מילון מונחים טכנולוגיים לאנשי גיוס ומשאבי אנוש
בשנים האחרונות יצא לנו להדריך מעל ל  6,000אנשי גיוס ,משאבי אנוש ומנהלים על הדרכים למנף את לינקדאין
ועל כלי הסורסינג המתקדמים )חיפוש בוליאני ,X-RAY ,שימוש בתוספים ,איתור מועמדים ב  GitHubו Stack
 Overflowועוד(.
אחד האתגרים העיקריים שעמדו בפני הגיוס – בעיקר אלו שהגיעו מארגונים וחברות השמה לעולם הטכנולוגיה היה
הפער בהבנת עולם התוכן המקצועי למשרות אליהן הם מגייסים.
הפער הזה פגע בתקשורת עם המנהל המגייס ועם המועמדים הטכנולוגיים שעבדו על שפות שונות ובחוסר יכולות
לסנן בצורה מדויקת מועמדים טכנולוגיים.
כדי לעזור ולהתחיל להיכנס לעולם הטכנולוגי אני משיק פרויקט של בניית מילון מונחים טכנולוגי והכרה של
התפקידים בתחום – ומצרף את הגרסה הראשונה שתתרחב עם הזמן..
המידע מבוסס על סריקה של מקורות קיימים ברשת באתרים בעולם ,תרגומו לעברית ובניית מאגר מרוכז.
בסוף החוברת יש הפניה לאתרים בהם נעזרתי כדי לרכז את המידע.

סדנה פרקטית אינטרנטית לגיוס טכנולוגי
אנחנו מציעים סדנה פרקטית ייחודית בת כ 4-שעות שמועברת על ידי אמיל רוזנבלט האלוף.
הסדנה הינה אינטרנטית וניתן להתקדם בקצב שנכון לכם ,לחזור על שיעורים ולעצור כדי לסכם את
הדברים החשובים .הסדנה פתוחה לשבועיים מרגע ההרשמה – כך שאין לחץ להספיק את הכל
באותו יום.
למידע והרשמה לסדנה הקרובה/http://www.hrportal.co.il/technology-recruitment :
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) ABAPתכנות יישומים עסקיים מתקדמים(
שפת תכנות ברמה גבוהה שנוצרה על-ידי חברת התוכנה הגרמנית  ABAP .SAPו Java-הן השפות השכיחות המשמשות
לפיתוח במוצרי .SAP
Access
תוכנת  Accessליצירה וניהול של מסדי נתונים מבית  Access .Microsoftקלה יותר לשימוש מאשר רוב המערכות האחרות
למסדי נתונים ,ולכן היא אידאלית למשתמשים פחות מיומנים.
ActionScript
שפה מונחת עצמים בקוד פתוח שפותחה על ידי  .Macromedia, Inc.אוסף של התחביר והסמנטיקה של JavaScript
המשמש לפיתוח תוכנה ואתרי אינטרנט שמשתמשים בפלטפורמה .Adobe Flash Player
Agile
מתודולוגיה של פיתוח תוכנה המבוססת על פיתוח מחזורי והדרגתי.
פתרונות ודרישות מתפתחים במהלך שיתוף הפעולה בין צוותים חוצי פונקציות בארגון עצמי .המתודולוגיה הזו מקדמת למידה
ניתנת להתאמה ,פיתוח והגשה התפתחותיים וגישה של פעילות מחזורית בזמנים מוקצים ,והיא מעודדת צוותים להגיב לשינויים
במהירות ובגמישות.
 JavaScript) AJAXו XML-אסינכרוניים(
תכונת פיתוח לדפדפני אינטרנט המאפשרת לדפי אינטרנט להיות אינטראקטיביים ודינאמיים יותר ,כך שניתן לעדכן תוכן מבלי
לטעון דפים מחדש באופן ידני .השימוש באות  Xבראשי התיבות מטעה ,משום שכיום מקובל יותר להשתמש ב JSON-על פני
.XML
)Amazon Web Services (AWS
שירות של  Amazonשבו אפשר להשתמש בהזמנה ב"ענן" של מחשבים .כך ניתן לשלם רק על קיבולת השרת שאתה צריך
כשאתה צריך אותה .השירות כולל את  (EC2) Amazon Elastic Compute Cloudואת .Amazon S3
Android
מערכת הפעלה של  Googleלמכשירים ניידים .היא עוצבה במיוחד עבור מכשירים ניידים עם מסך מגע ,כגון סמארטפונים
וטאבלטים .הקצאה מחדש וכריית נתונים.
AngularJS
מסגרת קוד פתוח ליישומי אינטרנט שמתמודדת עם רבים מהאתגרים המאפיינים פיתוח יישומים של דף אחד .מטרתה היא
לפשט הן את הפיתוח והן את הבדיקה של יישומים כאלה באמצעות מסגרת לארכיטקטורה של Model-View-Controller
)מודל-מבט-בקר (MVC ,בצד הלקוח ,לצד רכיבים שכיחים לשימוש ביישומי אינטרנט עשירים.
Ant
כלי שנבנה בקוד פתוח לאוטומציה של תהליכים של בניית תוכנה .האוטומציה מוטמעת באמצעות  Javaומשתמשת ב ML-כדי
לתאר את תהליך הבנייה.
Apache
תוכנת קוד פתוח חינמית ופופולארית לשרתי אינטרנט .היא משמשת באופן השכיח ביותר במערכות דומות ל ,Unix-והתוכנה
זמינה עבור מגוון רחב של מערכות הפעלה ,לרבות ,NetWare ,Solaris ,FreeBSD ,Unix ,Linux ,OS X ,Windows
 OpenVMS ,TPF ,OS/2ו.eComStation-
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למידע נוסף על סדנאות פנים או חוץ ארגוניות צרו קשר עם ויקי גרונר viki@hrd.co.il
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Apache HTTP Server
תוכנית לשרתי אינטרנט שנכתבה ב C-ופותחה על-ידי .Apache Software Foundation
) APIממשק תכנות יישומים(
מודול מתוקנן של פונקציונליות של תוכניות המספק שירות ספציפי שתוכניות שונות ומפתחים שונים יכולים לעשות בו שימוש
חוזר.
מפתח יישומים Application Developer -
מפתח שכותב יישומים עצמאיים הפועלים במחשבים שולחניים וניידים.
Applescript
שפת  Scriptשיצרה  Apple Inc.וכלולה באופן מובנה במערכות הפעלה של מחשבי  .Macintoshיש בתחביר שלה יסודות של
תכנות מונחה עצמים ונטיות של תכנות בשפה טבעית ,אך הוא לא שייך באופן בלעדי לאף קטגוריה.
) ASPתכנות ערכת תשובות(
סוג של תכנות הצהרתי המכוון לבעיות חיפוש קשות .דומה ל Python ,Perl-ו.PHP-
 Active Server Pages) ASP.NETב(.NET Framework-
מסגרת לפיתוח יישומי שרת אינטרנט מותאמים אישית בפלטפורמת שרת  .Microsoftהמונח כולל את  ASP.NETהמקורי
שידוע בשם  Webformsואת  ASP.NET/MVCהחדש יותר.
Assembly
שפת תכנות לקצה האחורי המשמשת בדרך כלל בקוד האתחול של מערכות .זה הקוד ברמה הנמוכה ביותר שמאתחל את
חומרת המערכת ובודק אותה לפני אתחול מערכת ההפעלה .הבנה של  Assemblyיכולה להיות שימושית עבור מפתח ב C-או
ב.C++-
AWK
שפת  Scriptשמשמשת בדרך כלל ככלי לחילוץ נתונים ולדיווח .היא משתמשת במערכת ההפעלה .Unix
מציאות רבודה )(AR
קבוצת משנה של תכנות גרפיקה ,ודברים כגון זיהוי תמונות ,זיהוי תבניות וזיהוי פנים .גם למידת מכונה מעורבת בכך לפעמים.
Azure
שירות הענן של  .Microsoftמתחרה של  .Amazon Web Servicesזו פלטפורמה דומה ביסודה למוצרים של Amazon
 (AWS) Web Servicesושל .Google Cloud

B
מפתח קצה אחורי Back End Developer -
מפתח שמתמקד בעיקר בקוד של יישום אינטרנט בצד של השרת .הוא מבין בעניינים של מסדי נתונים ,רכיבים פנימיים של
שרתים ,ניהול מערכת וטכנולוגיות המשמשות כשאתר מגיע לקנה מידה מסוים.
מעטפת Bash
מעטפת של  Unixשנוצרה כתחליף תוכנה חינמי למעטפת ) Bourneלכן היא מכונה גם מעטפת " .("Bourne Againזו מעטפת
ברירת המחדל עבור  Linuxו.Mac OS X-
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) BIבינה עסקית(
יישומים שכוללים את הפעילויות של שאילתה ודיווח) OLAP ,עיבוד אנליטי מקוון( ,ניתוח סטטיסטי ,תחזית וכריית נתונים.
Big Data
ידוע גם בשם נתונים גדולים או נתוני עתק .זו מילת באז שמתייחסת ל"מדע נתונים" ,כלומר "עבודה עם כמויות גדולות מאוד של
נתונים".
מעטפת Bourne
מעטפת של  .Unixמעטפת ברירת המחדל עבור גירסה  7של .Unix
מעקב אחר באגים Bug Tracking -
מסד נתונים או מערכת ניהול פרויקטים למעקב אחר באגים בתוכניות.
 - BUGבאג
פגם בתוכני או התנהגות שגויה.
 - BUILDבנייה
קומפילציה )הידור( של תוכניות מצורתן המקורית הניתנת לקריאה לתבנית הניתנת להפעלה במחשב.
 = Buildהתוצר הסופי הניתן להפעלה של תהליך הבנייה" ,מהדורה".

C
C
שפת תכנות לשימוש כללי המשתמשת לתכנות יישומים ברמה נמוכה עבור יישומים מוטבעים ,מנהלי התקן ,ליבות של מערכות
הפעלה וכו'.
C#
שפת פיתוח שכיחה מאוד לפלטפורמה  .ASP.NETזו שפה לשימוש כללי שמשתמשת הרבה ביישומי לקוח "רזה"
) (Silverlightוביישומי .(WPF) Windows
++C
גירסה מונחת עצמים של שפת התכנות  ,Cהמשתמשת לרוב לפיתוח יישומים למחשבי  Windowsו .Linux-מתחרה עם Java
ועם .C#
) CADתכנון בעזרת מחשב(
שילוב של חומרה ותוכנה שמאפשר למהנדסים לתכנן מגוון עצמים.
Camping
מסגרת שנכתבה בRuby-

Cascades
מסגרת ממשק משתמש לBlackberry-
Cassandra
מערכת ניהול מסדי נתונים המופצת בקוד פתוח .פתרון  NoSQLהמשמש להתמודדות בכמויות גדולות של נתונים.
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) CIאינטגרציה רציפה(
שיטת עבודה שנועדה למנוע בעיות אינטגרציה וממזגות את כל סביבות העבודה של המפתחים עם קו ראשי משותף כמה
פעמים ביום.
ClearCase
משפחה של כלי תוכנה שתומכים ב) SCM-ניהול תצורת תוכנה( של קוד מקור ונכסים אחרים של פיתוח תוכנה .תומכת בשני
סוגים של מודל שימוש) UCM :ניהול שינויים מאוחד( ו ClearCase-בסיסי.
ענן Cloud -
שירות של חברה אחרת המנהל את החומרה שלך .שימוש בשירות ענן פירושו שהחומרה המוחשית שלך אינך שייכת לך ,ואתה
יכול להוסיף או להסיר שרתים בהזמנה ללא עלויות ראשוניות משמעותיות.
) COBOLשפה משותפת מוכוונת עסקים(
אחת משפות התכנות הישנות המשמשת במערכות עסקים ,פיננסים ובמערכות ניהול עבור חברות וממשלות.
Cobra
שפת תכנות מונחת עצמים בקוד פתוח לשימוש כללי שפועלת בפלטפורמות של  Microsoft .NETו .Mono-היא מושפעת מאוד
מ Eiffel ,C# ,Python-ו.Objective-C-
Cocoa
אחת מהטכנולוגיות של  .Appleזה  APIל.OS X-
כיסוי קוד Code Coverage -
שיטת ניתוח שקובעת אילו חלקים של תוכנה בוצעו )כוסו( בחבילת מפרט הבדיקה ,ואילו חלקים לא בוצעו ,ולכן אולי מצריכים
תשומת לב נוספת.
מקודד )(Codec
מכשיר או תוכנית שממירים אותות או תוכן מאחד לשני .בנוסף ,המונח יכול להתייחס לתקן שמבצע פעילויות כאלה באופן תקני.
לדוגמה MP3 ,הוא מקודד שמע.
ColdFusion
מסגרת פיתוח אינטרנט ארגונית הנמכרת על-די  Adobe Systemsומשתמשת לפיתוח יישומי אינטרנט.
מערכות ניהול תוכן )(CMS
מסד נתונים לאחסון תוכן שנועד לסייע בניהול זרימת העבודה ובמעקב אחר הגירסאות של פריטי התוכן .מערכות כאלה
מאפשרות למספר אנשים שונים לתרום לתוכן של אתר מסוים ולעקוב אחר כל השינויים וההיסטוריה שלו.
) CSSגליונות סגנונות מדורגים(
דרך לתיאור הסמנטיקה של תצוגה ועיצוב במנותק מהתוכן הטקסטואלי של דפי .HTML

D
מסד נתונים Database -
אוסף נתונים המאוחסן במחשב כך שתוכנית או דף אינטרנט יוכלו למצוא ,לבחור ו/או לשנות את הנתונים הרצויים בקלות .מסדי
נתונים בדרך כלל מאורגנים לפי שדות ,רשומות וטבלאות .שדה הוא נתון אחד ,רשומה היא אוסף של שדות וטבלה היא אוסף
של רשומות.
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מנהל מסד נתונים Database Administrator -
מפתח שיש לו ידע יוצא דופן בנוגע לאופן הפעולה הפנימי של שרת מסד נתונים .תפקידיו העיקריים הם לוודא את תקינות
הנתונים ,לבצע גיבוי ולהקפיד על יעילות ביצועים.
מידול נתונים Data Modeling -
הניתוח של אובייקטים של נתונים שמשמשים בעסק או בהקשר אחר והזיהוי של היחסים בין האובייקטים האלה.
) DBMSמערכת ניהול מסדי נתונים(
תוכנה ליצירת מסד נתונים וכן לקריאה ולכתיבה בו.
Debian
מערכת הפעלה המורכבת מחבילות תוכנה בקוד פתוח .אחת מהפצות  Linuxהפופולאריות ביותר.
איתור באגים Debugging -
תהליך המציאה וההסרה של הגורמים לכשלי תוכנה.
פריסה Deployment -
התהליך של העברת קוד מקומפל )שעבר הידור( )ופריטים אחרים ,כגון תמונות ,CSS ,מסמכי תיעוד וכו'( מפיתוח לייצור .זה
תהליך נפוץ עבור יישומי אינטרנט.
מפתח Developer -
אדם שפותר בעיות טכניות ומטמיע אותן באופן ראשוני על-ידי כתיבת תוכנה.
סביבת פיתוח Development Environment
ערכה של כלי תכנות המשתמשים ליצירת תוכנה.
) DevOpsפיתוח ותפעול(
שיטת עבודה לפיתוח תוכנה ששמה דגש על שיתופי פעולה הדוקים בין מפתחי תוכנה וצוותים תפעוליים אחרים כגון מנהלי
מערכת ,או על אנשים המתמחים בתפקיד משולב של מפתח ומנהל מערכת .השווה שיטה זו למודל המסורתי שעדיין נמצא
בשימוש ברוב החברות ,הקרוי "מפל" ,שבו המפתחים וצוותי התפעול מקבלים סדרי עדיפויות סותרים ולא מעודדים שיתוף
פעולה בין שתי הקבוצות.
Django
מסגרת אינטרנט בקוד פתוח שנכתבה ב.Python-
Dreamweaver
יישום לפיתוח באינטרנט .משתמש ליצירה וניהול של תוכן לדפי אינטרנט וליישומים.
Drupal
מערכת ניהול תוכן חינמית בקוד פתוח שנכתבה ב.PHP-

E
Eclipse
סביבת פיתוח משולבת המשמשת לכתיבת קוד .Java
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Eiffel
שפה מונחת עצמים ששמה דגש על משפטים הצהרתיים על פני קוד פרוצדורלי .לרוב עוברת קומפילציה על .C
) ETLחילוץ ,התמרה ,טעינה(
תהליך בשימוש במסדי נתנים ובאחסון נתונים המערב חילוץ נתונים ממקורות חיצוניים ,התמרתם בהתאם לצרכים התפעוליים
וטעינתם ביעד הסופי.

F
Flash
פלטפורמת מולטימדיה קניינית של  Adobeלהוספת הנפשה ,וידאו וסוגים שונים של אינטראקטיביות ליישומי אינטרנט.
הפלטפורמה בדרך כלל מופעלת באמצעות יישום מורד שפועל כיישום  plug-inבצד הלקוח של דפדפן האינטרנט .מפתחי
 Flashרבים מומחים ב.ActionScript-
Flash Builder 4
סביבת פיתוח אינטראקטיבית לבניית יישומי  .Flashראה .Flash
Flex
גירסאות מוקדמות של  .Flash Builderראה .Flash Builder 4
מסגרות Frameworks -
אוסף לשימוש חוזר של ספריות או מחלקות המשתמשות לפיתוח יישומים ומוצרים .מסגרות כוללות תוכניות תמיכה,
קומפיילרים )מהדרים( ,ספריות קוד ,ערכות כלים וממשקי תכנות יישומים ).(API
מפתח קצה קדמי Front End Developer -
מפתח המתמקד בעיקר בצד של היישום שפועל בדפדפן .הוא עובד ישירות ב CSS ,HTML-ו.JavaScript-
מפתח ) Full Stackמחסנית מלאה(
מפתח שיכול להעלות אתר לאינטרנט לבדו .טכנולוגיות רבות נדרשות לשם כך ,לרבות מסד נתונים ,תצורת מערכת הפעלה,
תצורת שרת ,מסגרת שרת CSS ,HTML ,ו.JavaScript-

G
Git
מערכת בקרת מקור מופצת שבה כל מי שמשכפל פרויקט מקבל את ההיסטוריה המלאה שלו .ניתן לפתוח  Gitבאופן מקומי
מבלי להיות תלוי בשרת מרכזי.
GitHub
אתר לאירוח קוד מקור ב .Git-זה המקום השכיח ביותר לשיתוף של פרויקטים של קוד פתוח ולשיתוף פעולה בהם ,וניתן
להשתמש בו גם לאירוח מאגרים פרטיים של חברות.
GO / golang
שפת קוד פתוח שנועדה לקומפילציה )הידור( מהירה ולאיסוף פסולת )ניהול זיכרון אוטומטי( יעיל .התחביר שלה דומה לזה של
.C
Gradle
כלי אוטומציה לפרויקטים שמסתמך על  Antו .Maven-הוא נועד לגירסאות  Buildשל פרויקטים מרובים אשר יכולות לצמוח
לגודל משמעותי ,ותומך בגירסאות  Buildהדרגתיות .בין השפות המעורבות נמנות  Groovy ,Javaו.Scala-
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Groovy
שפה מונחת עצמים שמשמשת לכתיבת קובצי  Scriptבפלטפורמת  .Javaזו שפה דינאמית עם תכונות הדומות לאה של
 Ruby ,Pythonו.Perl-

H
שפת תכנות ברמה גבוהה High-level Programming Language -
שפת תכנות שנועדה להיות קלה יותר לקריאה ולשימוש .שפה כזו מספקת הפשטה רב היותר של האופן שבו מחשבים עובדים,
והיא יכולה לכלול מילות מפתח בשפה טבעית יותר )כך שחלק מהקוד ייכתב כאנגלית רגילה( .דוגמאות.C# ,Python ,Ruby :
Hadoop
מסגרת בקוד פתוח ל Big Data-שנכתבה ב.Java-
) HTMLשפת סימון היפר-טקסט(
השפה המשמשת לציין את התוכן של דפי אינטרנט.
HBase
מסד נתונים מופץ בלתי-יחסי בקוד פתוח שמבוסס על  BigTableשל  Googleונכתב ב .Java-הוא פועל על גבי HDFS
)מערכת קבצים מופצת של .(Hadoop
) HDFSמערכת קבצים מבוזרת של (Hadoop
מערכת קבצים שנכתבה ב Java-עבור המסגרת .Hadoop
) HTMLשפת סימון היפר-טקסט(
שפת הסימון העיקרית ליצירת דפי אינטאנט ומידע אחר שניתן להציג בדפדפן אינטרנט.
רכיבי  HTMLמהווים רבני בניין של כל השפות.
HTML5
המהדורה החמישית של  ,HTMLשכוללת תכונות תחביריות חדשות שלא היו זמינות בעבר .היא נבנתה במטרה לפעול היטב
במכשירים ניידים.

I
IDE
ראשי התיבות של סביבת פיתוח משולבת ) .(Integrated Development Environmentיישום תוכנה שעוזר למפתחים לכתוב
קוד Eclipse .ו Visual Studio-הן דוגמאות ל.IDE-
iOS
מערכת הפעלה למכשירים ניידים שפותחה על-ידי  Appleלחומרה של  .Appleזו מערכת ההפעלה של רבים מהמכשירים
הניידים של החברה ,לרבות ה ,iPhone-ה iPad-וה.iPod Touch-
) IISשרת מידע באינטרנט(
תוכנה המשמשת לשרת דפים של אתרי אינטרנט .פועלת ב.Microsoft Windows Server-
Illustrator
 ,Adobe Illustratorעורך המבוסס על גרפיקה וקטורית .התוכנית הזו מאפשרת יצירת גרפיקה באמצעות קווים ואובייקטים
שונים בעלי תבנית .לעומת זאת Adobe Photoshop ,פועלת ברמת הפיקסל.
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אינטראנט Intranet -
הרשת של חברה מסוימת .בדרך כלל אין גישה לאינטראנט מחוץ למתקני החברה ,אך לעתים גישה כזו אפשרית באמצעות
) VPNראה .(VPN

J
) J2EEפלטפורמת  ,Java 2מהדורת (Enterprise
סביבה עצמאית מפלטפורמות המתמקדת ב Java-לפיתוח ,בנייה ופריסה של יישומים ארגוניים המבוססים על אינטרנט ברשת
האינטרנט.
Java
שפת תכנות מונחת עצמים שנוצרה מתוך פילוסופיה של "כתוב פעם אחת ,הפעל בכל מקום" .יישומי  Javaיכולים לפעול באופן
מאובטח בכל פלטפורמה.
JavaScript
שפת תכנות המשתמשת באופן השכיח ביותר ליישומים המבוססים על דפדפן אינטרנט בצד הלקוח ,על מנת לבנות תוכן
אינטראקטיבי ודינאמי לדפי אינטרנט .עם זאת ,הפופולאריות שלה בתכנות בצד השרת עלתה לאחרונה .ראה  .node.jsאין
לשפה זו כל קשר ל.Java-
JBoss
שרת יישומים שנכתב ב ,Java-אשר מטמיע את  .Java EEשמו שונה לאחרונה ל."Wildfly"-
Jenkins
כלי ) CIאינטגרציה רציפה( בקוד פתוח שנכתב ב .Java-התפצל מ Hudson-ותומך בכלי  ,SCMלרבות ,Perforce ,Git ,CVS
 Mercurial ,(Subversion) SVNו.ClearCase-
) JMSשירות  Javaלהודעות(
 APIששולח הודעות בין  2לקוחות או יותר .חלק מהפלטפורמה של .Java EE
Joomla
מערכת ניהול תוכן ) (CMSחינמית בקוד פתוח עבור שרתי אינטרנט שנכתבה ב.PHP-
jQuery
ספריית  JavaScriptחוצת דפדפנים שנועדה לפשט את הכתיבה  Scriptב HTML-בצד הלקוח .זו ספריית JavaScript
הפופולארית ביותר כיום.
JRuby
מתרגם של שפת  Rubyשנכתב ב .Java-מאפשר גישה דו-כיוונית בין הקוד ב Java-וב.Ruby-
) JSONרישום עצמי (JavaScript
דרך קלת משקל להעברת נתונים עבור יישומי אינטרנט .היא נועדה לשמש כחלופה יעילה יותר ל XML-כשאין צורך בתחכום
של .XML

L
 MySQL ,Apache ,Linux) LAMPו(Perl/PHP/Python-
מחסנית טכנולוגיה חינמית לגמרי בקוד פתוח המשמשת בדרך כלל לפיתוח יישומי אינטרנט בפלטפורמות של LAMP .Linux
הוא מתחרה של מחסנית  Microsoft ASP.NETעם .Microsoft SQL Server
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תכנות רזה Lean Programming -
תפיסה שמדגישה את האופטימיזציה של יעילות והמזעור של בזבוז בפיתוח של תוכנת מחשב .התפיסה חלה גם על כל שיטות
העבודה הארגוניות .מקורה של התפיסה הוא בייצור ,והיא ידועה גם בשם "גישת ."Toyota
Linux
מערכת הפעלה למחשבים שהורכבה במודל של פיתוח והפצת תוכנה חינמיים ובקוד פתוח .השם  Linuxמשמש כדי לתאר
משפחה שלמה של מערכות הפעלה ,שהידועות בהן הן  CentOS ,Fedora ,Ubuntuו.Debian-
שפת תכנות ברמה נמוכה Low-level Programming Language -
שפת תכנות שמספקת מעט הפשטה ומאפשרת לתוכניות להיכתב כהוראות לחומרה .כך הקוד יכול להיות קשה יותר לקריאה
אך לפעול מהר יותר מקוד שנכתב ברמה גבוהה .דוגמאות.C ,Assembly :

M
MapReduce
מודל תכנות לעיבוד ערכות נתונים גדולות.
Maven
כלי לאוטומציית בנייה המשמש בעיקר לפרויקטים ב.Java-
)Merb (Mongrel+Erb
מסגרת אינטרנט בארכיטקטורה של  Model-View-Controllerשנכתבה ב.Ruby-
Magento
מערכת ניהול תוכן בקוד פתוח למסחר אלקטורני שנכתבה ב.PHP-
מפתח למכשירים ניידים
מפתח שבדרך כלל כותב תוכניות עבור סמארטפונים וטאבלטים עם מערכות ההפעלה  Android ,iOSאו Windows Phone
)פחות שכיח(.
Mongo
מסד נתונים מונחה מסמכים בקוד פתוח ששייך למשפחת מסדי הנתונים  .NoSQLנכתב ב.C++-
MongoDB
מסד נתונים מונחה מסמכים וחוצה פלטפורמות שמקל ומאיץ את השילוב של נתונים בסוגים מסוימים של יישומים .שייך
למשפחה של מסדי נתונים מסוג .NoSQL
 ,Model View Controller) MVCמודל-מבט-בקר(
תבנית תכנון ליצירת הפרדה בין עניינים שבה ממשק המשתמש מופרד מהנתונים והלוגיקה העסקית של היישום.
MySQL
מערכת ניהול מסד נתונים יחסי שהיא בחירה פופולארית לשימוש ביישומי אינטרנט .היא רכיב מרכזי של  ,LAMPמחסנית
התוכנה בקוד פתוח ליישומי אינטרנט.

 – HRDסדנאות פייסבוק ,אינסטגרם ,לינקדאין ,סורסינג למתקדמים וסדנאות לגיוס טכנולוגי
כל הזכויות שמורות לחברת  HRDואין להעתיק או לפרסם את התוכן ללא אישור מוקדם
info@hrd.co.il
WWW.HRPortal.co.il

N
.NET Framework
מסגרת תוכנה שפותחה על-ידי  Microsoftופועלת בעיקר ב .Windows-תוכניות הנכתבות עבור  .NET Frameworkנכתבות
בדרך כלל ב ,C#-אך הן יכולות להיכתב גם ב F# ,Visual Basic .NET-ומספר שפות אחרות Microsoft .הוציאה את .NET
 Frameworkלאחרונה ברישיון קוד פתוח.
node.js
סביבת זמן ריצה חוצת פלטפורמות בקוד פתוח עבור צד השרת ויישומי רשת .היישומים נכתבים ב.JavaScript-
מסד נתונים מסוג NoSQL
מסד נתונים שמספק מנגנון לאחסון ואחזור של נתונים המבוסס על מודל שונה מהיחסי טבלה המשמשים במסדי נתונים יחסיים.
מסדי נתונים מסוג  NoSQLמשמשים יותר יותר ביישומי  Big Dataוביישומי אינטרנט בזמן אמת .מסדי נתונים מסוג NoSQL
מוצגים לרוב כניגוד למסדי נתונים יחסיים מסורתיים יותר כגון  MSSQL ,Postgresql ,MySQLו .Oracle-הם נקראים גם
מסדי נתונים של "מפתח-ערך" ,משום שהערך )התשובה( נמצאת בהזנת מפתח )הפריט שמחפשים(.

O
תכנות מונחה עצמים Object-Oriented Programming -
מודל תכנות שבו הנתונים והקוד משולבים יחדיו בהפשטה לוגית .סוג של תכנות שעוזר לשפר את המבנה של תוכניות כך
שרכיבים שכיחים בקוד יוכלו להיות בנויים יותר בדומה ל"עצמים" האמיתיים שהם מייצגים .שפות תכנות רבות הן שפות מונחות
עצמים ,לרבות  Objective-C ,PHP ,Ruby ,Perl ,Python ,C# ,Javaו.Swift-
Objective-C
גירסה מונחת עצמים של שפת התכנות  ,Cהמשתמשת לרוב בפלטפורמות של  ,Appleלרבות  Mac OS Xו iOS-עבור
 iPhoneו .iPad-התשובה של  Appleל .C++-ראה גם את  ,Swiftשאותה  Appleיצרה ב ,2015-ואשר יש סיכוי טוב שתחליף
את  Objective-Cבטווח הארוך כמעט לחלוטין.
קוד פתוח Open Source -
תוכנית שקוד המקור שלה זמין לשימוש או לשינוי כראות עיניהם של משתמשים או מפתחים אחרים .מונחים שונים לכך הם
"תוכנה חינמית" ו"תוכנת ) "Libreפחות שכיח( ,וראשי התיבות  FOSS ,OSSו .FLOSS-ההבדלים בין המונחים האלה הם
בעיקר פילוסופיים.

P
Perl
משפחה של שפות תכנות דינאמיות ברמה גבוהה לשימוש כללי ששואלת תכונות מ ,C-כתיבת  Scriptבמעטפות AWK ,ו.sed-
זכתה לכינוי "המסור החשמלי השווייצרי של שפות  ,"Scriptמשום שהיא גמישה ורבת-עוצמה.
Photoshop
תוכנת עריכת תמונה של .Adobe
PHP
שפת תכנות לקובצי  Scriptעם ספריות עוצמתיות רבות .שפה זו משתמשת לרוב לפיתוח יישומים לשרתי אינטרנט ,במיוחד
בפלטפורמות קוד פתוח כגון .Linux
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Postgres
 DBMSיחסי חינמי ופתוח .משמש לאחסון וניהול של נתונים באמצעות  .SQLבין מתחריו נמנים  MySQL ,Microsoft SQLו-
.Oracle
Puppet
פתרון ניהול תצורה שמאפשר להגדיר את המצב של תשתית ה IT-ואז לאכוף באופן אוטומטי את המצב הרצוי .הוא משמש
בעיקר במערכות  Linuxו .Unix-בין מתחריו נמנים  Ansible ,Chefו.SaltStack-
Python
שפת תכנות מונחת עצמים המשתמשת לרוב ליישומי  Scriptולפיתוח אינטרנט.

R
R
שפת תכנות מונחת עצמים חינמית המשמשת באופן נרחב בקרב סטטיסטיקאים וכורי נתונים.
Rackspace Cloud, EC2, S3
דוגמאות ליישומים של מחשוב המבוסס על ענן ואחסון המבוסס על ענן
Redis
מאגר נתונים מפתח-ערך בקוד פתוח המחובר לרשת ומאוחסן בזיכרון .הוא נקרא לרוב שרת מבנה נתונים ,מכיוון שמפתחות
יכולים לכלול מחרוזות ,קוד  ,Hashרשימות ,ערכות וערכות ממוינות.
Ruby
שפת תכנות מונחת עצמים דינאמית ורפלקטיבית לשימוש כללי.
Ruby on Rails
מסגרת קוד פתוח ליישומי אינטרנט שנכתבה ב Ruby on Rails .Ruby-היא מסגרת  ,Model View Controller) MCVמודל-
מבט-בקר( שמספקת מבני ברירת מחדל עבור מסדי נתונים ,שירותי אינטרנט ודפי אינטרנט.

S
) SAN/NASרשת אזור אחסון/רשת אחסון מצורף(
התקנים ותשתיות ייעודיים לניהול יישומים המשתמשים בנתונים באופן אינטנסיבי.
Scala
שפת תכנות פונקציונלית לעצמים ליישומי תוכנה כלליים .קוד פתוח של  Scalaנועד לעבור קומפילציה אל בייטקוד של ,Java
כך שהקוד הניתן להפעלה שנוצר פועל במחשב וירטואלי של .Java
Scrum
תהליך פיתוח ששם דגש על כתיבת תוכנה ב"ספרינטים" קצרים והדרגתיים .האדם האחראי לתהליך נקרא ה.Scrum master-
SharePoint
פלטפורמת תוכנה וכלי מקוון לשיתוף פעולה שפותח על-ידי .Microsoft
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SiteCore
מערכת ניהול תוכן המבוססת על אינטרנט שנכתבה ב.C#-
בקרת מקור Source Control -
מסד נתונים שעוקב אחר שינויים בקוד פתוח של תוכנה .על המערכות השכיחות לבקרת מקור נמנות ,Subversion ,Git
 Team Foundation Serverו) Mercurial-מקור(.
) SQLשפת שאילתות מובנית(
תחביר מתוקנן )פחות או יותר( לגישה לנתונים ולעדכונם במערכת ניהול מסדי נתונים ) .(DBMSעל מסדי נתונים שכיחים של
 SQLנמנים  (MSSQL) Microsoft SQL Server ,Postgresql ,MySQLו.Oracle-
מחסנית - Stack
ערכה יסודית של טכנולוגיות המשמשות להטמעת פתרונות .בדרך כלל ,חברות שמתארות את המחסנית שלהן הן חברות
פיתוח אינטרנט ,משום שרוב המפתחים של יישומים עצמאיים ורוב המפתחים למכשירים ניידים משתמשים בערכה הרבה יותר
קטנה של כלים .למוצר של מחסנית ספציפית ,אך חברה יכולה להשתמש במחסניות שונות עבור מוצרים שונים.
Swift
שפת תכנות מודרנית שנוצרה על-ידי  Appleלשם פיתוח עבור  iOSו.OS X-
מנהל מערכת )(sysadmin
אדם שאחריותו לבנות ולתחזק תשתית שרת.

T
Titanium
ערכת פיתוח חוצת פלטפורמות למכשירים ניידים – הרעיון הוא שכדי להשתמש בה ,לא צריך ידע ספציפי על מערכות ההפעלה
 Android ,iOSו Windows Phone-כדי לכתוב יישומים עבור שלושתן.

U
בדיקת יחידה Unit Testing -
שיטה שבה יחידות קוד נפרדות נבדקות כדי להכריע אם הן מתאימות לשימוש .יחידה היא החלק הקטן ביותר של יישום שניתן
לבדוק .המטרה של בדיקת יחידה היא לבודד כל חלק של התוכנית ולהוכיח שהחלקים הנפרדים תקינים .בדיקת יחידה מספקת
חוזה קפדני בכתב שכל רכיב קוד חייב לעמוד בו.
UNIX
מערכת הפעלה מוקדמת שפותחה בשפת התכנות  .Cמערכות הפעלה רבות כיום ,כגון  Linuxו ,Mac OS X-מבוססות על
.UNIX
ממשק משתמש )(UI
היבט של  UIשל יישום מחשב או מכשיר .ממשק המשתמש הוא מה שמשתמש הקצה רואה ומשתמש.
מפתח ) UXחוויית משתמש(
מפתח שאחראי על העיצוב וזרימות העבודה של ממשק המשתמש של היישום.
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V
)VBA (Visual Basic for Applications
סביבת התכנות המשמשת לפיתוח יישומים על גבי חבילת  ,Microsoft Officeביישומים  Excel ,Wordו. P-
)VB (Visual Basic
שפת תכנות של  .Microsoftראה .VBA
)VB.NET (Visual Basic .NET
גירסה של  Visual Basicשפועלת במסגרת ובזמן ההרצה של ..NET
 Visual Basic) VB6גירסה (6
גירסה מהדור הקודם של שפת התכנות  BASICשל .Microsoft
) VHDLשפת תיאור חומרה מסוג (VHSIC
שפת תיאור חומרה משמשת באוטומציה של תכנון אלקטרוני לתאר מערכות אותות מעורבים ומערכות דיגיטליות.
Visual Studio
סביבת פיתוח משולבת המשמשת לכתיבת קוד של ..NET
VPN
ראשי התיבות של רשת וירטואלית פרטית ) .(Virtual Private Networkהרשת הזו יוצרת רשת פרטית על גבי רשת ציבורית,
כגון האינטרנט.

W
שירותי אינטרנט של (Windows Communication Foundation) WCF
 APIשל  Microsoft .NETליצירת יישומים מונחי שירותים בסביבה מופצת.
מפתח אינטרנט Web developer -
מפתח שעובד על יישומים שפועלים בדפדפן.
WebSocket
טכנולוגיית אינטרנט אשר מגדירה  APIהיוצר חיבורי " "socketבין דפדפן אינטרנט )לקוח( ושרת.
Weka
חבילה של תוכנת למידת מכונה שנכתבה ב.Java-
)Windows CE (Windows Embedded Compact
מערכת הפעלה ש Microsoft-מעניקה רישיונות עבורה ליצרני  OEMומכשירים .מערכת ההפעלה  WinCEנוצרה עבור
מערכות מוטבעות.
WordPress
מערכת ניהול תוכן ) (CMSהמבוססת על אינטרנט .בדרך כלל משמשת לבלוגים .נכתבת ב.PHP-
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Wowza Media Server
שרת מסחרי לאספקת תוכן עשיר של זרימת מדיה ,כגון סרטוני וידאו ,תמונות וקובצי שמע ,דרך האינטרנט.
) WSDLשפת תיאור של שירותי אינטרנט(
שפת תיאור ממשק המבוססת על  XMLאשר משמשת לתיאור הפונקציונליות שמציע שירות אינטרנט.

X
Xcode
 IDEשמכיל חבילה של כלי פיתוח תוכנה ופותח על-ידי  Appleעבור  OS Xו.iOS-
) XHTMLשפת סימון היפר-טקסט מורחבת(
משפחה של שפות סימון של  XMLשמקבילות לגירסאות של .HTML
) XMLשפת סימון מורחבת(
ערכה של תחביר וכללים סטנדרטיים לקידוד כל סוג של נתונים מובנים XML .משמש בדרך כלל כתבנית חליפת נתונים ביישומי
אינטרנט ובמגוון סוגים של מסמכים.
) XAMLשפת סימון יישומים מורחבת(
גירסה של  XMLשל  Microsoftשמשתמשת בפיתוח  .NETשל יישומי מחשב או יישומי לקוח עשירים עם  WPFו.Silverlight-
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מי אנחנו?
חברת  HRDעושה מהפיכה בדרך שבה ארגונים מגייסים עובדים על ידי הטמעה של כלים פרקטיים ופורצי דרך
לאיתור וגיוס עובדים בצורה חדשנית.
בשנים האחרונות הכשרנו מעל ל 6000-מקצועני גיוס ומנהלים מכ  1,000הארגונים המובילים בישראל ,שחוזרים
שוב ושוב לקחת חלק בפעילויות שלנו.
הלקוחות שלנו חסכו מליוני שקלים והצליחו לאתר ולגייס עובדים שלא היתה שום דרך להגיע אליהם בדרכים
אחרות בעזרת השימוש בכלים שרכשו אצלנו.
הסדנאות שלנו ישדרגו את היכולת שלכם להגיע לגייס ולקדם את מיתוג המעסיק של הארגון שלכם.
למידע על כל הסדנאות שלנו:

https://www.hrportal.co.il/training/
לקבלת מידע או להצעה לסדנה פנים ארגונית יש ליצור קשר במייל info@hrd.co.il

המקורות מהם נאסף המידע במילון המונחים:
The Ultimate Tech Glossary for Recruiters & HR Managers – Stack Overflow
Technology Glossary for Recruiters & Human Resource Managers – Adapto
glossarytech.com
Technology Glossary for Recruiters – Gild
כתבות ומאמרים נוספים בתחום הטכנולוגיה
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