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GLOSARIUM 

 

 

Framework Software untuk memudahkan para programer untuk membuat sebuah 

aplikasi web. 

Full-text search Sebuah teknik yang digunakan oleh  mesin pencari untuk mencari 

sesuatu di dalam sebuah database. 

Use Case Use Case adalah sebuah kegiatan atau juga interaksi yang saling 

berkesinambungan antara aktor dan juga sistem. 

Package (Laravel) Kumpulan kelas yang memiliki fitur sendiri atau logika aplikasi yang 

akan kita butuhkan pada project laravel. 

Source code Suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa 

pemrograman komputer yang terbaca manusia. 

Composer (PHP) Aplikasi package manager untuk bahasa pemrograman PHP yang 

menyediakan format standar untuk mengelola dependensi PHP dan 

pustaka-pustaka yang diperlukan. 

Artisan (Laravel) Baris perintah yang ada di laravel untuk menjalankan sebuah perintah 

tertentu yang diakses melalui CMD (command prompt). 

Repository Sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem 

operasi yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, 

program, dan sebagainya yang didapatkan dari Server Mirror website 

paket-paket tersebut. 

Git Version control system yang digunakan para developer untuk 

mengembangkan software secara bersama-bersama. Fungsi utama git 

yaitu mengatur versi dari source code program anda dengan mengasih 

tanda baris dan code mana yang ditambah atau diganti. 

   


