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Software Testing-in Əsaslarının Tədrisi 
(Software Testing Foundations Training) 

Tədrisin detalları 

Tərkib 

Proqram Təminatının Test olunmasının Əsasları 

 Software Testing nədir? 
 Software Testing nə üçün vacibdir? 

 Software Testing-in yeddi prinsipi 
 Fundamental Test prosesi necə olmalıdır? 

 Test psixologiyasi 
 Test etikası 

 

Proqram Təminatının Hazırlanmasının Yaşam Dövründə (SDLC) Testin Əhəmiyyəti 
 Proqram təminatı hazırlanmasının müxtəlif modelləri (Waterfall, V-Model, Incremental, Iterative, Spiral, 

RAD, Extreme Programming, Agile və.s) 
 Testin səviyyələri (Unit testing, System testing, Integration testing, User Acceptance Testing və s.) 

 Test növləri (Functional, Non-functional, Structural, Regression və s.) 

 Sazlama quraşdırma testi (Maintenance testing) 
 

Statik Test Texnikaları 
 Statik test texnikaları hansılardır? 

 Nəzərdən keçirmə prosesi (Review process) 
 Statik analiz alətləri Software Testing 

 

Testin Dizayn Edilmə Texnikaları 
 Proqram Təminatının Test Edilməsinin Yaşam Dövrü (STLC) və  Testing prosesi 

 Test dizayn edilmə texnikasının kateqoriyaları 
 Spesifikasiya əsaslı test texnikaları (Black-Box) 

 Struktur əsaslı test texnikaları (White-box) 

 Təcrübə əsaslı test texnikaları (Experience-based) 
 Düzgün test texnikasının seçilməsi 

 

Testin İdarə Olunması 

 Testin təşkili 

 Testin planlanması və qiymətləndirilməsi 
 Test prosesinə nəzarət və onun idarə olunması 

 Konfiqurasiyaların idarə olunması (Configuration Management) 
 Risk və Test əlaqəsi 

 İnsidentlərin idarə olunması (Incident Management) 
 

Testlərin Avtomatlaşdırılması Alətləri 

 Test avtomatlaşdırılması alətlərinin növləri 
 Test avtomatlaşdırılması alətlərinin effektiv istifadəsi: Üstünlüklər və Risklər 

 Test avtomatlaşdırılması alətlərinin tətbiqi  
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Tədrisin müddəti, məkanı və qiyməti 

Müddət: 3 gün (24 saat) 

Kimlər Üçün Uyğundur: 

 Test mühəndisləri 
 Proqramçılar 

 Layihə Menecerləri 
 Biznes Analistləri 

 Keyfiyyət Nəzarəti Mütəxəssisləri 

 

Məkan: SOTEQA şirkəti olaraq tədris məkanı ilə bağlı 2 seçim imkanı təklif edirik: 

- Tam təchizatlı məkan. Bildirmək istəyirik ki, bizim tədris yerinin seçilməsi və tədris keçirilmə 
mühitinin təşkilində böyük təcrübəmiz var. Məhz bu təcrübəyə əsaslanaraq tədris üçün hər bir şərait 

(proyektor, böyük ekran, mikrofonlar, yazı lövhəsi və s.) ilə təmin edilmiş toplantı zalları və iclas 
otaqları olan, ölkənin ən tanınmış otelləri ilə əməkdaşlıq edirik. Qeyd edək ki, belə məkanlarda uyğun 

texniki imkanların olması ilə yanaşı, tədris iştirakçıları, ən yüksək səviyyədə qəlyanaltı və nahar xidməti 

ilə təmin olunurlar.  
Qiymətə Daxildir: Təlim, Metodik Materiallar, CTFL imtahanına hazırlaşmaq üçün tapşırıqlar toplusu, 

Nahar və çay fasilələri, Təlim kursları ərzində və onlardan sonra təlimçi konsultasiyalar, SOTEQA şirkəti 
tərəfindən kurs dinləmə sertifikatı. 

 

 
- Korporativ məkan. Adından da göründüyü kimi korporativ müştərilərimizə tədris yeri üçün seçim 

imkanı veririk. Beləki sizin təklif etdiyiniz məkan tədris iştirakçılarının yaradılan şəraitdən razı qalması 
üçün kifayət etməlidir və bizim təlimçilərin işi üçün zəruri avadanlıq ilə təchiz olunmalıdır. Tədris 

materialları, qeyd dəftəri, qələm və s. SOTEQA şirkəti tərəfindən təmin olunur. 

Qiymətə Daxildir: Təlim, Metodik Materiallar, CTFL imtahanına hazırlaşmaq üçün tapşırıqlar toplusu, 
Təlim kursları ərzində və onlardan sonra təlimçi konsultasiyalar, SOTEQA şirkəti tərəfindən kurs 

dinləmə sertifikatı 
   

Qiymətlər:  

İştirakçı sayı Tam təchizatlı məkan Korporativ məkan 

1-2 nəfər 400 AZN 350 AZN 

3-5 nəfər 350 AZN 300 AZN 

6-10 nəfər 300 AZN  250 AZN 
 

Tədris haqqında ətraflı məlumat almaq üçün əlaqə saxlaya bilərsiniz:  

Tel: + (99450) 327 97 07 

Email: info@soteqa.com 
Web: www.soteqa.com 

mailto:info@soteqa.com
http://www.soteqa.com/

