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SZKOLENIE PODSTAWOWE

 

IREB CPRE Foundation Level (szkolenie)
 
IREB/F
 
Czas trwania: 3 dni (24h)
 
Szkolenie "IREB CPRE Foundation Level" zapozna uczestnika z podejściem do inżynierii wymagań

opracowanym przez międzynarodową organizację IREB (International Requirements Engineering

Board), będącą autorem programu certyfikacji IREB CPRE. W skład IREB wchodzą uznani, z

odpowiednim dorobkiem i osiągnięciami, przedstawiciele inżynierii wymagań ze świata nauki,

przemysłu oraz doradztwa
 
Cele szkolenia 
..............................................................................................................................................................

Zapoznanie uczestników z zadaniami i technikami inżynierii wymagań wg IREB

Poznanie kluczowych pojęć, koncepcji i metod stosowanych w pracy z wymaganiami

Nabycie umiejętności w zakresie pozyskiwania i specyfikacji wymagań w różnych formach

Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego CPRE Foundation Level

Omówienie zasad egzaminu certyfikacyjnego oraz dobrych praktyk przygotowania się do

egzaminu - jak się uczyć, na co zwrócić uwagę studiując materiał źródłowy
 
Zalety 
..............................................................................................................................................................

Szkolenie "IREB CPRE Foundation Level" prowadzone przez eksperta z kilkunastoletnim

doświadczeniem w branży IT i szeroką wiedzą w zakresie procesów IT, dodatkowo od lat

pełniącego wiądącą funkcję w strukturach organizacji IREB

Teoria poparta praktyką projektową - odniesienie omawianych tematów do rzeczywistych

sytuacji projektowych

Analiza przykładowych pytań egzaminacyjnych ze wskazaniem na istotne dla zdania egzaminu

aspekty
 
Dla kogo? 
..............................................................................................................................................................

Analityków systemowych i biznesowych, właścicieli produktu, właścicieli biznesowych

Inżynierów oprogramowania i systemów

Osób planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku inżynierii wymagań, w tym analizy

systemowej/biznesowej

Testerów, QA, osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości systemów informatycznych i

oprogramowania

Menadżerów IT i konsultanci zarządzania, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę i podstawowe

zrozumienie obszaru inżynierii wymagań
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Wymagania 
..............................................................................................................................................................

Podstawowa znajomość cyklu życia produktu informatycznego

Znajomość nomenklatury stosowanej w wytwarzaniu oprogramowania i realizacji projektów

informatycznych
 
Program 
..............................................................................................................................................................

Wprowadzenie i podstawy
Główne założenia inżynierii wymagań
Klasyfikacja wymagań
Rola i zadania inżyniera wymagań

Podstawowe zasady inżynierii wymagań
Omówienie zasad

Artefakty i praktyki dokumentowania
Artefakty w inżynierii wymagań
Charakterystyka artefaktów
Kategorie i poziomy abstrakcji
Ogólne wytyczne dotyczące dokumentacji
Artefakty oparte na języku naturalnym
Artefakty oparte na szablonach
Artefakty oparte na modelach (modelowanie kontekstu, struktury i danych, funkcji i
przepływu, stanu i zachowania)
Słowniki
Struktura dokumentacji wymagań
Prototypy w inżynierii wymagań
Kryteria jakości artefaktów i wymagań

Praktyki w zakresie opracowywania wymagań
Źródła wymagań
Pozyskiwanie wymagań
Negocjowanie wymagań i rozwiązywanie konfliktów
Walidacja wymagań

Proces i struktura pracy
Czynniki wpływające na proces
Aspekty procesu inżynierii wymagań
Konfigurowanie procesu inżynierii wymagań

Praktyki w zakresie zarządzania wymaganiami
Zarządzanie cyklem życia wymagań
Kontrola wersji i konfiguracja wymagań
Atrybuty i widoki
Śledzenie powiązań pomiędzy wymaganiami (traceability)
Obsługa zmiany
Priorytetyzacja

Narzędzia wspierające
Narzędzia w inżynierii wymagań – obszary zastosowania
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b. Wprowadzanie narzędzi do organizacji


