Kursy Open P-TECH przetłumaczone na język polski
Kanał: Metodyka pracy Agile
Metodyka Agile umożliwia tworzenie i reagowanie na zmiany. Jest to sposób na
przezwyciężanie trudności i rozwiązywanie problemów w niepewnym i dynamicznym
środowisku. „Programowanie Agile” to zbiór metod i procedur bazujących na współpracy
samozarządzanych i wielofunkcyjnych zespołów opracowujących rozwiązania. Zrozumienie
metodologii i procedur Agile to cenna umiejętność dla każdego. Weź udział w zajęciach, aby
poznać zasady metodyki Agile. Obejmują one koncentrowanie się na kliencie, jasno
zdefiniowane cele i wartości biznesowe oraz korygowanie działań w celu ciągłego
wprowadzania ulepszeń. Każdy może nauczyć się procedur Agile i wykorzystać je w pracy lub
wpłynąć na innych, aby to zrobili! - >
https://ptech.yourlearning.ibm.com/channel/CNL_LCB_1572548242486
Aktywności:
•

•

Czym jest metodyka Agile w IBM?: Być może metodyka Agile jest Ci znana jako
podejście do zarządzania projektami programistycznymi. W IBM oznacza ona jednak
coś więcej. Jest zbiorem wartości, zasad i procedur, które pomagają w zmianie kultury
przedsiębiorstwa oraz zachowań i sposobu pracy pracowników. Objaśnimy to
szczegółowo w ramach tego krótkiego kursu. ->
https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#MKWPJYQJNMVJ5D87
Jak zdobywać odznaki cyfrowe? ->
https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#WWZMXZJRZGRZ6VVY

Kanał: Przetwarzanie w chmurze
Czy smartfon lub inne urządzenie spytało Cię kiedyś, czy chcesz zapisać coś „w chmurze”? Ten
kanał edukacyjny uchyli rąbka tajemnicy kryjącej się za tą podniebną biblioteką. Udostępnia on
podstawową wiedzę potrzebną do rozpoczęcia korzystania z chmury, począwszy od prostego
objaśnienia modeli i terminów związanych z przetwarzaniem w chmurze. ->
https://ptech.yourlearning.ibm.com/channel/CNL_LCB_1568657603634
Aktywności:
•

•

W jaki sposób korzystać z przetwarzania w chmurze?: Technologia chmury oferuje
istotne korzyści korporacjom i ich klientom. Poznaj praktyczne zastosowania chmury i
zdobądź przydatne wskazówki dotyczące rozpoczęcia kariery związanej z chmurą. ->
https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#QPXXWXJNYMNG1Y9Y
Czym jest przetwarzanie w chmurze?: Przetwarzanie w chmurze to znacznie więcej
niż zewnętrzne serwery! Poznaj różne sposoby przechowywania danych i zarządzania
nimi dzięki najnowszej technologii chmury. ->
https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#PZXXWZKRDMZZ96MG

Kanał: Myślenie projektowe
Myślenie projektowe jest ważne dla wszystkich, niezależnie od rodzaju poszukiwanej pracy.
Jest to środowisko używane przez firmy, przedsiębiorstwa i start-upy do wszystkiego:
współpracy, tworzenia zespołów, rozwiązywania rzeczywistych problemów, ulepszania
interfejsu użytkownika i szybkiego reagowania. Ten kanał zawiera informacje o zasadach i
procedurach myślenia projektowego, a jeśli chcesz, możesz nawet zdobyć odznakę. ->
https://ptech.yourlearning.ibm.com/channel/CNL_LCB_1565755450471
Aktywności:
•

•

•

W jaki sposób jest stosowana metoda design thinking?: Zobacz jak metoda design
thinking działa w praktyce, biorąc udział w zajęciach będących warsztatami design
thinking, gdzie omawiane są też typy narzędzi i metod używanych do wsparcia tych
zająć. -> https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#RKXXKXYWJDJV1EQN
Czym jest metoda design thinking?: Metoda design thinking to zmiana relacji między
ludźmi i komputerami. Poznaj rewolucyjne zasady kryjące się za tą metodą i dowiedz
się, co powoduje, że dobry projekt jest ukierunkowany na człowieka. ->
https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#KXWWNXQXKXMG2M87
IBM i metoda design thinking: Naucz się metody design thinking! Poznasz pojęcia
takie jak współpraca, burza mózgów i rozwiązywanie problemów oraz dowiesz się, jak
ludzie korzystają z metody design thinking w miejscu pracy. Będziesz mieć też okazję
zastosować zasady tej metody do aspektów Twojego własnego życia! ->
https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#NKWWDKMMKJYQ1EPY

Kanał: Blockchain
Kryptowaluty, bitcoin, hyperledger! Jeśli interesujesz się nowymi technologiami,
prawdopodobnie znasz już te terminy. Wszystkie te hasła odnoszą się do technologii łańcucha
bloków. Ten kanał zawiera informacje o podstawach technologii łańcucha bloków, włącznie z
informacjami o funkcjonowaniu kryptowalut, a także o tym, w jaki sposób IBM korzysta z tej
technologii do poprawy bezpieczeństwa żywności. ->
https://ptech.yourlearning.ibm.com/channel/CNL_LCB_1568409227723
Aktywności:
•

•

W jaki sposób jest używany łańcuch bloków?: Dowiedz się więcej o wykorzystaniu
łańcucha bloków i jego implikacjach. ->
https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#PZXVVGGQNEEQ2EDQ
Czym jest łańcuch bloków?: Jeśli interesujesz się nowymi technologiami, znasz
zapewne takie terminy, jak kryptowaluty, bitcoin, hyperledger. Wszystkie te hasła
odnoszą się do technologii łańcucha bloków. Na tym kursie dowiesz się, czym jest
łańcuch bloków i w jaki sposób pomaga firmom. ->
https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#ZKDDNXPEDJGXDJ9X

Kanał: Cyberbezpieczeństwo
Przekonaj się, czy chcesz rozwijać swoja karierę w kierunku cyberbezpieczeństwa!
Bezpieczeństwo danych i sieci to gorące tematy, a w firmie IBM bardzo się na nich
koncentrujemy. Ten kanał edukacyjny zapewnia podstawowe zrozumienie tematyki
cyberbezpieczeństwa oraz sposobu, w jaki IBM Security pomaga klientom w obronie przed
cyberatakami. Dowiedz się więcej o terminologii z zakresu cyberbezpieczeństwa, rolach i
pojęciach, takich jak szyfrowanie, kryptografia czy szereg taktyk używanych przez
cyberprzestępców. ->
https://ptech.yourlearning.ibm.com/channel/CNL_LCB_1565120073119
Aktywności:
•

•

•

IBM i cyberbezpieczeństwo: Być może cyberbezpieczeństwo to kariera właśnie dla
Ciebie! Zobacz, jak IBM pomaga klientom w ochronie przed cyberatakami i w
reagowaniu na szerzej pojęte zagrożenia bezpieczeństwa. Poznasz również
podstawową terminologię z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz rodzaje cyberataków. ->
https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#ZKDDZKYVXYEX1KVN
Czym jest cyberbezpieczeństwo?: Znasz już sposoby ochrony własnych urządzeń
przed hakerami. Teraz dowiedz się więcej o zagrożeniach i taktykach
wykorzystywanych przez cyberprzestępców i zapoznaj się z pojęciami szyfrowania i
kryptografii. ->
https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#JYWPQZZDDEVJKGJQ
W jaki sposób korzystać z cyberbezpieczeństwa?: Dowiedz się więcej o Havynie,
głosowym asystencie ds. cyberbezpieczeństwa i zobacz, w jaki sposób działa zespół
podczas izolowania cyberataków i likwidowania zagrożenia. Następnie wypróbuj go
osobiście i przetestuj swoje umiejętności ochrony przed cyberatakami w grze NOVA
Cybersecurity Lab. ->
https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#YZXXYZWRGDDWN9MW

Kanał: Sztuczna inteligencja
Czy roboty zamierzają przejąć nasze stanowiska? Czy uczenie maszynowe i sztuczna
inteligencja to jest to samo? Ten kanał edukacyjny wprowadza w świat sztucznej inteligencji
powszechnie znanej jako AI. Jest on świetnym wprowadzeniem do jednej z najczęściej
omawianych technologii przyszłości. Przedstawia działania obejmujące podstawowe elementy
technologii aż po etyczne konsekwencje wdrażania sztucznej inteligencji. ->
https://ptech.yourlearning.ibm.com/channel/CNL_LCB_1568727675344
Aktywności:
•

Czym jest sztuczna inteligencja?: Czy komputer naprawdę potrafi myśleć? Dowiedz
się, jak eksperci odpowiadają na to pytanie i poznaj takie koncepcje, jak uczenie

•

maszynowe i głębokie. ->
https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#PZXXWZEREVVQ28K2
Sztuczna inteligencja w praktyce: Do czego to wszystko służy? Komunikacja z
czatbotami, prowadzenie samochodów bez kierowcy, a nawet rozwiązywanie złożonych
problemów globalnych – sztuczna inteligencja rozwiązuje problemy w każdej
dziedzinie.->
https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#PZXXNXNKPNMZ1BZY

Kanał: Data Science — analizy wielkich zbiorów danych
Dane są wszędzie i każdego dnia tworzymy ich więcej. Za każdym razem, gdy sprawdzasz
pocztę elektroniczną, wyszukujesz coś w sieci czy używasz aplikacji na telefonie, tworzysz
dane. Ginni Rometty, dyrektor generalny IBM, posunęła się nawet do stwierdzenia, że „Wielkie
zbiory danych to naturalne zasoby światowe na następne stulecie”. Jednak co robimy z tymi
wszystkimi danymi? Ten kanał zawiera informacje o tym, czym są analizy wielkich zbiorów
danych i jak są one wykorzystywane w różnych branżach, takich jak muzyczna czy telewizji
strumieniowej. Zapoznaj się z tym kanałem, aby uzyskać więcej informacji o tym, co to znaczy
być analitykiem danych. ->
https://ptech.yourlearning.ibm.com/channel/CNL_LCB_1568657863385
Aktywności:
•

•

Czym jest Data Science?: Dowiedz się, dlaczego Data Science jest jak szukanie skarbu!
Zdobędziesz lepszy wgląd w tę pracę i dowiesz się, dlaczego taka kariera może się stać
Twoim udziałem. ->
https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#GYWWGWGRJNYJ6JZG
Analityka danych w rzeczywistym świecie: Sprawdź, jak to jest być analitykiem
danych. Dowiesz się, jak fascynująca jest ta ścieżka kariery. Kurs obejmuje przegląd
ofert pracy i wywiady z ludźmi, którzy obecnie wykonują ten zawód. ->
https://bundles.yourlearning.ibm.com/ptech/learn/#DNQQVQVEPRPQ4D3B

