Hungarian Testing Board Hírlevél 2013 December

ISTQB®

TARTALOM
ISTQB®
HTB

hstqb

300.000…

®

Teszt & Tea®
IREB®
Könyvajánló

VIZSGA IDŐPONTOK

ISTQB CTAL®
2014. január 24.
®

ISTQB CTFL
2013. január 31.

Az ISTQB® mint szervezet, illetve a szervezet által nyújtott képzés
népszerűsége töretlen. Azon túl, hogy a „Certified Tester®” kimagaslóan
legsikeresebb szoftvertesztelői képzés, immáron a PMI és az ITIL mögött a világ
harmadik legnépszerűbb nemzetközi szakmai képzése is egyben. Havonta
átlagosan több, mint 3000 tesztelő szakember szerez ISTQB® bizonyítványt.
Ezen elismertségnek köszönhetően, világszerte ma már 300.000 felett van az
ISTQB® bizonyítvánnyal rendelkező tesztelők száma.

ISTQB Add-On® képzési modell
Az ISTQB folyamatosan meg szeretne felelni a szoftvertesztelői képzéssel
szemben támasztott elvárásoknak. Ennek eredményeképpen 2014-ben útjára
indítja az ISTQB Add-On® minősítést, melynek első modulja az Agile Testing
lesz. Az ISTQB® Agile Testing Add-On® képzés a Foundation Level (CTFL)
tananyagára épül, illetve azt egészíti ki. Ezen új, a szakembereket az agilis
tesztelés kihívásaira felkészítő kiegészítő tananyag véglegesítése nemzetközi
szakértők bevonásával javában zajlik.
A tervek szerint az ISTQB® Agile Testing minősítést követően a jövőben további
Add-On modulok is színesítik majd az ISTQB® oktatási portfólióját.

IREB CPRE FL®
2013. február 28.
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ISTQB® International Software Testing
Excellence Award
Büszkén tudatjuk, hogy egyesületünk régi tagja
Harry Sneed kapta az ISTQB® 2013-as évre odaítélt
legjelentősebb presztízs díját, az "ISTQB®
International Software Testing Excellence Award"
díjat (ld. hivatalos sajtóközlemény). Sneed úr több
szálon is kötődik egyesületünkhöz, illetve
tagjainkhoz, tágabb értelemben Magyarországhoz.
Harry úttörő munkája nagyban hozzájárult a
szoftvertesztelés szakma hazai és nemzetközi
meghonosításához.
Jelenleg
is
aktívan
együttműködik
magyarországi
cégekkel,
egyetemekkel.
Legutóbb
a
HUSTEF®
konferenciánkon hallhattuk izgalmas és provokatív
előadását a "technical debt" kezelése témában.
Köszönjük és gratulálunk, Harry!

HTB®
Bár a 2013-as év még nem zárult le, azt már bártan
kijelenthetjük, hogy az ISTQB® mellett a HTB® is
sikeres évet tudhat majd maga mögött!
A néhány hete megrendezett HUSTEF® konferencia
minden várakozást felülmúlt, több mint 130
résztvevővel teltházas volt a rendezvényünk. A
bizalmat ezúton is köszönjük!

A visszajelzések alapján egyértelműen jól sikerült a
konferencia, de természetesen azon vagyunk, hogy
2014-ben minden szempontból előrébb tudjunk
lépni! Erre többek között a HUSTEF® 2014
konferenciával egy időben, első alkalommal
Magyarországon sorra kerülő ISTQB® General
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Assembly (az ISTQB® legfőbb döntéshozó testülete)
tanácskozás, illetve az ennek kapcsán hazánkba
látogató nagyszámú külföldi szakértő miatt is jó
esély kínálkozik.
A HUSTEF® 2013 konferencia előadásairól készült
felvételek megtalálhatóak a konferencia hivatalos
oldalán.

Teszt & Tea®
A tavalyi évben a HTB által útjára indított „Teszt és
Tea”
szakmai
rendezvénysorozat
a
lelkes
szervezőcsapattal,
a
változó
helyszínekkel,
valamint a színvonalas előadásokkal rövid idő alatt
ismerté és kedvelté vált a hazai szakemberek
körében. A legutóbbi „szakmai teázásra” éppen pár
napja, november 28-án került sor. Az eseménnyel
kapcsolatos részletek és hamarosan az összefoglaló
is megtalálhatóak a rendezvény hivatalos Meetup
oldalán.
Ami a 2014-es évet illeti, úgy többek között a
terveink között szerepelnek vidéki „Teszt & Tea”
rendezvények, illetve előadók bevonása a
szomszédos országokból is.

ISTQB® Vizsgáztatás
Az ISTQB®, a szervezet által nyújtott oktatás, illetve
bizonyítvány elismertsége Magyarországon is
töretlen. Az eddigi számok azt mutatják, hogy 2013ban minden eddiginél többen vesznek részt a HTB
által szervezett CTFL, illetve CTAL vizsgákon! Az
idén köszönthettük a 2000-ik ISTQB® vizsgázót a
HTB-nél, a bizalmat ezúton is köszönjük!
Célunk, hogy a vizsgáztatás, mint szervezetünk által
nyújtott szolgáltatás színvonalát folyamatosan
javítsuk, a vizsgára történő sikeres felkészülést
minden
rendelkezésre
álló
lehetőséggel
támogassuk. Ennek kapcsán fel szeretnénk hívni a
figyelmet partnereink, az ISTQB® által akkreditált
tanfolyamszervezők elérhetőségére.

Hírlevelünket azért kapta meg, mert rendszerünkben fel van iratkozva erre a
szolgáltatásra. Amennyiben a továbbiakban nem kíván ilyen jellegű leveleket kapni tőlünk
kérjük, jelezze azt nekünk egy e-mailben.
Hírlevelünkre bármikor feliratkozhat, ha küld nekünk egy levelet ide.

Hungarian Testing Board
1117, Budapest
Neumann János utca 1/E
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További friss hírek a vizsgáztatás
kapcsán

IREB®

Az ISTQB® CTAL, azaz az Advanced Level vizsgára
történő
felkészülést
segítő
új,
mintavizsgakérdések
kerültek
publikálásra
a
honlapunkon. Reméljük, e minta-vizsgakérdések
segítségével még többen tudnak majd sikeres
ISTQB® CTAL vizsgát tenni!

Az International Requirements Engineering Board
által legutóbb közzétett számok átütő sikerről
tanúskodnak. 2013-ban a Foundation Level, azaz a
CPRE FL, mellett már az Advanced Level, a CPRE
AL is egyre népszerűbb. A szervezet mögött álló
szakértői csoport, a jól felépített, komoly szakmai
tartalom, továbbá az immár tucatnyi nyelven
elérhető tananyag a garancia arra, hogy az IREB®
világszerte elismerté váljon.





Technical Analyst kérdéssor
Technical Test Analyst kérdéssor
Test Manager kérdéssor

A német nyelvű Foundation Level, azaz ISTQB®
CTFL vizsgára történő eredményes felkészülést
segíthetik azok az új, német nyelvű CTFL mintavizsgakérdések,
melyek
elérhetőek
a
weboldalunkon:



CTFL német kérdéssor

Elkészült a HTB 2014 évi vizsganaptára!
Újdonságként, a komoly érdeklődés miatt már
január hónapban is lehetőséget fogunk biztosítani
a CTAL vizsgán történő részvételre!

A korábban már említett ISTQB Agile Add-On®
képzés, illetve vizsgáztatás magyarországi
előkészítése természetesen szintén a feladataink
között szerepel. Mindenképpen szeretnénk még
2014-ben az első ISTQB® Agile Testing képzésre,
illetve vizsgára hazánkban lehetőséget biztosítani!

A HTB 2012-ben indította el a hazai CPRE FL
vizsgáztatást, a következő vizsgára 2013.11.29-én
kerül sor.
Az IREB® vizsgákra történő sikeres felkészülést a
következő hazai oktató szervezetek segítik.

Könyvajánló
A
HTB
szoftvertesztelést
népszerűsítő
tevékenységének részeként egy lelkes, független
HTB
tagokból
álló
csapat
folyamatosan
figyelemmel kíséri, elemzi, ismerteti és
véleményezi a szoftvertesztelés témáját érintő
újdonságokat:
megjelent
könyveket,
folyóiratokat, eszközöket és konferenciákat.
Szeretnék ennek a munkának az eredményét a
hazai tesztelői közösség tagjaival rendszeresen a
weboldalunkon megosztani! Reméljük, minél
többen találják majd érdekesnek, mi több
fontosnak,
a
napi
munkájuk
során
hasznosíthatónak az itt közölt információkat,
nyúlnak majd ezt követően bátrabban a
teszteléssel kapcsolatos újdonságokhoz. Újabb
publikációként a Sogeti által nemrég kiadott "TPI
NEXT - Business Driven Test Process Impovement"
című könyvről olvashatunk egy élvezetes
ismertetőt. Jó olvasást kívánunk!

Hírlevelünket azért kapta meg, mert rendszerünkben fel van iratkozva erre a
szolgáltatásra. Amennyiben a továbbiakban nem kíván ilyen jellegű leveleket kapni tőlünk
kérjük, jelezze azt nekünk egy e-mailben.
Hírlevelünkre bármikor feliratkozhat, ha küld nekünk egy levelet ide.
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