WORKSHOP 3
Automation met BDD
Duur: 1 dag

Het benutten van alle voordelen van Behaviour-Driven Development is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. BDD is veel
meer dan alleen uitblinken in Cucumber, het gaat om het dichten van de communicatiekloof tussen business en IT.
Het volgen van één of meerdere van onze workshops over BDD zal de snelste manier zijn om alle technieken van BDD
correct onder de knie te krijgen en zal je voldoende kennis geven om zelf aan de slag te gaan met BDD.
De BDD workshops zijn verdeeld in drie verschillende workshops, dewelke iedere individueel gevolgd kunnen worden.

WORKSHOP 3: AUTOMATION MET BDD
Waar gaat deze workshop over?
In deze workshop zal je geïntroduceerd worden over hoe
u je jouw geformuleerde scenario's kan gebruiken als
automatische testen. We zullen dieper ingaan over hoe
je de scenario's uitvoerbaar kan maken op de
verschillende niveaus van de testpiramide, op Unit,
Service en UI-niveau. We overlopen de best practices
over het automatiseren van scenario's met Cucumber
Open en we zullen je ook enkele andere belangrijke
tools tonen die je ook kunnen helpen om BDD te passen
in jouw ontwikkelingsproces, met nameAssertThat,
Cucumber for Jira en Serenity for living documentation.

Voor wie is deze workshop?
Iedereen die betrokken is in software development:
 Developer
 Tester

Wat wordt er behandeld?




Hoe kan ik scenario’s gebruiken op de
verschillende lagen van de testpiramide
Best practices voor het automatiseren van
scenario’s
Tools:
o Cucumber Open
o AssertThat & Cucumber for Jira
o Serenity

Doel van deze workshop
Na deze workshop heb je een goed inzicht over hoe je
met Cucumber Open scenario's voor de hele
testpiramide kan automatiseren en ken je enkele
belangrijke tools die je kunnen helpen bij de integratie
van BDD in uw ontwikkelingsproces.

Timing
29 januari 2021 (09u30 – 16u30)

Locatie
Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335, 3001 Leuven, België

Prijs
€500 per person / €2000 per company

Meer informatie & registraties
www.BDD-DNA.com/workshops

