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A presença de testes automatizados é importante para dar segurança em qualquer código. Seja para refatorá-lo,
mantê-lo, seja para inserir novas funcionalidades, os testes permitem uma detecção mais rápida quando algum
comportamento anterior é quebrado. Um software interage com diversos recursos dentro de seu ecossistema e provê
diferentes tipos de interface para a execução de suas funcionalidades, e é necessário lidar com tudo isso ao criar seus
testes automatizados. O Spock framework é uma ferramenta muito poderosa, que pode ser a grande aliada de sua
equipe na construção mais rápida e simples de testes melhores e menos verbosos.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Neste livro, José Yoshiriro ensina a utilizar as funcionalidades do Spock framework e apresenta as técnicas de teste,
juntamente com exemplos didáticos e focados em problemas do mundo real para tecnologias que são padrão de
mercado. Você conhecerá esta ferramenta completa, que dispensa a configuração de bibliotecas adicionais, e
dominará suas principais funcionalidades: criação de simples testes unitários; uso de Mocks; o recurso de Data-Driven
Testing; criação de testes unitários para Android, de integração para Spring e funcionais para REST APIs.

The big ebook you want to read is Spock Framework Ebooks 2019. You can Free download it to your
smartphone in simple steps. BIKESACROSSTHE.US in simple step and you can Download Now it now.
We’re the leading free Ebooks for the world. Platform is a high quality resource for free ePub books.Give
books away. Get books you want. You can easily search by the title, author and subject.The Open Library
has more than 123,000 free e-books available.Best sites for books in any format! In the free section of
our project, you'll find a ton of free in any format from a variety of genres.
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