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SZKOLENIE ZAAWANSOWANE

 

IREB CPRE Advanced Level -
Requirements Modeling (szkolenie)
 
IREB/RM/F
 
Czas trwania: 3 dni (24h)
 
Podczas szkolenia przygotujesz się do egzaminu i zdobycia certyfikatu IREB, na poziomie

zaawansowanym. Szkolenie jest zgodne z obowiązującym planem nauczania IREB.
 
Cele szkolenia 
..............................................................................................................................................................

Szkolenie "IREB CPRE Advanced Level - Requirements Modeling" przygotowujące do egzaminu na

certyfikat IREB poziomu zaawansowanego, moduł Modelowanie wymagań

Szkolenie "IREB CPRE Advanced Level - Requirements Modeling" dedykowane jest analitykom

biznesowym i systemowym zajmującym się modelowaniem wymagań i pragnącym potwierdzić

posiadane kompetencje międzynarodowym certyfikatem IREB AL (Advanced Level Modeling)

Kurs jest zgodny z aktualnym planem nauczania IREB, a jego zakres obejmuje wszystkie

zagadnienia wymagane do przygotowania się do certyfikacji na poziomie zaawansowanym
 
Zalety 
..............................................................................................................................................................

Szkolenie "IREB CPRE Advanced Level - Requirements Modeling" wzbogacone jest sporą dawką

ćwiczeń i warsztatów umożliwiających naukę praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy

Zajęcia praktyczne realizowane są przy użyciu narzędzi do modelowania wymagań i rozwiązań IT
 
Dla kogo? 
..............................................................................................................................................................

Analityków systemowych i biznesowych, właścicieli produktu, właścicieli biznesowych,

odpowiedzialnych za modelowanie rozwiązań informatycznych

Inżynierów oprogramowania i systemów

Osób posiadających certyfikat IREB CPRE na poziomie podstawowym, które planują rozwój

swojej kariery zgodnie z programem certyfikacji IREB
 
Wymagania 
..............................................................................................................................................................

Znajomość pojęć i zagadnień omawianych w programie nauczania IREB CPRE poziom

podstawowy

Co najmniej roczne doświadczenie w projektach rozwoju oprogramowania w roli analityka lub

podobnej

W przypadku osób przystępujących do egzaminu IREB Advanced Level - posiadanie certyfikatu

IREB CPRE Foundation Level
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Program 
..............................................................................................................................................................

Podstawowe zasady modelowania wymagań
Motywacja do modelowania wymagań
Przegląd widoków i języków modelowania wymagań
Dostosowywanie języków modelowania i integrowanie wymagań tekstowych
Zalety modelowania wymagań i jakość modeli

Modelowanie kontekstu w inżynierii wymagań
Cel modelowania kontekstu i podstawowe pojęcia
Podstawowe elementy modelowania kontekstu
Notacja i zasady modelowania kontekstu przy użyciu diagramów przepływu danych
Inne rodzaje modelowania kontekstu

Widok struktury informacji w modelowaniu wymagań
Cel modelowania struktury informacji
Modelowanie klas, atrybutów i typów danych
Modelowanie prostych relacji, agregacji i kompozycji
Modelowanie generalizacji i specjalizacji
Inne koncepcje modelowania

Widok dynamiczny w modelowaniu wymagań
Przegląd dynamicznych widoków w modelowaniu wymagań
Cele i elementy modelowania przypadków użycia
Identyfikowanie przypadków użycia i ich specyfikowanie w postaci tekstu
Strukturyzacja przypadków użycia i pakietów
Modelowanie przepływu danych, modelowanie przepływów sterowania i typy diagramów
Modelowanie wymagań przy użyciu diagramów przepływu danych
Modelowanie wymagań przy użyciu diagramów aktywności
Łączenie i dekompozycja funkcji oraz zapewnianie spójności
Cele i elementy modelowania zorientowanego na stan
Modelowanie wymagań przy użyciu maszyny stanów

Modelowanie scenariuszy w inżynierii wymagań
Podstawowe zasady modelowania scenariuszy w inżynierii wymagań
Proste modelowanie scenariuszy przy użyciu diagramów sekwencji
Zaawansowane modelowanie scenariuszy przy użyciu diagramów sekwencji
Modelowanie scenariuszy przy użyciu diagramów komunikacji


