
 

 

 

Yazılımlar ile gerçekçi ve farklı gelişmeler, özel sonuçların da elde edilmesinde ciddi önem arz ediyor. 
Bu bakımdan karşımıza çıkan farklı sonuçlar nedeni ile en farklı çözümleri de elde edebiliyorsunuz. 
İşlemsel olarak kodlamaların çok farklı şekillerde yazılması mümkün. Kurumumuz tarafından sizlere 
sunulan eğitimler, her aşamada sizleri daha doğru sonuçlara en hızlı şekilde götürmeyi 
hedeflemektedir. Bu neden ile test güdümlü geliştirme eğitimi, önce testin yapılması, sonra kodun 
yazılması anlamını taşımaktadır. Bu özel teknik ve yöntemler sayesinde sizler de çok farklı ve etkin 
sonuçları elde edebilirsiniz. Genel olarak bakıldığında bu eğitimin bir zaman kaybı olabileceğini 
düşünebilirsiniz. Ancak eğitimi alan ve öven diğer bazı yazılımcıların fikirlerini de göz önünde 
bulundurmanızda yarar olacaktır. Bu eğitim uzun vadede sizlere kod üzerinde değişim yapmanız 
gerektiğinde zaman kazandıracak, inanılmaz verimli bir eğitim olarak kazanım sağlayacaktır. Bu açıdan 
bakıldığında tüm yazılımcıların bu eğitim ile ciddi anlamda iş yükünden, sıkıntıdan ve sorunlardan 
kurtulabileceğini söyleyebiliriz. Farklı şekillerde karşımıza çıkan bu özel metotlar, en etkin sonuçları 
almanızı da sağlayacaktır. 
Test Driven Development olarak adlandırılan bu özel metot, kodlarda uzun süreler sonra yapılacak olan 
değişimleri ciddi anlamda kolaylaştırmaktadır. Bir yazılımcı ne kadar iyi olursa olsun, bir zaman sonra 
kodları üzerinde değişim yapmak istediğinde ciddi bir yabancılaşma hissedecektir. Bu aşamada deveye 
girecek olan bu metot, yazılımcının çok daha hızlı şekilde sorunu ve gelişimi yapmasını sağlayacaktır. 
Alacağınız test güdümlü geliştirme eğitimi, unit testlerinin başarınızı zaman içinde yaşamanızı 
sağlayacaktır. Bozulan kod ya da hataları anında bulmanıza yardımcı olacak özel bir uygulamadır. Bu 
şekilde sizler de yaşayabileceğiniz kod sorunları ve güncellemelerini artık çok öncesinden tespit ederek, 
en uygun şekilde giderme yoluna gidebilirsiniz. Etkin ve biçimsel olarak yazılımcılara ciddi şekilde 
kolaylık sağlayan bu yöntemler ile en mükemmel sonuçların her zaman alınacağı, uygulamacılar 
tarafından da dile getirilmektedir. 
Bu özgün, farklı ve kolay metot sizlerin de beklentilerinizi yüksek oranda karşılayacaktır. Ne olursa 
olsun en eski yazılımlarınız üzerinde bile güncelleme yaparken, oluşacak hataları artık ortadan 
kaldırmak mümkün olacaktır. Bu özel sistem sayesinde, tüm programın hakimi olacak, kodlarda 
oluşabilecek olan hataların tespiti ve etkinli konusunda en özel sonuçları sizler de elde edebileceksiniz. 
Yazılımcılar için hazırlamış olduğumuz test güdümlü geliştirme eğitimi, en hızlı şekilde sonuçların 
alınmasını da sağlayacaktır. Genel olarak farklılıklar ve işlemler, hızlı bir şekilde karşımıza çıkar. 
Kodlarda yapılacak olan değişimlerin oluşturabilecek olduğu hataların tespiti ile artık zaman 
harcamanıza gerek kalmayacak. Özel bir şekilde karşımıza çıkan bu harika sonuçlardan anında 
yardımcı olabilirsiniz. Beklentilerinize en uygun şekilde hazırlanmış olan bu özel eğitimlerimiz sayesinde 
sizler de zaman kaybetmeden en uygun şekilde yazılımlarınızı kontrol edebilir ve denetimlerini kolayca 
sağlayabileceksiniz. 
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