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Kierunki rozwoju

W dół, w gór ę czy w bok?



Rozwój „w dół”

• Specjalizacja

• Zagłębianie si ę w wybrany wycinek 
wiedzy, np. testy wydajno ściowe 
lub konkretne narz ędzie.



Rozwój „w górę”

• Jest równie Ŝ rodzajem specjalizacji.

• Wymaga ogólnej znajomo ści całego spektrum 
tematów.



Rozwój „w bok”

• Kiedy tester staje si ę np. analitykiem lub 
programist ą.

• Zbyt wiele mo Ŝliwo ści, Ŝebyśmy mogli omówi ć
ścieŜki certyfikacji dla tego kierunku.



Który kierunek jest najlepszy?

• ZaleŜy…

• Przede wszystkim od predyspozycji konkretnej 
osoby.

• Najlepszy kierunek rozwoju to taki, w którym 
dobrze si ę czujemy.



Idea certyfikacji

...czyli po co to wszystko?



Korzyści dla Testera

• Wiedza wyniesiona ze szkolenia.

• Niepodwa Ŝalny dowód kompetencji i 
umiej ętności.

• Rozpoznawalno ść na runku pracy.



Korzyści dla pracodawcy

• Selekcja kandydatów do pracy.

• Świadomo ść wiedzy posiadanej przez zespół.

• Informacja dla klientów firmy.



ZagroŜenia

• Teoria to za mało.
• Certyfikaty nie potwierdz ą praktycznych 

zdolno ści, umiej ętności wykorzystania teorii i 
osobowo ści testera bez samodoskonalenia si ę
oraz praktyki w wybranym zakresie.



Certyfikaty

Certyfikaty testerskie i jako ściowe



• ISTQB czyli International Software Testing Qualifica tions Board 
twórca i organ odpowiedzialny za ścieŜki kwalifikacji testerów
oprogramowania.

• Pierwszy poziom kwalifikacji Foundation Level został uz nany w 
roku 2006 za zgodny z Foundation Exam oferowanym przez ISEB.

• Celem ISTQB było stworzenie zunifikowanej ścieŜki rozwoju dla
testerów. Certyfkiaty oferowane s ą w ponad 50 krajach na całym
świecie. 

• ISTQB rodzaje certyfikatów:
• Foundation Level (CTFL)
• Advanced Level - Test Manager
• Advanced Level - Functional Tester
• Advanced Level - Technical Tester
• Advanced Level (CTAL) - poziom zaliczony po zdaniu

powy Ŝszych egzaminów
• Expert Level



• Powstała specjalnie w celu propagowania 
dobrych praktyk w testowaniu oprogramowania 
oraz w celu certyfikacji specjalistów w tej 
dziedzinie.



• Zdobycie certyfikatu Foundation Level wprowadza w tema t
testowania osoby pocz ątkuj ące lub posiadaj ące
fragmentaryczn ą wiedzę. 

• Testerzy zapoznaj ą się z całościowym zagadnieniem, 
• pocz ąwszy od podstaw, 
• przez psychologi ę testowania, 
• techniki i zarz ądzanie. 

• Wiedza ta z powodzeniem przyda si ę nie tylko testerom, ale 
równie Ŝ wszystkim, którzy na co dzie ń mają doczynienia z 
procesem testowym. 



• ISEB jest mi ędzynarodowym ciałem
egzaminacyjnym oraz cz ęścią British Computer 
Society

• Skrót oznacza Information Systems 
Examinations Board 







• Stowarzyszenie Jako ści Systemów 
Informatycznych.

• Polska reprezentacja ISTQB.

• Tłumaczy materiały, organizuje egzaminy i 
akredytuje podmioty chc ące prowadzi ć
szkolenia.



• Organizacja d ąŜy do bycia platform ą wymiany
doświadcze ń oraz podnoszenia kwalifikacji dla osób, które
zawodowo zajmuj ą się zagadnieniem jako ści systemów
informatycznych. 

• Testowanie, jako jedna z istotniejszych metod zapewnien ia
jakości, jest wa Ŝnym obszarem zainteresowania
Stowarzyszenia. 

• Propaguje wiedz ę dotycz ącą testowania systemów
informatycznych oraz innych metod zapewnienia jako ści
systemów informatycznych. 



• Ogólne zasady budowy systemu
informatycznego

• Testowanie w ró Ŝnych metodykach
wytwarzania oprogramowania

• Zakres, przygotowanie oraz metody
prowadzenia podstawowych poziomów testów

• Zakres, przygotowanie oraz metody testów
właściwo ści

• Testy regresji i ich rola w procesie testowania
• Przegląd wybranych norm zwi ązanych z 

jakością i testowaniem
• Zarządzanie procesem testowym
• Kierowanie zespołem testów



• American Society For Quality.

• Quality Engineer Certification

• Quality Process Analyst Certification

• Quality Auditor Certification

• Manager of Quality/Organizational Excellence Certification

• Quality Improvement Associate Certification

• Six Sigma Green Belt Certification

• Six Sigma Black Belt Certification



• Egzamin CSDP obejmuje tematy:
• Business Practices and Engineering Economics
• Software Requirements
• Software Design
• Software Construction
• Software Testing
• Software Maintenance
• Software Configuration Management
• Software Engineering Management
• Software Engineering Process
• Software Engineering Tools and Methods
• Software Quality







Certyfikaty 

• Certyfikaty dostawców narz ędzi



Certyfikaty dostawców narzędzi

• Podział narz ędzi :
• Narzędzia do projektowania testów
• Narzędzia wspomagaj ące wykonywanie testów manualnych
• Narzędzia do automatyzacji testów funkcjonalnych i 

wydajno ściowych
• Narzędzia wspomagaj ące raportowanie post ępu prac
• Narzędzia do zarz ądzania defektami
• Narzędzia wspomagaj ąca przygotowanie i przeprowadzanie

testów akceptacyjnych







Agenda











KONIEC


