AB_UML - UML w praktyce projektowej

Czas trwania:
Cena rynkowa:
Cena promocyjna:
Szkolenie autoryzowane:

Czas trwania: 3 dni / 24 godz.
1 590,00 zł
Zadzwoń - 801 30 30 30
Nie

Informacje o szkoleniu
Trzydniowe szkolenie stanowi kompendium praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z modelowaniem z
wykorzystaniem UML oraz zarządzaniem zmianami i jakością modeli projektowych. Program szkolenia obejmuje
główne aspekty używania UML w modelowaniu wymagań i rozwiązań projektu informatycznego. Szkoleniu
towarzyszy zestaw praktycznych ćwiczeń warsztatowych oparty na przykładach z projektów realizowanych w
przeprowadzonych przez nas projektach.

Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość procesu wytwórczego systemu informatycznego. Wskazana wcześniejsza praca z
dowolnym narzędziem CASE.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Wstępne fazy projektowania rozwiązania IT w języku Unified Modeling Language (UML) - przypadki użycia,
integracja przypadków użycia do postaci kompletnego modelu przypadków użycia, różnicowanie związków
między kategoriami modelowania.
Specyfikacja analityczna poszczególnych przypadków użycia - preferowane metody, tworzenie, automatyzacja
procesu generowania diagramów o charakterze analitycznym na podstawie strukturalnych specyfikacji
tekstowych.
Modelowanie dynamiki systemowej z wykorzystaniem diagramów czynności oraz diagramów sekwencji czynniki decyzyjne na potrzeby doboru adekwatnego diagramu, podstawowe i zaawansowane aspekty
modelowania poszczególnych diagramów, zachowywanie korespondencji z kodem źródłowym przy
modelowaniu sekwencji, przykłady i ćwiczenia.
Modelowanie struktury systemu z wykorzystaniem diagramów klas - praktyczne modelowanie, zasady
zapewniania spójności modelu w Enterprise Architect, generowanie strukturalnego kodu źródłowego w
wybranym języku programowania.
Maszyny stanowe w języku UML - adekwatne zastosowania, tworzenie siatki przejść międzystanowych,
specyfikacja przejść i czynności wewnętrzne.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu

Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
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Język szkolenia: polski
Język materiałów: polski
Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
Akredytacja: program szkolenia jest zgodny ze standardem OMG (Object Management Group) UML 2.4 (05/2012).

Najbliższe terminy
Miejsce
Warszawa

Terminy
2020-03-30 - 2020-04-01

Typy szkolenia
Tradycyjne

Więcej informacji:
Zadzwoń 801 30 30 30 lub napisz szkolenia@assecods.pl
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