Przygotowanie do egzaminu OMG Certified
UML Professional 2 (kod: OCUP2)
Zapytaj o szczegóły

Opis i cel szkolenia
Certyfikaty OMG Certified UML Professional 2 (OCUP2), wydawane przez Object
Management Group, organizację odpowiedzialną za rozwój standardu UML, stają
się powoli coraz bardziej rozpoznawalne i cenione także w Polsce. Szkolenie
przygotowuje do egzaminu OCUP2 na poziomie Foundation. Zawartość szkolenia
jest dostosowana do zmienionej przez OMG w 2014 roku formuły egzaminu, który
nosi teraz nazwę OCUP2 i koncentruje się bardziej na umiejętności praktycznego
modelowania i analizy przykładowych modeli, niż na znajomości metamodelu
UML.
Szkolenie prowadzi wykładowca posiadający certyfikat OCUP na poziomie
Advanced. W cenie szkolenia nie jest zawarty egzamin.

Czas trwania
2 dni

Program
Dzień 1.
— Egzamin OCUP2 Foundation - wprowadzenie.
— Po do modelujemy? Cele modelowania.
— Metamodel UML.
— Diagramy czynności.
— Diagramy przypadków użycia.
Dzień 2.
— Diagramy klas.
— Diagramy stanów.
— Diagramy sekwencji.
— Diagramy obiektów.
— Diagramy pakietów.
— Powtórzenie i podsumowanie.

Przeznaczenie i wymagania
Szkolenie szczególnie polecane dla:
— Analityków i projektantów systemów informatycznych,
— Osób zamierzających przystąpić do egzaminu OMG Certified UML Professional
2 na poziomie Foundation.
Od uczestników wymagamy:
— Podstawowa znajomość notacji UML,
— Zalecane wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniu "Modelowanie w języku UML".

Certyfikaty
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Lokalizacje
— Zdalnie –
— Warszawa – ul. Jasna 14/16A
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—
—
—
—
—
—
—
—

Kraków – ul. św. Filipa 23
Katowice – ul. Stawowa 10
Gdańsk – ul. Wały Piastowskie 1
Poznań – ul. Towarowa 35
Wrocław – ul. Rynek 35
Łódź – ul. Wólczańska 4a
London – UK: Asra House, 1 Long Lane, London SE1 4PG
na życzenie dowolne miejsce w Polsce, lub UE (zajęcia prowadzone w języku
angielskim)

Cena szkolenia
1900 PLN netto (VAT 23%)
W cenę szkoleń organizowanych w naszej siedzibie wliczone są:
—
—
—
—
—
—

autorskie materiały szkoleniowe,
indywidualne stanowisko komputerowe do pracy podczas zajęć,
certyfikaty ukończenia szkolenia,
obiady,
drobny poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje,
możliwość jednorazowego kontaktu z instruktorem (instruktorami) po
szkoleniu i zadawania pytań dotyczących materiału szkolenia.

ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa
tel. 22 63 64 164, fax 22 266 06 95
akademia@alx.pl, http://www.alx.pl

Zapytaj o szczegóły
tel. 22 63 64 164
akademia@alx.pl

