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SZKOLENIE ŚREDNIO ZAAWANSOWANE

 

Przypadki użycia w zarządzaniu
wymaganiami
 
CASE
 
Czas trwania: 2 dni (16h)
 
Szkolenie "Przypadki użycia w zarządzaniu wymaganiami" to 2-dniowe warsztaty obejmujące

tematykę identyfikacji, analizy i modelowania wymagań przy użyciu metody przypadków użycia.
 
Cele szkolenia 
..............................................................................................................................................................

Poznanie korzyści z zastosowania przypadków użycia do opisu funkcjonalności systemu

Poznanie skutecznych metod pozyskiwania wymagań funkcjonalnych

Nabycie umiejętności specyfikacji wymagań funkcjonalnych w notacji UML (diagramy przypadków

użycia) oraz w postaci specyfikacji przypadków użycia
 
Zalety 
..............................................................................................................................................................

Szkolenie "Przypadki użycia w zarządzaniu wymaganiami" prowadzone przez eksperta z

kilkunastoletnim doświadczeniem w branży IT i szeroką wiedzą w zakresie procesów IT

Warsztatowy charakter zajęć

Szkolenie "Przypadki użycia w zarządzaniu wymaganiami" realizowane przy użyciu narzędzi

stosowanych w inżynierii wymagań, co daje możliwość zapoznania z podstawowymi

funkcjonalnościami takich narzędzi

Możliwość zastosowania zdobytej wiedzy już w trakcie szkolenia
 
Dla kogo? 
..............................................................................................................................................................

Analityków systemowych i biznesowych, właścicieli produktu, właścicieli biznesowych,

kierowników zespółów analitycznych

Przedstawicieli biznesu odpowiedzialnych za opracowanie potrzeb biznesowych

Inżynierów oprogramowania i systemów

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

oprogramowania
 
Wymagania 
..............................................................................................................................................................

Znajomość nomenklatury stosowanej w wytwarzaniu oprogramowania i realizacji projektów

informatycznych

Rekomendowane doświadczenie w przynajmniej jednym projekcie informatycznym
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Znajomość koncepcji notacji do modelowania oprogramowania
 
Program 
..............................................................................................................................................................

Wprowadzenie do inżynierii wymagań
Rodzaje wymagań – poziomy i typy wymagań
Jakość wymagań

Metody pozyskiwania wymagań
Źródła wymagań
Techniki pozyskiwania wymagań funkcjonalnych

Dokumentacja wymagań
Dokumentacja wymagań w różnych formach – przegląd
Przypadki użycia - opis podejścia, zastosowanie

Modelowanie przypadków użycia
Diagram przypadków użycia
Specyfikacja przypadków użycia
Diagram aktywności
Przypadki użycia a inne artefakty analityczne / projektowe

Podsumowanie warsztatów
Dobre praktyki


