Software Requirements Analysis: A Practical Approach
روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرمافزار
خالصه :
«اگر نیازمندیها را به درستی شناسایی نکنید ،خوب انجام دادن بقیه پروژه ،دیگر اهمیتی نخواهد داشت» کارل ای ویِگرز
حوزه نیازمندیهای نرمافزاری یکی از مهمترین حوزهها در توسعه نرمافزار است و با وجود پیشرفتهاای ششامگیار ،مهندسای نیازمنادیهاا جازو
ضعیفترین حلقهها در زنجیره مهندسی نرمافزار است .هدف این دوره ارائه شارشوبی برای تحلیل نیازمندیهای نرمافزار است و به تحلیلگران می-
آموزد که شگونه نقش خود را در پروژههای تولید نرمافزار ایفا کنند.
مدت دوره 40 :ساعت
پيش نياز:



UML
تجربه در تولید نرمافزار

مخاطب:
مخاطب اصلی دوره ،تحلیلگران سیستمهای نرمافزاری هستند .به عالوه دوره برای مخاطبان زیر نیز مفید است:
 طراحان و برنامهنویسان نرمافزار
 مدیران پروژههای توسعه نرمافزار
 آزمونگران نرمافزار
 مشتریان و کارفرمایان پروژههای نرمافزاری
اهداف دوره:
هدف از دوره ،آموزش روشها ،تکنیکها و ابزارهای تحلیل نیازمندیها در قالب مباحث علمی و کارگاههای عملی است.
در انتهای این دوره دانشجویان:






ادبیات و اهمیت حوزه نیازمندیها را خواهند آموخت.
قادر خواهند بود نیازمندیهای سیستم نرمافزاری را شناسایی ،استخراج ،مدل و تدوین نمایند.
مهارت مدلسازی حوزه مسأله را با هدف شناسایی اقالم اطالعاتی موجود در راه حل پیشنهادی را کسب خواهند نمود.
کاربردهای  UMLبه عنوان زبان استاندارد مدلسازی را در تحلیل نرمافزار و نیازمندیهای آن تجربه خواهند کرد.
با تکنیکهای استخراج نیازمندیها آشنا خواهند بود.
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