BACKUP – kopia bezpieczeństwa, kopia zapasowa.
To dane, które mają służyć do odtworzenia
oryginalnych danych w przypadku ich utraty
lub uszkodzenia.
BOOTCAMP – intensywny kurs, który umożliwia
zmianę pracy w krótkim czasie lub przekwaliﬁkowanie

Słownik IT

się do innego zawodu, np. bootcamp programistyczny.
BUG – z angielskiego robak. Nazwa określa błąd
w kodzie. Można jej używać zarówno do błędów
krytycznych, które sprawiają, że cała aplikacja się nie

Aby wejść w świat IT, trzeba poznać
wiele obcobrzmiących zwrotów.
To może zniechęcić, wiem.

uruchamia, jak i do błędów powodujących, że
aplikacja działa nieprawidłowo. Walka z bugami
to ważny element pracy każdego programisty.

C

CLOUD (chmura) – usługa, dzięki której dane mogą

Przygotowałam więc słownik pojęć1,

być przechowywane na serwerze usługodawcy.

który pomoże Ci w zrozumieniu

Nie zabierają przestrzeni na dysku.

nowej terminologii.

CODING / PROGRAMMING (Kodowanie /
Programowanie) – proces projektowania, tworzenia,
testowania i utrzymywania kodu źródłowego

AGILE – zwinne metodyki zarządzania. Agile znaczy

programów komputerowych lub urządzeń

zwinny i jest to przede wszystkim sposób myślenia,

mikroprocesorowych. Kod źródłowy jest napisany

który pomaga osiągać lepsze efekty mniejszym

w konkretnym języku programowania.

A

nakładem pracy. Najważniejszym założeniem metodyk
zwinnych jest obserwacja tego, że wymagania

CRM (CUTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) /

odbiorcy często ewoluują podczas trwania projektu.

(ZARZĄDZANIE RELACJĄ Z KLIENTEM) – system
informatyczny, który automatyzuje i wspomaga

ALGORYTM – skończony ciąg jasno zdeﬁniowanych

procesy na linii klient-organizacja w zakresie

czynności koniecznych do wykonania pewnego

pozyskania oraz utrzymania (obsługi) klienta. System

rodzaju zadań. Sposób postępowania prowadzący

wspomagający pracę działów: marketingu, sprzedaży,

do rozwiązania problemu.

obsługi klienta, zarządu.

ANDROID (OPERATING SYSTEM) – system

CSS (CASCADING STYLE SHEETS) – kaskadowe

operacyjny z jądrem Linux dla urządzeń mobilnych

arkusze stylów, język służący do opisu formy

takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety

prezentacji stron WWW.

i notebooki. W 2013 roku był najpopularniejszym

B

systemem mobilnym na świecie.

D

DAILY SCRUM – codzienny scrum (spotkanie zespołu).
Krótkie spotkanie, dla zespołu deweloperskiego,

BACKEND – całe zaplecze techniczne strony

podczas którego jego członkowie planują swoją pracę

internetowej, w tym panel administracyjny i struktura

na kolejny dzień, po to żeby zmaksymalizować szanse

strony stworzonej przez webmastera.

osiągnięcia celu Sprintu.

1

Za opracowanie słownika dziękujemy ﬁrmie Eklektika
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DATABASE (baza danych) – zbiór kartotek

w krótkim czasie, zazwyczaj na przestrzeni dnia

i informacji, które można przetwarzać za pomocą

lub weekendu.

odpowiednich programów komputerowych.
HARDWARE – sprzęt komputerowy
DEPLOYMENT – wdrożenie oprogramowania
lub systemu.

E

HOSTING – usługa polegająca na udostępnianiu
miejsca i zasobów na serwerze.

E-BOOK – książka w formie elektronicznej.
HTML (HyperText Markup Language) – hipertekstowy

ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) – to

język znaczników. Najbardziej podstawowy element

informatyczny system wspomagania zarządzania

składowy sieci Web. Deﬁniuje znaczenie i strukturę

zasobami przedsiębiorstwa. Oprogramowanie dla

treści stron internetowych.

ﬁrm, którego celem jest zintegrowanie wszystkich
procesów zachodzących w organizacji (tj. zarządzanie

HTTP/HTTPS PROTOCOL – szyfrowana wersja

ﬁnansami i księgowością, środkami trwałymi,

protokołu HTTP. W przeciwieństwie do komunikacji

marketingiem, sprzedażą i zakupami, magazynem

niezaszyfrowanego tekstu w HTTP klient-serwer, HTTPS

i zapasami, produkcją, serwisem oraz projektem).

szyfruje dane przy pomocy protokołu TLS.

F

FRAMEWORK (PLATFORMA PROGRAMISTYCZNA)

ICT (INFORMATION AND COMMUNICATIONS

– szkielet do budowy aplikacji. Deﬁniuje on strukturę

TECHNOLOGY) (teleinformatyka) – dział telekomuni-

aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także

kacji i informatyki, zajmujący się technologią przesyłu

dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego

informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania

przeznaczenia do wykonywania określonych zadań.

przepływem oraz transmisją danych. Jest obecnie

I

uznawany za jedną z ważniejszych gałęzi IT.

FRONTEND – technologie odpowiadające za
wygląd strony.

IOS (OPERATING SYSTEM) – system operacyjny
Apple Inc. dla urządzeń mobilnych iPhone, iPod touch

FULL STACK DEVELOPER – osoba na tym stanowisku

oraz iPad.

zajmuje się programowaniem i zna cały stos (ang.
stack) technologiczny i jest w stanie samodzielnie zbu-

IT (INFORMATION TECHNOLOGY) technologia

dować całą aplikację od początku do końca: od bazy

informatyczna – całokształt zagadnień, metod, środków

G
H

danych, przez backend, aż po interfejs użytkownika.

i działań związanych z przetwarzaniem informacji.

GOOGLE ANALYTICS – internetowe narzędzie do

JAVA – język programowania i platforma do tworzenia

analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez

oprogramowania komputerowego wprowadzona przez

ﬁrmę Google.

ﬁrmę Sun Microsystems po raz pierwszy w 1995 r.

J

HACKATHON – maraton projektowania. Wydarzenie

JIRA – oprogramowanie ﬁrmy Atlassian służące do:

skierowane do osób związanych z rozwojem

śledzenia błędów, zarządzania projektami, zarządzania

oprogramowania (programiści i programistki,

produktami, planowania, zarządzania i raportowania

graﬁcy i graﬁczki, twórcy i twórczynie interfejsów,

postępów w pracy zespołów. Znajduje szerokie

osoby zarządzające projektami itd.). Stają oni przed

zastosowanie wśród programistów i testerów

zadaniem rozwiązania określonego problemu

oprogramowania oraz w zespołach administratorskich,

w zakresie projektowania. Hackathony odbywają się

handlowych, developerskich, HR i innych.
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M
P

KANBAN (METODA ZARZĄDZANIA) – opracowana
w latach 50. w Japonii metoda sterowania produkcją.
W świecie IT Kanban uważany jest za proces
ewolucyjny lub system ulepszający tworzenie
oprogramowania, konserwacji i operacji IT.
MOBILE APP – aplikacja mobilna, ogólna nazwa
dla oprogramowania działającego na urządzeniach
przenośnych, takich jak telefony komórkowe,
smartfony, palmtopy czy tablety.

PM / IT PM (PROJECT MANAGER) – manager lub
managerka projektu, osoba ta specjalizuje się
w dziedzinie zarządzania projektami. Jest
odpowiedzialna za planowanie, realizację i zamykanie
projektu. Podstawowym zadaniem tej osoby jest
zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu,
wytworzenie produktu spełniającego określone
wymagania jakościowe.

PODCAST – nagranie, forma internetowej publikacji
dźwiękowej lub ﬁlmowej, najczęściej w postaci regularnych odcinków, z zastosowaniem technologii RSS.
POST (1) Power-On-Self-Test – automatyczny test
wykonywany przez komputer po włączeniu zasilania;
obejmuje sprawdzenie pamięci operacyjnej, pamięci
dyskowej, klawiatury, monitora i innych urządzeń
zewnętrznych. Po pomyślnym zakończeniu sprawdzania
następuje załadowanie systemu operacyjnego.
POST (2) – samodzielny wpis osoby lub strony,
umieszczony na proﬁlu osobistym, w grupie lub na
stronie. Zawierać może informację w formie tekstu,
graﬁkę, ﬁlm bądź link do strony zewnętrznej. Post
może być przedmiotem interakcji innych
użytkowników, takich jak polubienia, komentarze
pod postem, udostępnienia.
PROGRAMMING LANGUAGE (JĘZYK
PROGRAMOWANIA) – zbiór zasad określających,
kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz
jakie obliczenia opisuje, np. Python, Java, JavaScript,
C#, PHP itd.
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S

RESPONSYWNOŚĆ – projekt strony internetowej,

narzędzi i usług służących do współpracy zespołowej,

której układ automatycznie dostosowuje się do

stworzona w oparciu o platformę programistyczną

wielkości ekranu urządzenia. Wyświetlane na ekranie

Electron. Aplikacja pełni rolę komunikatora

treści skalują się tak, aby były one wygodne

internetowego umożliwiającego komunikację

w odbiorze dla użytkownika na różnych urządzeniach.

tekstową oraz głosową wraz z możliwością wysyłania
multimediów. Bardzo popularna w branży IT.

SCRUM – zbiór zasad dotyczących prowadzenia
projektu. SCRUM określa, kto jest za co

SPOŁECZNOŚCIOWY PORTAL – serwis internetowy,

odpowiedzialny, jak wygląda komunikacja

który służy do budowania sieci społecznych oraz

w projekcie, jak często są spotkania, kto w nich

stosunków społecznych, które opierają się na

uczestniczy, a także kto zapewnia przydatne narzędzia,

podobnych zainteresowaniach, wspólnym życiu

pozwalające osiągnąć cel – wytworzenie projektu.

zawodowym lub prywatnym itp. Umożliwia kontakt
ze znajomymi oraz dzielenie się informacjami

SCRUM MASTER – osoba, która wspiera zespół

i zainteresowaniami. Znane portale to Facebook,

i Product Ownera. Jest swego rodzaju obserwatorem

LinkedIn.

uczestniczącym, który interweniuje wtedy, kiedy
zachodzi potrzeba. Scrum Master patrzy, jak pracuje

SOFTWARE (oprogramowanie) – zespół programów

zespół i tę pracę usprawnia, wspierając komunikację

wykonywanych przez komputer.

wewnątrz zespołu. Usuwa przeszkody, jakie na swojej
drodze napotyka zespół i tworzy dla jego członków

SOFTWARE HOUSE – ﬁrma tworząca

komfortowe warunki pracy. Rozwiązuje konﬂikty,

oprogramowanie.

edukuje i daje informację zwrotną. Planuje sprinty
i moderuje spotkania. Współpracuje z Product

SOURCE CODE (kod źródłowy) – zapis programu

Ownerem i pośredniczy w komunikacji między nim,

komputerowego przy pomocy określonego języka

a zespołem.

programowania, opisujący operacje, jakie powinien
wykonać komputer na zgromadzonych lub

SERWER – program, który świadczy usługi innym

otrzymanych danych.

programom korzystającym z sieci komputerowej,
lub komputer świadczący usługi polegające na

SPRINT – krótki, zaplanowany czasowo okres,

udostępnianiu innym komputerom zasobów albo

w którym zespół Scruma pracuje nad wykonaniem

pośredniczący między komputerami w procesie

określonej ilości pracy. Sprinty sprawiają, że projekty

przekazywania danych.

są bardziej zarządzalne , pozwalają zespołom na
szybsze i częstsze wykonywanie wysokiej jakości prac

SKYPE – komunikator internetowy oparty na

oraz dają im większą elastyczność w dostosowywaniu

technologii przetwarzania danych w chmurze.

się do zmian. Sprinty pomagają zespołom stosować

Umożliwia prowadzenie darmowych rozmów

się do zasady agile, polegającej na “częstym

głosowych oraz obserwację rozmówcy poprzez

dostarczaniu działającego oprogramowania”, a także

kamerę internetową, a także płatnych rozmów

realizować wartość agile, polegającą na “reagowaniu

z posiadaczami telefonów stacjonarnych lub

na zmiany zgodnie z planem”.

komórkowych za pomocą technologii VoIP
(Voice over IP) tzw. usługa SkypeOut.

SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE)
– ustrukturyzowany język zapytań używany do

SLACK – komunikator internetowy. Darmowa usługa

tworzenia, modyﬁkowania baz danych oraz do

internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw

umieszczania i pobierania danych z baz danych.
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T

TESTER OPROGRAMOWANIA – odpowiada za

WEB APP – aplikacja webowa. Program

weryﬁkację prawidłowego działania oprogramowania

komputerowy, który pracuje na serwerze

czy też systemu, a także przeprowadzanie testów

i komunikuje się poprzez sieć komputerową

funkcjonalności. Jego praca polega przede

z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem

wszystkim na wykrywaniu błędów i usterek,

przeglądarki internetowej użytkownika, będącego

a następnie zgłaszaniu ich developerom.

w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji
internetowej.

TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA
– weryﬁkacja poprawności działania oprogramowania

WEB DEVELOPER (deweloper) – odpowiedzialny

i dostarczanie informacji na jego temat; walidacja

jest za stworzenie kodu serwisu w danym języku

zgodności oprogramowania z oczekiwaniami

programowania, po stronie serwera.

użytkownika (lub zamawiającego).
WEBINAR – to nowoczesny format szkoleniowy
TRELLO – aplikacja do tworzenia list w stylu Kanban.

U

UPDATE – aktualizacja oprogramowania lub sprzętu.
USER INTERFACE (interfejs użytkownika) –

(rodzaj e-learningu) wykorzystujący transmisję
audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu
„streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak
fonia, wizja i tekst „na żywo”, dzięki czemu uczestnik
otrzymuje pełnowartościowe szkolenie.

przestrzeń, w której następuje interakcja człowieka
z maszyną; jest to część oprogramowania zajmującą

WORDPRESS – napisany w języku PHP system

się obsługą urządzeń wejścia-wyjścia, przeznaczonych

zarządzania treścią zaprojektowany głównie do

dla interakcji z użytkownikiem. W komputerach zwykle

obsługi blogów. Wykorzystuje bazę danych MySQL.

za obsługę większości funkcji interfejsu użytkownika

Rozpowszechniany jest na licencji GNU General

odpowiada system operacyjny.

Public License i jest dostępny bezpłatnie. Prawie
25% stron internetowych na świecie stoi na

UX (USER EXPERIENCE) / UX – DOŚWIADCZENIE

platformie WordPress.

UŻYTKOWNIKA – całość wrażeń, jakich doświadcza
użytkownik podczas korzystania z produktu,

WWW (World Wide Web) – sieć WWW. Światowa

najczęściej używane w odniesieniu do

rozległa sieć komputerowa, w skrócie WWW lub Web.

oprogramowania, serwisów internetowych lub

Hipertekstowy, multimedialny, internetowy system

urządzeń elektronicznych.

informacyjny, zbiór stron internetowych

V
W

VPN (virtual private network) – wirtualna sieć

przechowywanych na serwerach połączonych
z lokalnymi komputerami przez Internet.

prywatna. Tunel, przez który płynie ruch w ramach
sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za
pośrednictwem publicznej sieci (takiej jak Internet)
w taki sposób, że węzły tej sieci są niewidoczne dla
przesyłanych w ten sposób pakietów. Można
opcjonalnie kompresować lub szyfrować przesyłane
dane w celu zapewnienia lepszej jakości lub
większego poziomu bezpieczeństwa.
WALL – ściana, strona główna na proﬁlu
społecznościowym
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