ISTQB_TA - ISTQB Certyfikowany Tester Poziom zaawansowany - Analityk Testów

Czas trwania:
Cena rynkowa:
Cena promocyjna:
Szkolenie autoryzowane:

Czas trwania: 4 dni / 32 godz.
3 000,00 zł
2 600,00 zł
Nie

Informacje o szkoleniu
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikującego ISTQBR Certified Tester Advanced
Level - Test Analyst, poprzez nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu planu nauczania ISTQBR dla tego
certyfikatu. Uczestnicy szkolenia poszerzają swoje umiejętności zastosowania różnych technik projektowania
testów.
W trakcie zajęć uczestnicy w aktywny sposób tworzą i opisują testy, starając się wykorzystać najwłaściwsze dla
danej sytuacji techniki projektowania testów.
Podczas szkolenia zwracana jest również uwaga na analityczne podejście do procesu testowego, zwłaszcza tam,
gdzie rola analityka Testowego jest kluczowa.
Szkolenie trwa 4 dni i
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Wymagania wstępne

posiadanie certyfikatu ISTQBR - Foundation Level;
doświadczenie praktyczne - odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania
- ISTQBR osobom przystępującym do egzaminu zaleca w tym przypadku minimum 5 letnią praktykę, lub 3 letnią
praktykę, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Proces testowy
Testowanie w cyklu życia oprogramowania
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Planowanie, monitorowanie i kontrola
Analiza testów
Projektowanie testów
Implementacja testów
Wykonanie testów
Ocena kryteriów zakończenia i raportowanie
Czynności na zakończenie procesu testowego
Zarządzanie testami:
Odpowiedzialność Analityka Testów
Monitorowanie i kontrola postępu testów
Testowanie rozproszone, outsourcing i insourcing
Zadania analityka Testów w testowaniu w oparciu o analizę ryzyka
Techniki testowania:
Techniki oparte na specyfikacji
Techniki oparte na defektach
Techniki w oparciu doświadczenie
Użycie list kontrolnych w przeglądach - Using Checklist in Reviews.
Testowanie właściwości oprogramowania:
Atrybuty jakościowe do testowania dziedzinowego (dokładności, odpowiedniości, interoperacyjności,
użyteczności, dostępności)
Przeglądy:
Użycie list kontrolnych w przeglądach
Zarządzanie defektami:
Kiedy defekt może zostać znaleziony?
Atrybuty zgłoszenia defektu
Klasyfikacja defektów
Analiza przyczyny podstawowej
Narzędzia testowe:
Narzędzia testowe i automatyzacja (do projektowania testów, do przygotowywania danych testowych, do
automatycznego wykonywania testów).
W trakcie szkolenia stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych
tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko - polskim).
Szkolenie przygotowuje do egzaminu ISTQB (R) Certified Tester - Advanced Level - Test Analyst w języku
polskim.

Informacje dodatkowe

Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
Język szkolenia: polski
Język materiałów: polski
Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
W cenie szkolenia: akredytowane przez SJSI materiały szkoleniowe zgodne z sylabusem
Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin.
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Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez Stowarzyszenie Jakości Systemów
Informatycznych.

Najbliższe terminy
Miejsce
Wirtualna klasa

Terminy
2020-07-20 - 2020-07-23

Typy szkolenia
Tradycyjne
Asseco | Zdalna klasa
Asseco | Wirtualna klasa

Więcej informacji:
Zadzwoń 801 30 30 30 lub napisz szkolenia@assecods.pl

Asseco Data Systems S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia
tel. 58 550 95 95, 550 95 50, fax.58 550 95 51, infolinia: 0 801 30 30 30, szkolenia@assecods.pl
Copyright Asseco Data Systems S.A.

