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SZKOLENIE ŚREDNIO ZAAWANSOWANE

 

Tworzenie i walidacja specyfikacji
funkcjonalnej wymagań
 
CREQ
 
Czas trwania: 2 dni (16h)
 
 
Cele szkolenia 
..............................................................................................................................................................

Tworzenie oraz kontrola jakości specyfikacji wymagań na oprogramowanie

Opracowywanie dokumentacji funkcjonalnej wymagań na oprogramowanie przy zastosowaniu

wybranych metod, w tym metod zwinnych

Poznanie zasad tworzenia specyfikacji wymagań i odpowiednich standardów

Poznanie zasad oceny specyfikacji wymagań (walidacji i weryfikacji), a także zasad tworzenia

specyfikacji wymagań zgodnej z międzynarodowymi, uznanymi standardami oraz dobrymi

praktykami
 
Zalety 
..............................................................................................................................................................

Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie

warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań

Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności

związane z daną technologią i tematyką

Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp

do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how
 
Dla kogo? 
..............................................................................................................................................................

Analitycy biznesowi/systemowi

Product Ownerzy

Inżynierowie wymagań i projektanci rozwiązań IT

Kierownicy projektów pragnący rozszerzyć kompetencje w obszarze tworzenia i odbioru

dokumentacji funkcjonalnej

Przedstawiciele organizacji Klienta, którzy walidują i/lub opiniują specyfikacje wymagań

Testerzy i personel QA
 
Wymagania 
..............................................................................................................................................................

Podstawy inżynierii wymagań i wytwarzania systemów IT
 
Program
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..............................................................................................................................................................
Inżynieria wymagań

Inżynieria wymagań - elementy procesu
Koncepcja wymagania - klasyfikacja i definicje
Kryteria jakościowe wymagań
Koncepcja interesariusza
Formy dokumentacji wymagań

Tworzenie specyfikacji funkcjonalnej
Określenie celu i zawartości specyfikacji - grupa docelowa i jej potrzeby
Wybór formy dokumentacji
Jak dokumentować wymagania funkcjonalne - sposoby i techniki dokumentowania wymagań
- standardy IEEE, notacje formalne (UML), user story, makiety ekranów etc
Dobre praktyki - o czym warto wiedzieć?
Czego unikać - najczęściej popełniane błędy
Jak walidować gotową dokumentację funkcjonalną - proces oceny jakości

Praktyka
Symulacja tworzenia przykładowej specyfikacji
Symulacja przeglądu przykładowej specyfikacji


