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List referencyjny

dotyczący usługi szkoleniowej
wykonanej przez firmę Bottega IT Solutions
W dniach 10-11.L2.2OL2 Pan Sławomir Sobótka

- trener firmy Bottega

IT

Solutions - przeprowadził w firmie BLStream sp. z o.o. szkolenie z zakresu

Wzorce projektowe oraz efektywne techniki Object Oriented dla
developerów apli kacji biznesowych.
Szkolenie zakresem obejmowałol techniki Object Oriented (GRASą SOLID),
wzorce projektowe w formie praktycznych przykładów opartych o rzeczywiste
problemy w kontekście aplikacji Enterprise, antywzorce i typowe pułapki,

testability tj. wpływ użycia dobrych praktyk OOD i wzorców na testowalność
kodu.

Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętnoŚci z zakresu Wzorców
projektowych i efektywnych technik Object Oriented, Szkolenie dedykowane
było grupie programistów BLStream , Zgodnie z wymaganiami warsztat

powinien opierać się na praktycznych przykładach i powinien uwzględniać:

a) poprawną interpretację i analizę Object Oriented,
b) ukierunkowanie myślenia w stylu Object Oriented,

c) pozytywne strony i aspekty OO,
d) wzorce projektowe uzywane zarówno w aplikacjach na urządzenia mobilne

jak i JEE,
e) przegląd użytecznych wzorców o zastosowaniu technicznym,

Pan Sławomir Sobótka wykazał się bardzo rzetelnym podejŚciem do tematu
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szklolenia. Jest specjalistą z tej dziedziny. Swoją wiedzę przekazywał
uczestnikom bazując na wielu przykładach z życia zawodowego. Uczestnicy
bardzo pozytywnie ocenili jego pracę m.in, za odnoszenie się do problemów
biznesowych, sposób prowadzenia zajęc, ciekawe podejŚcie i mnóstwo
informacji.

Rekomendujemy firmę Bottega IT Solutions Sławomir Sobótka, jako
profesionalnego paftnera przy reaIizacji usług szkoleniowych.

