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Korzystanie
z Selenium API

Oto zagadnienia, jakie zostan  omówione w tym rozdziale.
 Sprawdzanie istnienia elementu.
 Sprawdzanie stanu elementu.
 Wykorzystanie API zaawansowanych interakcji u ytkownika (ang. Advanced User

Interactions) do obs ugi zdarze  myszy i klawiatury.
 Wykonywanie podwójnych klikni  elementu.
 Wykonywanie operacji „przeci gnij i upu ”.
 Obs uga menu kontekstowych.
 Wykonywanie kodu JavaScript.
 Przechwytywanie zrzutów ekranu za pomoc  Selenium WebDriver.
 Maksymalizowanie okna przegl darki.
 Obs uga plików cookie sesji.
 Obs uga mechanizmów nawigacji przegl darki.
 Korzystanie ze zdarze  klasy WebDriver.

Wprowadzenie
Selenium WebDriver implementuje kompleksowe API do pracy z elementami webowymi, które
umo liwia wykonywanie zaawansowanych interakcji z u ytkownikiem, takich jak z o one
zdarzenia zwi zane z mysz  i klawiatur , wykonywanie kodu JavaScript, przechwytywanie
zrzutów ekranu i tak dalej.
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W tym rozdziale omówi  sposób wykorzystania tych w asno ci do budowania kroków testów
o ró nym poziomie z o ono ci. Lektura rozdzia u pomo e równie  w przezwyci eniu niektórych
typowych problemów, które mog  powstawa  podczas tworzenia testów bazuj cych na framewor-
ku Selenium WebDriver.

Sprawdzanie istnienia elementu
Selenium WebDriver nie implementuje metody Selenium RC isElementPresent(), która
sprawdza, czy element istnieje na stronie. Metoda jest przydatna do budowania niezawodnego
testu, który móg by sprawdzi  istnienie elementu przed wykonaniem na nim jakiegokolwiek
dzia ania.

W tej recepturze napisz  metod  podobn  do metody isElementPresent().

Jak to zrobi ?
Aby zaimplementowa  metod  isElementPresent(), wykonaj nast puj ce czynno ci.

 1. Utwórz metod  isElementPresent() w module dost pnym do testów i umie
w niej nast puj cy kod.

{{Private boolean isElementPresent(By by)
    try {
        driver.findElement(by);
            return true;
        } catch {} (NoSuchElementException e)
            return false;
    }
}

 2. Teraz utwórz kod testu, który wywo uje metod  isElementPresent(). Metoda b dzie
sprawdza , czy dany element istnieje na stronie. Je li b dzie znaleziony, zostanie
wykonane klikni cie elementu, w przeciwnym razie test nie przejdzie. Mo na to zrobi
w nast puj cy sposób.

@Test
Public void testIsElementPresent() {}
    // Sprawdzenie, czy element spe niaj cy kryteria lokalizatora istnieje na stronie
    if (isElementPresent(By.name("airbags"))) {
        // Utwórz reprezentacj  pola wyboru i zaznacz je
        WebElement airbag = driver.findElement(By.name("airbags"));
        if (!airbag.isSelected()) {
            airbag.click();
        }
    } else {
        fail("Pole wyboru poduszki powietrznej nie istnieje!!");
    }
}
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Jak to dzia a?
Metoda isElementPresent() pobiera argument lokalizatora z wykorzystaniem egzemplarza klasy By.
Nast pnie wywo uje metod  findElement(). Je li element nie zostanie znaleziony, b dzie zg oszo-
ny wyj tek NoSuchElementException. Dzi ki u yciu bloku try i catch metoda isElementPresent()
zwróci true, gdy element zostanie znaleziony. W tym przypadku nie zostanie zg oszony wyj tek.
W przeciwnym razie zwróci false, a metoda findElement() zg osi wyj tek NoSuchElementException.

Zobacz te
 Receptura „Sprawdzanie stanu elementu”.

Sprawdzanie stanu elementu
Wielokrotnie zdarza si , e próba klikni cia elementu lub wprowadzenia tekstu w polu zawodzi
ze wzgl du na to, e element jest wy czony lub istnieje w modelu DOM, ale jest ukryty na
stronie. To powoduje zg oszenie b du i niepowodzenie testu. Zbudowanie wiarygodnych testów,
które mo na uruchomi  w trybie nienadzorowanym, wymaga utworzenia w przep ywie testów
solidnego mechanizmu obs ugi b dów i wyj tków.

Powstaj ce problemy mo na obs u y , sprawdzaj c stan elementów. Interfejs WebElement
udost pnia nast puj ce metody sprawdzania stanu elementu.

Metoda Przeznaczenie

isEnabled() Metoda sprawdza, czy element jest aktywny. Zwraca true, je li jest aktywny, i false w przypadku
przeciwnym.

isSelected() Metoda sprawdza, czy element (prze cznik, pole wyboru i tak dalej) jest zaznaczony. Zwraca
true, je li jest zaznaczony, i false w przypadku przeciwnym.

isDisplayed() Metoda sprawdza, czy element jest wy wietlany.

W tej recepturze zastosuj  niektóre z wymienionych metod w celu sprawdzenia stanu elementów
i obs ugi b dów, je li to mo liwe.

Jak to zrobi ?
Utworzymy test, w ramach którego sprawdzimy, czy na stronie zosta o zaznaczone pole wyboru
w czaj ce reflektor LED. To pole wyboru b dzie w czone lub wy czone, w zale no ci od wcze-
niej wybranych opcji. Przed zaznaczeniem tego pola wyboru upewnimy si , czy jest ono

aktywne. Mo na to zrobi  w nast puj cy sposób.
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@Test
Public void testElementIsEnabled() {}
    // Utworzenie reprezentacji pola wyboru w postaci obiektu WebElement z wykorzystaniem atrybutu name
    WebElement ledheadlamp = driver.findElement(By.name("ledheadlamp"));
    // Sprawdzenie, czy element jest aktywny przed jego zaznaczeniem
    if (ledheadlamp.isEnabled()) {
        // Sprawdzenie, czy pole wyboru ju  jest zaznaczone. W przeciwnym razie zaznaczenie go
         if (!ledheadlamp.isSelected()) {
            ledheadlamp.click();
        }
    } else {
         fail("Pole wyboru reflektora LED jest nieaktywne!!");
    }
}

Jak to dzia a?
Zaznaczamy pole wyboru, sprawdzaj c dwa stany elementu; po pierwsze, czy pole to jest aktywne,
i po drugie, czy ju  nie jest zaznaczone. Do tego celu mo emy u y  funkcji isEnabled()
interfejsu WebElement, która zwraca true, je li element jest aktywny, lub false, gdy jest nieaktyw-
ny. Je li pole wyboru jest nieaktywne, test zako czy si  niepowodzeniem. Kiedy nie sprawdzi-
my tego warunku, test prawdopodobnie zg osi wyj tek informuj cy o tym, e obiekt jest nieak-
tywny, tak jak pokazano poni ej.

// Sprawdzenie, czy element jest aktywny przed jego zaznaczeniem
if (ledheadlamp.isEnabled()) {
    // Sprawdzenie, czy pole wyboru jest ju  zaznaczone. W przeciwnym razie zaznaczenie pola wyboru
    if (!ledheadlamp.isSelected()) {
        ledheadlamp.click();
    }
} else {
    fail("Pole wyboru reflektora LED jest nieaktywne!!");
}

Wykorzystanie API Advanced User
Interactions do obs ugi zdarze
myszy i klawiatury
API Advanced User Interactions frameworka Selenium WebDriver pozwala wykonywa  zarówno
proste, jak i z o one operacje obs ugi zdarze  klawiatury i myszy. Klasa Actions udost pnia
tak z o one operacje jak „przeci gnij i upu ”, czy przytrzymanie klawisza, a nast pnie wykonanie
operacji mysz . API umo liwia tak e budowanie z o onych a cuchów zdarze  imituj cych
dzia ania r cznie wykonywane przez u ytkownika.
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W celu utworzenia z o onych dzia a  obejmuj cych grup  innych dzia a  klasa Actions imple-
mentuje wzorzec „budowniczy”.

W tej recepturze u yj  klasy Actions do utworzenia a cucha zdarze  wymaganych do zaznacze-
nia wierszy w tabeli.

Jak to zrobi ?
Utwórzmy test, który zaznacza wiele wierszy z ró nych pozycji w tabeli za pomoc  klawisza Ctrl
(w komputerach Mac Command). Mo emy wybra  wiele wierszy: zaznaczamy pierwszy wiersz,
przytrzymujemy klawisz Ctrl (Command na komputerach Mac), a nast pnie wybieramy inny
wiersz i zwalniamy klawisz Ctrl (Command). Takie dzia anie spowoduje zaznaczenie danych
wierszy z tabeli, tak jak pokazano w poni szym fragmencie kodu.

@Test
public void testRowSelectionUsingControlKey() {

    List<WebElement> tableRows = driver.findElements
        (By.xpath("//table[@class='iceDatTbl']/tbody/tr"));

    // Zaznacz drugi i czwarty wiersz w tabeli za pomoc  klawisza Control.
    //Wiersze rozpoczynaj  si  od indeksu 0
    Actions builder = new Actions(driver);
    builder.click(tableRows.get(1))
           .keyDown(Keys.CONTROL)
           .click(tableRows.get(3))
           .keyUp(Keys.CONTROL)
           .build().perform();

// Sprawdzenie, czy w tabeli s  zaznaczone dwa wiersze
List<WebElement> rows = driver.findElements
    (By.xpath("//div[@class='icePnlGrp
    exampleBox']/table[@class='iceDatTbl']/tbody/tr"));
assertEquals(2,rows.size());
}

W komputerach z systemem Mac OS X nale y u y  sk adni klawisza Command zamiast sk adni klawisza
Control. Oto przyk ad.

Actions builder = new Actions(driver);
builder.click(tableRows.get(1)).keyDown(Keys.COMMAND)
    click(tableRows.get(3)).keyUp(Keys.COMMAND).perform();}

Jak to dzia a?
Nale y utworzy  egzemplarz klasy Actions, przekazuj c do konstruktora egzemplarz klasy driver
w nast puj cy sposób.

Actions builder = new Actions(driver);
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Zbudujemy a cuch zdarze , które nale y wykona , aby zaznaczy  wiersze. B dzie to wymaga o
wykonania operacji click() na pierwszym wierszu, nast pnie przytrzymania klawisza Ctrl
(Command w systemie Mac) przy u yciu operacji keyDown(), klikni cia wiersza ko cowego, a na-
st pnie zwolnienia klawisza Ctrl (Command) przez wywo anie keyUp(). Klasa Actions oferuje
ró ne metody do wykonywania operacji z klawiatur  i mysz .

Actions builder = new Actions(driver);
builder.click(tableRows.get(1)).keyDown(Keys.CONTROL)
    .click(tableRows.get(3)).keyUp(Keys.CONTROL)
    .build().perform();

Mo emy utworzy  z o one dzia ania, które wykonamy przy u yciu wywo ania metody perform()
klasy Actions.

Klasa Keys reprezentuje wszystkie nietekstowe klawisze na klawiaturze, na przyk ad klawisz Ctrl,
klawisz Shift, klawisze funkcyjne i tak dalej. W poprzednim przyk adzie u yli my wywo ania
keyDown(Keys.CONTROL) w celu naci ni cia i przytrzymania klawisza Ctrl (Command) a  do zako -
czenia nast pnej operacji.

Dzia ania mog  nie uruchamia  si  poprawnie w przypadku elementów, które nie s  widoczne lub s
nieaktywne. Przed u yciem opisanych zdarze  nale y zadba  o to, aby elementy by y widoczne i aktywne.

Zobacz te
 Receptura „Wykonywanie dwukrotnych klikni  elementów”.

Wykonywanie dwukrotnych klikni
elementów
W aplikacjach webowych s  elementy, które do wykonania niektórych czynno ci wymagaj
dwukrotnych klikni . Przyk adowo dwukrotne klikni cie wiersza tabeli powoduje wy wietlenie
nowego okna. API Advanced User Interaction dostarcza metod  umo liwiaj c  wykonywanie
dwukrotnych klikni .

W tej recepturze do wykonywania operacji dwukrotnego klikni cia u yj  klasy Actions.

Jak to zrobi ?
Utwórzmy test lokalizuj cy element, dla którego zaimplementowano zdarzenie dwukrotnego
klikni cia. Dwukrotne klikni cie tego elementu spowoduje zmian  jego koloru.
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package com.secookbook.examples.chapter04;

import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.interactions.Actions;
import static org.junit.Assert.*;
import org.junit.Test;

public class DoubleClickTest {
    @Test
    public void testDoubleClick() throws Exception {
        WebDriver driver = new ChromeDriver();
        driver.get("http://cookbook.seleniumacademy.com/DoubleClickDemo.html");

        try {
            WebElement message = driver.findElement(By.id("message"));

            // Sprawdzenie, czy element jest niebieskiego koloru
            assertEquals("rgba(0, 0, 255, 1)", message.
            getCssValue("background-color"));

            Actions builder = new Actions(driver);
            builder.doubleClick(message).perform();

            // Sprawdzenie, czy element jest ó tego koloru
            assertEquals("rgba(255, 255, 0, 1)", message.
            getCssValue("background-color"));
        } finally {
            driver.quit();
        }
    }
}

Jak to dzia a?
Aby wykona  dwukrotne klikni cie elementu, nale y wywo a  metod  doubleClick() klasy
Actions. W celu wywo ania tej metody trzeba utworzy  egzemplarz klasy Actions, tak jak poka-
zano poni ej.

Actions builder = new Actions(driver);

Metoda doubleClick() wymaga elementu, na którym zostanie zainicjowane zdarzenie dwukrotnego
klikni cia. Metod  doubleClick() mo na wywo a , przekazuj c element w nast puj cy sposób.

builder.doubleClick(message).perform();
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Zobacz te
 Receptura „Wykorzystanie API Advanced User Interactions do obs ugi zdarze

myszy i klawiatury”,
 Receptura „Wykonywanie operacji «przeci gnij i upu »”.

Wykonywanie operacji „przeci gnij i upu ”
Selenium WebDriver, za po rednictwem klasy Actions, implementuje polecenie Selenium RC
dragAndDrop. Klasa Actions, jak pokazywa em we wcze niejszych recepturach, obs uguje zaawan-
sowane interakcje u ytkownika, takie jak wyzwalanie zdarze  myszy i klawiatury. Za po rednic-
twem tej klasy mo na budowa  proste lub z o one a cuchy zdarze .

W tej recepturze wykorzystam klas  Actions do wykonywania operacji „przeci gnij i upu ”.

Jak to zrobi ?
Zaimplementujemy test, który za pomoc  klasy Actions wykona na stronie operacj  „przeci gnij
i upu ”.

@Test
Public void testDragDrop() {}
    Driver.get ("http://cookbook.seleniumacademy.com/DragDropDemo.html");

    WebElement source = driver.findElement(By.id("draggable"));
    WebElement target = driver.findElement(By.id("droppable"));

    Actions builder = new Actions(driver);
    builder.dragAndDrop(source, target) .perform();
    assertEquals("Upuszczono!", target.getText());
}

Jak to dzia a?
Aby przeci gn  element na inny element i go na nim upu ci , trzeba zlokalizowa  oba elementy
i przekaza  je do metody dragAndDrop() klasy Actions. eby wywo a  t  metod , nale y utworzy
egzemplarz klasy Actions w nast puj cy sposób.

Actions builder = new Actions(driver);

Metoda dragAndDrop() wymaga elementu ród owego oraz elementu docelowego, na który
element ród owy zostanie przeci gni ty i upuszczony. Metod  dragAndDrop() mo na wywo a
w nast puj cy sposób.

builder.dragAndDrop(source, target).perform();
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W czasie powstawania tej ksi ki framework Selenium WebDriver nie obs ugiwa  operacji „przeci gnij i upu ”
dla HTML5. Wi cej informacji na ten temat mo na znale  pod adresem https://code.google.com/p/
selenium/issues/detail?id=3604. Istnieje obej cie umo liwiaj ce symulacj  w asno ci „przeci gnij i upu ”
w aplikacjach webowych bazuj cych na HTML5. Wi cej szczegó ów na ten temat mo na znale  pod
adresem https://gist.github.com/rcorreia/2362544.

Zobacz te
 Receptura „Wykorzystanie API Advanced User Interactions do obs ugi zdarze

myszy i klawiatury”,
 Receptura „Wykonywanie dwukrotnych klikni  elementów”.

Obs uga menu kontekstowych
Menu kontekstowe (znane tak e jako menu skrótów, wyskakuj ce menu lub menu podr czne)
to lista polece  wy wietlanych na stronie WWW w odpowiedzi na klikni cie elementu prawym
przyciskiem myszy. Przyk adowo pod adresem http://bit.ly/1CAV05I zamieszczono kod korzystaj -
cy z wtyczki jQuery contextMenu, który wy wietla menu edycji, gdy u ytkownik kliknie przycisk
prawym przyciskiem myszy.

Klasa Actions frameworka Selenium WebDriver dostarcza metod  contextClick(), która po-
zwala wykona  operacj  klikni cia prawym przyciskiem myszy. W tej recepturze poka ,
w jaki sposób zautomatyzowa  interakcje z menu kontekstowymi.

Jak to zrobi ?
Spróbujmy zaimplementowa  test, który otworzy menu kontekstowe i, korzystaj c z klasy Actions,
wybierze jedn  z opcji.

@Test
Public void testContextMenu() {}
    WebElement clickMeElement =
        driver.findElement (By.cssSelector ("div.context-menuone.Box.menu-1 "));
    WebElement editMenuItem =
        driver.findElement (By.cssSelector ("li.context-menuitem.icon-edit"));

    Actions builder = new Actions(driver);
    builder.contextClick(clickMeElement)
        .moveToElement(editMenuItem)
        .Click()
        .perform();

    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 10);
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    Alert alert = wait.until(ExpectedConditions.alertIsPresent());
    assertEquals("clicked: edit", alert.getText());
    alert.dismiss();
}

Jak to dzia a?
Do otwarcia menu kontekstowego w odpowiedzi na klikni cie prawym przyciskiem myszy
s u y metoda contextClick() klasy Actions. Poni szy kod wykonuje klikni cie prawym przyci-
skiem myszy podanego elementu.

WebElement clickMeElement =
        driver.findElement(By.cssSelector("div.context-menuone.
box.menu-1"));
    WebElement editMenuItem =
        driver.findElement(By.cssSelector("li.context-menuitem.
icon-edit"));

    Actions builder = new Actions(driver);
    builder.contextClick(clickMeElement)
        .moveToElement(editMenuItem)
        .click()

        .perform();

Nast pnie mo na przej  do danego elementu — w tym przypadku jest nim element <li>, który
reprezentuje jedn  z opcji menu. Aby wykona  akcj  menu, wywo ywana jest metoda click().
W tym przyk adzie wywo anie metody click() powoduje wy wietlenie alertu, a test sprawdza
komunikat w oknie alertu.

Co dalej?
W poprzednim przyk adzie test wyszukuje pozycj  menu, a nast pnie wykonuje operacj  klikni -
cia. Czasami w menu s  dost pne klawisze skrótów. Za po rednictwem klasy Actions mo na
wykorzysta  kombinacj  zdarze  myszy i naci ni  klawiszy w celu otwarcia danej opcji menu.
Przyk adowo klawiszem skrótu dla pozycji menu Edit jest „e”. Mo emy otworzy  menu kontek-
stowe, a nast pnie wys a  kombinacj  klawiszy Alt+E w nast puj cy sposób.

@Test
public void testContextMenuWithKeys() {
    WebElement clickMeElement =
        driver.findElement(By.cssSelector("div.context-menu-one.box.menu-1"));

    Actions builder = new Actions(driver);
    builder.contextClick(clickMeElement)
    .sendKeys(Keys.chord(Keys.ALT, "e"))
    .perform();

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/seler2
http://helion.pl/rt/seler2


Rozdzia  4. • Korzystanie z Selenium API

111

    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 10);

    Alert alert = wait.until(ExpectedConditions.alertIsPresent());
    assertEquals("clicked: edit", alert.getText());
    alert.dismiss();
}

Zobacz te
 Receptura „Wykorzystanie API Advanced User Interactions do obs ugi zdarze

myszy i klawiatury”.

Wykonywanie kodu JavaScript
API Selenium WebDriver zapewnia mo liwo  wykonywania w oknie przegl darki kodu
JavaScript. Jest to bardzo przydatna funkcja, w przypadku gdy testy musz  wykonywa  operacje
na stronie przy u yciu JavaScript. Dzi ki temu API frameworka Selenium WebDriver mo e
by  wykorzystane równie  do testowania kodu JavaScript po stronie klienta. Selenium WebDriver
oferuje interfejs JavascriptExecutor, który mo e s u y  do uruchamiania dowolnego kodu
JavaScript w kontek cie przegl darki.

W tej recepturze poka , w jaki sposób u ywa  interfejsu JavascriptExecutor do uruchamia-
nia kodu JavaScript. W tej ksi ce zamieszczono ró ne receptury, w których wykorzystano
interfejs JavascriptExecutor do wykonywania niektórych zaawansowanych operacji, które nie
s  jeszcze obs ugiwane przez Selenium WebDriver.

Jak to zrobi ?
Utwórzmy test, który wywo uje kod JavaScript w celu zwrócenia tytu u i liczby linków (tzn. liczby
tagów Anchor). Aby zwróci  tytu  strony, mo na równie  wykorzysta  metod  driver.getTitle().
Poni ej przedstawiono przyk adowy kod takiego dzia ania.

@Test
public void testJavaScriptCalls() throws Exception {
    WebDriver driver = new ChromeDriver();
    driver.get("http://www.google.com");
    try {
        JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;

        String title = (String) js.executeScript("return document.title");
        assertEquals("Google", title);

        long links = (Long) js
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            .executeScript("var links = document.
            getElementsByTagName('A'); return links.length");
      assertEquals(42, links);
    } finally {
      driver.quit();
    }
}

Jak to dzia a?
Zrzutowanie egzemplarza WebDriver na interfejs JavascriptExecutor pozwala wykona  w Sele-
nium WebDriver kod JavaScript.

JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;

W poni szym przyk adzie uruchomiono pojedynczy wiersz kodu JavaScript, który zwraca
tytu  strony wy wietlanej przez sterownik. Interfejs JavascriptExecutor dostarcza metod
executeScript(), do której nale y przekaza  kod JavaScript.

String title = (String) js.executeScript("return document.title");

Podczas zwracania warto ci z kodu JavaScript trzeba u y  s owa kluczowego return. Wynik metody
executeScript()trzeba zrzutowa  na podstawie typu zwróconej warto ci. Dla warto ci dziesi tnych
mo na u y  typu Double, niedziesi tne warto ci liczbowe wymagaj  u ycia typu Long, natomiast dla
warto ci logicznych nale y stosowa  typ Boolean. Je li kod JavaScript zwraca element HTML, mo na
wykorzysta  typ WebElement. Dla warto ci tekstowych nale y skorzysta  z typu String. Je li jest zwraca-
na lista obiektów, mo na zastosowa  dowolny z wymienionych typów, w zale no ci od typu obiektów na
li cie. W przeciwnym razie zostanie zwrócona warto  null.

W poni szym przyk adzie w celu pobrania liczby linków na stronie uruchomiono wielowierszowy
kod JavaScript.

long links = (Long) js.executeScript("var links =
    document.getElementsByTagName('A'); return links.length");

Co dalej?
Do kodu JavaScript uruchamianego za pomoc  metody executeScript() mog  by  przekazywa-
ne argumenty. W poni szym przyk adzie chcemy ustawi  warto  elementu. Wewn trz kodu
JavaScript zostanie wykorzystana specjalna tablica arguments, tak jak pokazano w poni szym
kodzie.

js.executeScript("document.getElementByID('name').value =
    arguments[0]","Jan");
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Przechwytywanie zrzutów ekranu
za pomoc  Selenium WebDriver
Selenium WebDriver dostarcza interfejs TakesScreenshot, który umo liwia przechwytywanie
zrzutów ekranu stron internetowych. Pomaga to podczas uruchamiania testu, poniewa  pokazuje,
co dok adnie si  sta o, gdy zosta  zg oszony wyj tek lub wyst pi  b d podczas uruchamiania.
Mo na równie  przechwytywa  zrzuty ekranu podczas weryfikacji stanu elementu, warto ci
wy wietlanych wewn trz elementów lub stanu po zako czeniu dzia ania.

Przechwytywanie zrzutów ekranu pomaga tak e w weryfikacji takich obszarów jak uk ad strony
czy sposób wyrównania pól, kiedy porównywane s  zrzuty ekranu wykonane podczas dzia ania
testów z ilustracjami bazowymi.

W tej recepturze u yj  interfejsu TakesScreenshot do wykonania zrzutu ekranu testowanej
strony WWW.

Jak to zrobi ?
Utwórzmy test, który otworzy aplikacj  testow  i wykona zrzut ekranu strony w formacie PNG
(ang. Portable Network Graphics), tak jak pokazano w poni szym przyk adowym kodzie.

@Test
public void testTakesScreenshot() throws Exception {
    File scrFile = ((TakesScreenshot) driver)
        .getScreenshotAs(OutputType.FILE);
    FileUtils.copyFile(scrFile, new File("target/main_page.png"));
}

Jak to dzia a?
Interfejs TakesScreenshot dostarcza metod  getScreenshotAs(), która pozwala przechwyci
zrzut ekranu strony wy wietlanej wewn trz egzemplarza obiektu driver. W poni szym przyk a-
dzie u yli my warto ci OutputType.FILE jako argumentu metody getScreenshotAs(). Dzi ki temu
przechwycony zrzut ekranu zostanie zwrócony w pliku.

File scrFile =
    ((TakesScreenshot)driver).getScreenshotAs(OutputType.FILE);

Obiekt file zwrócony przez metod  getScreenshotAs() mo emy zapisa  za pomoc  metody
copyFile() klasy FileUtils nale cej do klasy org.apache.commons.io.FileUtils.

Interfejs TakesScreenshot wykonuje zrzuty ekranu z wykorzystaniem API przegl darki. Sterownik HtmlUnit
nie obs uguje interfejsu TakesScreenshot.
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Co dalej?
Klasa OutputType oferuje wiele sposobów prezentowania wyników wykonania zrzutów ekranu
za pomoc  metody getScreenshotAs(). W poprzednim przyk adzie widzieli my zrzut ekranu
zapisany w pliku. Zrzuty ekranu mog  by  równie  przechwytywane w tekstowym formacie
Base64 lub w formacie surowych bajtów. W poni szym przyk adzie wykonano zrzut ekranu
w formacie ci gu Base64.

String base64 =
    ((TakesScreenshot)driver).getScreenshotAs(OutputType.BASE64);

Przechwytywanie zrzutów ekranu w rodowisku RemoteWebDriver
(Selenium Grid)
Gdy testy s  uruchamiane z wykorzystaniem interfejsu RemoteWebDriver lub Selenium Grid,
nie mo na wykonywa  zrzutów ekranu, poniewa  interfejs TakesScreenshot nie jest zaimple-
mentowany w klasie RemoteWebDriver.

Mo emy jednak u y  klasy Augmenter, która dodaje interfejs TakesScreenshot do egzemplarza
RemoteWebDriver, tak jak pokazano w poni szym przyk adzie kodu.

driver = new Augmenter().augment(driver);
File scrFile =
    ((TakesScreenshot)driver).getScreenshotAs(OutputType.FILE);
FileUtils.copyFile(scrFile, new File("c:\\tmp\\screenshot.png"));

Klasa Augmenter ulepsza klas  RemoteWebDriver poprzez dodanie do niej ró nych interfejsów,
w tym interfejsu TakesScreenshot.

driver = new Augmenter().augment(driver);

Po wykonaniu takiego rozszerzenia mo emy u y  interfejsu TakesScreenshot z klasy RemoteWebDriver
do przechwytywania ekranu.

Zobacz te
 Receptura „Przechwytywanie zrzutów ekranu elementów w Selenium WebDriver”

w rozdziale 9., „Rozszerzanie Selenium”.
 Receptura „Porównywanie obrazów w Selenium” w rozdziale 9., „Rozszerzanie

Selenium”.
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Maksymalizowanie okna przegl darki
W Selenium WebDriver brakowa o polecenia windowMaximize() z API Selenium RC. Jednak e
od wersji 2.21 Selenium WebDriver obs uguje maksymalizowanie okna przegl darki.

W tej krótkiej recepturze poka , jak zmaksymalizowa  okno przegl darki.

Przygotuj si
Utwórz nowy test, który zbuduje egzemplarz WebDriver, przejdzie do witryny i wykona kilka
podstawowych dzia a  i weryfikacji.

Jak to zrobi ?
Aby zmaksymalizowa  okno przegl darki, trzeba wywo a  metod  maximize() interfejsu Window
klasy driver. Dodaj drugi wiersz kodu z poni szego fragmentu, ten za instrukcj  definiuj c
egzemplarz klasy FirefoxDriver.

driver = new FirefoxDriver();
driver.manage().window().maximize();

Obs uga plików cookie sesji
W witrynach internetowych u ywane s  pliki cookie do przechowywania preferencji u ytkow-
nika, informacji o logowaniu oraz ró nych innych szczegó ów dotycz cych klienta. Selenium
WebDriver API zapewnia ró ne metody zarz dzania plikami cookie podczas testowania. Za po-
moc  tych metod mo emy odczytywa  warto ci plików cookie, dodawa  pliki cookie oraz usuwa
takie pliki podczas testowania. Mo e to s u y  do testowania reakcji aplikacji podczas wykonywa-
nia dzia a  z plikami cookie. Interfejs WebDriver.Options udost pnia nast puj ce metody zarz -
dzania plikami cookie.

Metoda Opis

addCookie(Cookie cookie) Dodaje plik cookie.
getCookieNamed(String name) Zwraca plik cookie o podanej nazwie.
getCookies() Zwraca wszystkie pliki cookie dla bie cej domeny.
deleteCookieNamed(String name) Usuwa plik cookie o podanej nazwie.
deleteCookie(Cookie cookie) Usuwa plik cookie.
deleteAllCookies() Usuwa wszystkie pliki cookie dla bie cej domeny.

W tej recepturze poka , jak odczytywa  pliki cookie i sprawdza  ich warto .
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Przygotuj si
Utwórz nowy test, który zbuduje egzemplarz WebDriver, przejdzie do witryny i wykona kilka
podstawowych dzia a  i weryfikacji.

Jak to zrobi ?
Utwórzmy test, który odczytuje plik cookie i sprawdza jego warto , tak jak pokazano w poni -
szym przyk adzie kodu.

@Test
Public void testCookies() {}
    Driver.get ("http://demo.magentocommerce.com/");

    // Utworzenie reprezentacji rozwijanego menu wyboru j zyka w postaci egzemplarza klasy Select
    Select language = new Select(driver.findElement(By
        .id("select-language")));

    // Sprawdzenie, czy domy lnie zaznaczona opcja to j zyk polski
    assertEquals("Polski", language.getFirstSelectedOption().getText());

    // Zmienna storeCookie powinna mie  warto  null
    Cookie storeCookie = driver.manage().getCookieNamed("store");
    assertEquals(null, storeCookie);

    // Zaznacz opcj  przy u yciu metody SelectByVisibleText
    language.selectByVisibleText("English");

    // Zmienna storeCookie powinna zawiera  informacj  o wybranym j zyku
    storeCookie = driver.manage().getCookieNamed("store");
    assertEquals("english", storeCookie.getValue());
}

Jak to dzia a?
Interfejs WebDriver.Options dostarcza ró ne metody do dodawania, czytania, modyfikowania
i usuwania plików cookie. W tym przyk adzie, gdy zmieniamy j zyk sklepu, do przechowywania
preferencji j zykowych u ywany jest plik cookie. Ten plik cookie oraz jego warto  mo emy
odczyta  w nast puj cy sposób.

Cookie storeCookie = driver.manage().getCookieNamed("store");
assertEquals("english", storeCookie.getValue());

Wywo ali my metod  getCookieNamed(), przekazuj c nazw  pliku cookie. Metoda zwraca egzem-
plarz obiektu Cookie. Obiekt Cookie zawiera ró ne metody czytania warto ci, domeny i tak dalej.
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Korzystanie z mechanizmów nawigacji
przegl darki
Przegl darki zapewniaj  wiele metod nawigacji umo liwiaj cych dost p do stron WWW z historii
przegl darki. Pozwalaj  równie  na od wie anie bie cej strony za pomoc  przycisków
Wstecz, Dalej oraz Od wie  na pasku narz dzi okna przegl darki. API Selenium WebDriver
zapewnia dost p do tych przycisków za pomoc  ró nych metod interfejsu WebDriver.Navigation.
Przy u yciu tych metod mo emy testowa  zachowanie aplikacji.

Metoda Opis

back() Metoda powoduje przej cie do poprzedniej strony w historii przegl darki.
forward() Metoda powoduje przej cie do nast pnej strony w historii przegl darki.
refresh() Metoda powoduje ponowne za adowanie bie cej strony.
to(String url)

to(java.net.URL url)

Metoda aduje podany adres URL w bie cym oknie przegl darki.

W tej recepturze zaprezentuj  metody nawigacji w przegl darce.

Przygotuj si
Utwórz nowy test, który zbuduje egzemplarz klasy WebDriver, przejdzie do witryny i wykona kilka
podstawowych dzia a  i weryfikacji.

Jak to zrobi ?
Utwórzmy test, który wywo uje ró ne metody nawigacji i sprawdza zachowanie aplikacji. Jego
kod zamieszczono poni ej.

@Test
public void testNavigation() {
    driver.get("http://www.google.com");

    // Utworzenie reprezentacji pola tekstowego wyszukiwania
    WebElement searchField = driver.findElement(By.name("q"));
    searchField.clear();

    // Wprowadzenie s owa kluczowego do wyszukiwania i przes anie dania
    searchField.sendKeys("selenium webdriver");
    searchField.submit();
    WebElement resultLink = driver.findElement(By.linkText("Selenium WebDriver"));
    resultLink.click();
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    new WebDriverWait(driver, 10).until(ExpectedConditions
        .titleIs("Selenium WebDriver"));

    assertEquals("Selenium WebDriver", driver.getTitle());

    driver.navigate().back();

    new WebDriverWait(driver, 10).until(ExpectedConditions
        .titleIs("selenium webdriver - Szukaj w Google"));

    assertEquals("selenium webdriver - Szukaj w Google", driver.getTitle());

    driver.navigate().forward();

    new WebDriverWait(driver, 10).until(ExpectedConditions
        .titleIs("Selenium WebDriver"));

    assertEquals("Selenium WebDriver", driver.getTitle());

    driver.navigate().refresh();

    new WebDriverWait(driver, 10).until(ExpectedConditions
        .titleIs("Selenium WebDriver"));

    assertEquals("Selenium WebDriver", driver.getTitle());
}

Jak to dzia a?
Interfejs WebDriver.Navigation dostarcza metody back() i forward() do adowania stron z historii
przegl darki. Metody te reprezentuj  przyciski Wstecz i Dalej dost pne w dowolnej przegl dar-
ce WWW. Mo emy równie  od wie y  lub ponownie za adowa  stron  poprzez wywo anie
metody refresh().

Korzystanie ze zdarze  frameworka
WebDriver
Selenium WebDriver zawiera klas  EventFiringWebDriver, która nas uchuje ró nych zdarze
zachodz cych podczas wykonywania testu. Przyk adowo zdarzenia s  wyzwalane przy wej ciu
na stron , gdy zostanie wykonane klikni cie elementu albo kiedy zostanie zmieniona warto .
W poni szej tabeli zestawiono list  wszystkich zdarze , które mo emy ledzi  podczas wykony-
wania testu.
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Zdarzenie Opis

BeforeNavigateTo Metoda jest wywo ywana przed wywo aniem metod get(String url)
lub navigate().to(String url).

afterNavigateTo Metoda jest wywo ywana po wywo aniu metod get(String url)
lub navigate().to(String url).

beforeNavigateBack Metoda jest wywo ywana przed wywo aniem metody navigate().back().
afterNavigateBack Metoda jest wywo ywana po wywo aniu metody navigate().back().
beforeNavigateFor Metoda jest wywo ywana przed wywo aniem metody navigate().forward().
afterNavigateForward Metoda jest wywo ywana po wywo aniu metody navigate().forward().
beforeFindBy Metoda jest wywo ywana przed wywo aniem nast puj cych metod:

WebDriver.findElement(...),

WebDriver.findElements(...),

WebElement.findElement(...),

WebElement.findElements(...).
afterFindBy Metoda jest wywo ywana po wywo aniu nast puj cych metod:

WebDriver.findElement(...),

WebDriver.findElements(...),

WebElement.findElement(...),

WebElement.findElements(...).
beforeChangeValueOf Metoda jest wywo ywana przed wywo aniem metod WebElement.clear()

lub WebElement.sendKeys(...).
afterChangeValueOf Metoda jest wywo ywana po wywo aniu metod WebElement.clear()

lub WebElement.sendKeys(...).
beforeClickOn Metoda jest wywo ywana przed wywo aniem metody WebElement.click().
afterClickOn Metoda jest wywo ywana po wywo aniu metody WebElement.click().
beforeScript Metoda jest wywo ywana przed metod

RemoteWebDriver.executeScript(java.lang.String, java.lang.Object[]).
afterScript Metoda jest wywo ywana po metodzie

RemoteWebDriver.executeScript(java.lang.String, java.lang.Object[]).
onException Metoda ta jest wywo ywana zawsze wtedy, gdy ma by  zg oszony wyj tek.

Wymienionych procedur obs ugi zdarze  mo na u y  do wykonania dodatkowych polece .
Przyk adowo przed wprowadzeniem warto ci w polu tekstowym mo emy wyczy ci  istniej c
warto  lub przechwyci  zrzut ekranu nawet wtedy, gdy WebDriver zg osi wyj tek. Mo na to
zrobi , wykonuj c nast puj ce czynno ci.

 Utwórz w asn  klas  nas uchiwania zdarze . Do tej klasy mo esz doda  kod,
który zostanie uruchomiony po zg oszeniu specyficznych zdarze .
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 Za pomoc  egzemplarza WebDriver utwórz egzemplarz klasy EventFiringWebDriver.
 Zarejestruj klas  s uchacza zdarze  w egzemplarzu klasy EventFiringWebDriver.

Klas  s uchacza zdarze  mo na utworzy  na dwa sposoby:
 przez zaimplementowanie interfejsu WebDriverEventListener,
 przez rozszerzenie klasy AbstractWebDriverEventListener.

W tej recepturze poka , w jaki sposób u ywa  klasy EventFiringWebDriver do nas uchiwania
zdarze  WebDriver.

Przygotuj si
Utwórz nowy test, który zbuduje egzemplarz WebDriver, przejdzie do witryny i wykona kilka
podstawowych dzia a  oraz weryfikacji.

Jak to zrobi ?
Na pocz tek zdefiniujemy klas  nas uchiwania zdarze  poprzez zaimplementowanie interfejsu
WebDriverEventListener w nast puj cy sposób.

package com.secookbook.examples.chapter04;

import org.openqa.selenium.*;
import org.openqa.selenium.support.events.WebDriverEventListener;

public class MyListener implements WebDriverEventListener {
    public void beforeChangeValueOf(WebElement element, WebDriver
driver) {
        element.clear();
    }
}

Nast pnie utworzymy test, który u ywa klasy EventFiringWebDriver.

package com.secookbook.examples.chapter04;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
import org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver;
import org.junit.After;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;

public class EventFiringTest {
    private WebDriver driver;
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    @Before
    public void setUp() throws Exception {
        driver = new FirefoxDriver();
    }

    @Test
    public void testEventFiringWebDriver() throws Exception {

        EventFiringWebDriver eventDriver =
        new EventFiringWebDriver(driver);
        MyListener myListener = new MyListener();
        eventDriver.register(myListener);
        eventDriver.get("http://bit.ly/1DbdhsW");
        eventDriver.findElement(By.id("q"))
            .sendKeys("Selenium i testowanie aplikacji. Receptury");
    }

    @After
    public void tearDown() throws Exception {
        driver.quit();
    }
}

Co dalej?
Dodajemy do klasy odbiornika zdarze  jedn  dodatkow  procedur  obs ugi zdarzenia, która
przechwytuje zrzut ekranu w momencie zg aszania wyj tku.

public void onException(Throwable exception, WebDriver driver) {
    try {
    if
(driver.getClass().getName().equals("org.openqa.selenium.remote.Re
moteWebDriver")) {
    driver = new Augmenter().augment(driver);
    }
    File scrFile = ((TakesScreenshot)
driver).getScreenshotAs(OutputType.FILE);
    FileUtils.copyFile(scrFile, new
File("target/screenshots/error.png"));
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
}
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