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SS
Mod
delare use
e case
Curss prezentat in colabo
orare cu Global Know
wledge Ltd..
Descriere Curs
s
Învațță să creezi o diagramă
ă use case.
Ca analist de bus
siness sau p
persoană carre se ocupă de documenntarea și clarificarea cerințelor,
trebu
uie să fii cap
pabil să exp
plici cum vo
or reacționa indivizii la uun program nou sau up
pdatat.
Mode
elarea use case-urilor este o te
ehnică mod
dernă pentruu a descriie analiza cerută
conce
entrându-te pe ințelegere
ea ”actorilor””.
În accest curs vei învăța cum să utilizezi și
ș să modele
ezi un use caase astfel în
ncât să îndep
plinești
toate
e cerințele și să poată fi îînțeles și vallidat de toți stakeholderii
s
, inclusiv personalul tehn
nic, vei
crește probabilitatea ca nevoiile tuturor sta
akeholderilorr interesați dee proiect să fie
f indeplinite
e.
Printrre exercițiile practice, 75
5% din timpul petrecut la
l clasă estee folosit pen
ntru a exersa
a noile
abilita
ați dobândite
e, vei deveni un specialis
st al creării de
e use case-uuri.
Vei in
nvața cum use
u case-urile
e pot sporii abilitățile ta
ale ca si anaalist de busin
ness și cum te poți
face clar in fața stafului
s
tehni c, totodata să
s duci la capăt toate cerrințele analiz
zei. Invață sa
a aplici
cele mai bune prractici ale m odelării de use
u case in următorul tăău proiect si vei indepliniii toate
cerințele și aștepttările clientullui.

Ce veți
v învăța










Identificarea tipurilor d
de proiecte pentru
p
care modelarea
m
dee use case adaugă
a
cea mai
m
mare valo
oare
Asigurare
ea accesului la toate informațiile inain
nte de modellarea use case
Identificarea si docum
mentarea acttorilor folosind analiza usse-centric
Scopul proiectului si lluarea deciziiilor folosind diagramele uuse case
elor use casee.
Identificarea si utilizarrea corecta a documente
Descriere
ea use case--urilor incluzâ
ând scenariu
ul si condițiilee de funcționalitate.
Crearea de
d use case--uri care să descrie
d
proce
esele de bussiness si sa le conecteze
e cu
celelalte sisteme care
e permit func
cționarea ace
estora
d use case pentru a sprrijini alte activități, cum arr fi manager de proiect,
Utilizare de
proiectare
e si testare.
Gestionarea docume ntelor inclusiv a diagramelor si descrrierilor utilizând instrumen
ntele
CASE

Reco
omandări de
d particip
pare
Analist de busine
ess, IT projecct manager, project
p
mana
ager, coordinnatori de proiect, analiști de
d
proie
ect, lideri de proiect,
p
senio
or project ma
anager, lider de echipa, pproduct mana
ager, program
mana
ager.

Conținut curs

1. In
ntroducere in modelare
e de use cas
se




m
use case-urilor
Scopul modelării
Tipuri de proiecte
e si ciclul de viață al proiectului
Use Case

C
obiectivelorr de busines
ss
2. Clarificarea



e preliminara
a
Cercetare
Clarificarea responsa
abilitaților

M
uttilizatori si rroluri de sisttem
3. Modelare,






Utilizatori, Roluri, si a
analiză User--Centric
ea Utilizatoril or
Modelare
Dezvoltarea unui mod
del de actor
Prezentarea actorilor
Descriere
ea actorilor

dentificarea
a cerințelor u
utilizatorulu
ui
4. Id



Funcționa
alitățile utiliza
atorului
Relația dintre use casse si actori

C
de sistem I: Sintteza Use Ca
ase
5. Cerințe



Case
Scopul siintezei Use C
Dezvoltarea si utilizarrea Use Case-urilor

C
de sistem II: Dettalierea des
scrierii Use case-urilor
c
6. Cerințe




Detalierea Use Case--urilor
Extensii si
s Referinte
Tehnici UML
U
avansatte

S
in contextul P
Proceselor de
d business
s
7. Sistemele



Business
s Use Case
Sisteme Use Case

U case du
upa faza de a
analiză
8. Use




Use Case
es si activitățțile Managerrului de Proie
ect
Use Case
es si activitățțile proiectului
Use Case
es si testarea
a activitățilorr

D
rea și manag
gementul Us
se Case
9. Documentar



Cerințe si documenta
are
Rolul CASE Tools

