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Előadóink

Korábbi résztvevői vé lemények
„Ez az első olyan tesztelői szakmai fó-

rum, amin részt vettem, ahol a szakmá-
hoz tartozók magas szinten prezentálták 

a teszte lés savát-borsát.” 

„Információcsere, áramlás, tudás,  
tapasztalatszerzés, ami a mindennapi 

munkába épí thető.”

„Több vé lemény, több látásmód egy he-
lyen szé les szakmai tartalommal .” 

„Magas szakmai nívót képviselő előadá-
sok részvéte léve l, nagyon hasznos eset-
tanulmányokka l és módszertanokka l 

ismerkedhettünk meg.” 

„Teszte lésről tesztelők között.  
Elméletek, módszerek,  

technikák, gyakorlati megoldások  
átadása hite les formában.”
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900  Megnyitó

910  Milyen webes teszt automatizációk 
lehetnek?
 Mikor és mit érdemes automatizálni?
 Milyen eszközök vannak? Hogyan válasszunk esz-
 közt?
 Milyen költség vonzatai vannak?
 Milyen problémákba lehet ütközni? 
 Milyen eredményeket lehet vele elérni?
 Összegzés: Előnyök és hátrányok

Előadó: Simon Péter, tesztelő, InfomatiX Kft.

950 Hogyan lehet mobil eszközön 
automatizálni a tesztelési folyamatokat?
Előadó: Hortobágyi Gergő, mobil üzletág vezető, 

Grape Solutions Zrt.

1030 Coffee & Networking

1100 Hogyan válhatnak a manuális tesz-
telo” k automata tesztelo” kké?
 Kit nevezünk automata tesztelőnek?
 Miben különbözik ez a manuális tesztelőtől?
 Kinek ajánlott az automata tesztelői karrier?
 Hogyan építhetünk fel egy automata karriert?
 Milyen képességek kellenek hozzá?
 Milyen tudás kell hozzá?
 Milyen mérföldköveket kell elérni, milyen úton kell 
 végigmenni?
 Milyen buktatói vannak a folyamatnak?

Előadó: Szőke Ármin, automatizált tesztelési

szakember, Passed Informatikai Kft.

1140 Bug Hunting a gyakorlatban
 Exploratory testing vs. scripted testing
 Bug Hunting – ingredients, steps, metrics
 The presentation is intended to share a case study 
 on how to excel in exploratory testing, and how to  
 make bug hunting events a curtail part of the life of  
 a test team. 
 It is also sharing some basic rules fine tuned during 
 usage, numbers that could be used as benchmark,  
 feedback from team members, and all the FUN  
 we learnt in applying Bug Hunting in Telco System  
 Verification.

Előadó: Széll Szilárd, Test Process Owner, 

Nokia, Networks

1220 Ebédszünet

1320 Hatékonyság Innováció Leheto” ség – 
A HIL misztikum - Hardware In the Loop 
tesztelés az autóiparban
 Az autóiparban a kamera alapú rendszerek 
validációjának egy jelentős része HIL – Hardware In the 
Loop környezetben történik. E tesztelési módszernél a 
valós hardvert és a szoftvert, mint rendszert teszteljük 

szimulált környezetben valós tesztadatok felhasználá-
sával. Ezek autóban felvett szekvenciákat jelentenek, 
melyeket a kamerának játszunk vissza, így vizsgálva 
annak teljesítményét, viselkedését. Ennek segítségé-
vel, ugyanolyan feltételek mellett különböző paraméter 
beállításokkal tudjuk ugyanazt a videó folyamot a kame-
rának visszajátszani. Ezáltal a funkcionális tesztek nagy 
része labor környezetben is validálható, automatizálá-
sával pedig egy rendkívül hatékony tesztelési eszköz áll 
rendelkezésünkre.

Előadók: Keményfi Tímea, rendszerteszt-mérnök &

Ortutay Tamás, rendszerteszt-mérnök, Robert Bosch Kft.

1400 Tesztelési kihívások – 
Saját tapasztalatok alapján
 Tesztadat probléma 
 Teszt környezet stabilitása, komplexitása 
 SW komplexitás
 Időnyomás
 Kulturális különbségek multikulturális projektek 
 esetén
 Tesztelési módszertan és a fejlesztési módszertan 
 tesztelésre mért hatása
 SW minőség

Előadó: Domokos Attila, tesztmenedzser 

Magyar Telekom Nyrt.

1440 Coffee & Networking

1510 A tesztelési folyamat fejlesztése 
profi módon
 A kezdetek és a múlt: A tesztelési folyamat helye a 
 szoftverfejlesztési életciklus modellekben
 A jelen: A tesztelési folyamat jelentőségének növe-
 kedése, az ISTQB-nak köszönhetően; A tesztelé- 
 si folyamat részletezése; Tesztelési folyamatmo- 
 dell: a TMMI rövid bemutatása
 A (közel)jövő: A TPI, TMMI és Expert Level képzés 
 az ISTQB-ban; Várható trendek, jelenlegi statiszti- 
 kák; A magyarországi helyzet

Előadó: Dr. Balla Katalin, adjunktus, BME 

a Hungarian Testing Board alapító tagja

kerekasztal-beszélgetés
1600 Technikai kihívások a tesztelésben
 Milyen problémákkal küszködnek az egyes szakte-
 rületeken dolgozók? Ezeket hogyan oldják fel?
 Mi a jövő? 
 Milyen eszközök nyújtják a legeket?

Beszélgetőpartnerek: Dr. Adamis Gusztáv, tb. docens, BME, 

szoftverfejlesztő, Ericsson Magyarország Kft. | Domokos Attila, 

tesztmenedzser, Magyar Telekom Nyrt. | Kasper Zsolt, IT teszte-

lési csoportvezető, Raiffeisen Bank Zrt. | Pintér Miklós, 

szoftverteszt-mérnök és koordinátor, Robert Bosch Kft.

1650 Az elso”  nap vége

A nap elnöke: Szenfner János, teszt csoportvezeto” , Emarsys Technologies Kft.
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900 Megnyitó

910 Agilis fejlesztés & tesztelés
 Mi az agilis tesztelés?
 Hogyan lehet az agilis fejlesztéshez a tesztelést 
 igazítani?
 Milyen problémákkal kell megküzdeni?
 Mik az agilis tesztelés kulcs sikertényezők? Mik a 
 buktatói?
 Mikor érdemes és mikor nem érdemes belevágni?
 Mit ad hozzá a tesztelés az agilis fejlesztés sike-
 réhez?
 Mi köze a tesztelésnek a release managementhez?
 Milyen feladatoik vannak egy release manadzs-
 mentnek?
 Miért fontos, hogy a tesztelés és a release 
 management egy kézben legyen?

Előadó: Szenfner János, teszt csoport vezető, 

Emarsys Technologies Kft.

950  A szoftvertesztelést támogató új 
rendszerek, teszteszközök
 Saját fejlesztésű eszközök bemutatása és pozitívumai
 Milyen eszközöket rendeljünk a különböző mód-
 szertanokhoz?
 Hogyan biztosítsuk az állandó és magas minősé-get?
 Miként tudom összeintegrálni a különböző tool-okat?
 Open Source Teszt Management eszközök

Előadói egyeztetés folyamatban.

1030 Coffee & Networking

1100 Manuális tesztelésto” l a BDD-ig
 Vesedialízis gép architektúrájának és tesztelési 
 szintjeinek bemutatása
 A BDD/ATDD rövid áttekintése
 Konklúzió, hogy a BBraun-nál melyik tesztelési 
 szinten érdemes bevezetni a BDD-t
 Fejlesztés alatt álló keretrendszer bemutatása

Előadó: Trenyik Ádám, Software Test Engineer,

Team leader, B.Braun Medical Kft.

1140 Hogyan teszteljünk egy nemzetközi 
ERP projektben?
 A projekt bemutatása
 Tesztelési gyakorlati kérdései:
  A feladatok összehangolása több ország egy-
  idejű tesztelése esetén
  Szervezeti felépítés
  Környezeti sajátosságok kezelése 
  Kulturális különbségek
  Időnyomás
  A megfelelő módszertan kérdése
 Retrospektív elemzés – A végrehajtás során szer-
 zett tapasztalatok

Előadó: Dominek Tamás, teszt koordinátor, 

Magyar Telekom Nyrt.

1220 Ebédszünet

1320 ETSI TDL - Test Description 
Language
 A tesztnyelvek áttekintése
 A TDL tervezési céljai
 A TDL nyelvi elemei
 A TDL grafikus reprezentációja
 A TDL jelene és jövője

Előadó: Dr. Adamis Gusztáv, tb. docens, BME, szoftverfejlesztő, 

Ericsson Magyarország Kft.

1400 Coffee & Networking

1420 Agilis tesztelésro” l immár hivatalosan!
 Az ISTQB Agile Tester Extension-jének bevezetése
 Az új modul üzleti értéke, várható Business 
 Outcome-ok
 Hazai helyzet: oktatás, vizsgáztatás
 Kezdeti eredmények, statisztikák
 Modul tartalma: agilis fejlesztési módszertanok, 
 tesztelés helye az agilis módszertanokban, agilis  
 tesztelési technikák és eszközök

Előadó: Dr. Beszédes Árpád, adjunktus, SZTE, 

a Hungarian Testing Board alapító tagja

kerekasztal-beszélgetés

1510 A szoftvertesztelés emberi oldala - 
Tesztelo” i kvalitások elemzése, 
fejlo” dése, karrier építés
 Milyen a jó tesztelő? Betanított vs. kreatív tesztelők
 Hogyan kell egy interjút felépíteni, hogyan állapít-
 suk meg egy tesztelő kvalitásait?
 Milyen a jó csoport koherencia? Hogyan lehet egy 
 csoportot hatékonyan működtetni, hogyan kell a  
 különböző típusú embereket egy cél érdekében  
 egy zászlóaljba tömöríteni, hosszú távon összevá- 
 logatni?
 Hogyan tegyük érdekessé a tesztelést hosszú tá-
 von, hogy ne unják meg az emberek a monotoni- 
 tást? Milyen plusz feladatokat lehet kialakítani en- 
 nek érdekében? 
 Milyen belsős és külsős képzések vannak, mely 
 révén a tesztelők kvalitásit növelni tudjuk? Hogyan  
 neveljünk univerzális képességekkel rendelkező  
 tesztelőt, szakbarbárok helyett? 
 Mi motivál egy tesztelőt? Fejlődés, hatalom, karri-
 er, jó munkahely, anyagiak, prémium?
 Hogyan lesz tesztelőből vezető? Tesztelés, mint 
 karrier

Beszélgetőpartnerek: Dr. csöndes Tibor, osztályvezető, 

Ericsson Magyarország Kft. | Dominek Tamás, teszt 

koordinátor, Magyar Telekom Nyrt. | Rendi Ákos, tesztelési 

csoportvezető, Robert Bosch Kft. | Szenfner János, 

teszt csoport vezető, Emarsys Technologies Kft.

1600 A konferencia vége

A nap elnöke: Rendi Ákos, tesztelési csoportvezeto” , Robert Bosch Kft.
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Szoftvertesztelés 2015 
április 21–22. 199.000,- 40.000,- 239.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

cSOPORTOS KEDVEZMéNy
              Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        Amennyiben három fõ regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 
20% kedvezményt kap.                               4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334

FIZETéS, VISSZAléPéS
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VAN MéG KéRDéSE?

Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció Dr. Nagy Diána +36 70 619 0988
Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334
Szponzoráció Hemeder Adrienn +36 70 703 5274
1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e 
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.
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