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 )TDD(افزار دهندگان نرمبراي توسعهخودکاري سازي آزمون  ورکشاپ
Automatic Test Development for Software Developers 

 

   خالصه :

افزار تا دیـروز بـه دهندگان نرمافزار بر کسی پوشیده نیست. اگر توسعهي نرمها در توسعهضرورت خودکارسازي آزمون شکبی
بیننـد، آن می "کارگیريبـه"بـه  "ناچـار"نگریستند، امروز خود را می "لوکس"و  "اختیاري"نوان یک فعالیت این مقوله به ع

دهندگان، ي توسـعهافزارهـا و مطالبـات شـبکهي کیفیت نرمافزون آنها دربارهچرا که تندباد رقابت بین مشتریان، انتظارات روز
 عرصه را بر آنها تنگ کرده است. 

هـا و دهندگان براي پیشبرد آن، ناآشنایی آنها با مفـاهیم، روشها، مانع بعدي توسعهو پذیرش خودکارسازي آزمون بعد از باور
جنگلی از "هاي متنوع و ابزارهاي گوناگون، آنها را در افزار است. وجود رهیافتي نرمابزارهاي این حوزه بسیار وسیع در توسعه

 گر نگوییم ناممکن ولی بسیار دشوار است. کند، که نجات از آن ارها می "اسامی

کنندگان کمـک کنـیم تـا عـالوه بـر هاي کاربردي به شرکتدر این کارگاه، بر آنیم تا با روش گام به گام و با استفاده از نمونه
یـان بتواننـد، هاي خود را به دانسته و مهـارت تبـدیل کننـد و در پارایانه نادانستهعملگها، به صورت آشنایی با مفاهیم و روش

 ها و کارهایشان شروع کنند. خودکارسازي آزمون را در تیم
 

 

 ساعت 8 مدت دوره:

 نویسیبرنامه تجربهسال  3 نیاز: پیش

افزایش کیفیت طراحی و کد  قصدي چابک هاي توسعهو تجربهبا محوریت خودکارسازي آزمون نویسانی که برنامه مخاطب:
  را دارند.خود 

 اهداف دوره:

 ترین اهداف این کارگاه به شرح زیر است:ممه

 TDD, ATDD, BDDآشنایی با مفاهیم خودکارسازي آزمون مانند  •

 نت و ویژوال استودیو ورکهاي آزمون در محیط داتتوانایی استفاده از  فریم •

 افزاري به صورت عملی هاي نرمتوانایی خودکارسازي آزمون مولفه •

 هاي چندالیه به صورت عملی سازي آزمون سیستمتوانایی خودکار •
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 سرفصل دوره:

 مقدمه  .1

 ؟ مساله این است: کدام رویکرد توسعه؟ATDD, BDD, TDDخودکارسازي آزمون، چرا و چگونه؟ تفاوت 

  ، اولین آزمون خودکارهاي خودکارسازي آزمونآشنایی با فریم .2

 "!Hello Automatic Test World" من اولین آزمون •

 خت پروژه آزمونسا •

 آزمون وركفریم مفاهیم پایه •

 xUnitآشنایی با  •

 چگونه یک مولفه را آزمایش کنیم، دومین آزمون خودکار .3

 شدهسازيي از قبل پیادهآزمون مولفه •

 سازي یک ویژگی جدید به همراه آزمون آنپیاده •

 آشنایی با چراغ راهنمایی آزمون •

 رفع خطا به همراه آزمون  •

 ودکارسازي آزمون  مزایا و معایب خ •

 چگونه یک سیستم اطالعاتی را آزمایش کنیم: سومین آزمون خودکار .4

 آزمون یک سیستم چندالیه  •

 سازي یک ویژگی جدید در سیستم به همراه آزمون آن پیاده •

 شده: مقوله دیتابیس در آزمون خودکار یار فراموش •

 هاي همجوار و مرتبط ها: آزمون سیستمآزمون همسایه •

 
 

 :ع و مراجعابمن

• Test-Driven Development: By Example By Kent Beck 
• Professional Test-Driven Development with C#: Developing Real World Applications with TDD By 

James Bender  

 


