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Korzystanie
z Selenium API
Oto zagadnienia, jakie zostanÈ omówione w tym rozdziale.
Q Sprawdzanie istnienia elementu.
Q Sprawdzanie stanu elementu.
Q Wykorzystanie API zaawansowanych interakcji uĝytkownika (ang. Advanced User
Interactions) do obsïugi zdarzeñ myszy i klawiatury.
Q Wykonywanie podwójnych klikniÚÊ elementu.
Q Wykonywanie operacji „przeciÈgnij i upuĂÊ”.
Q Obsïuga menu kontekstowych.
Q Wykonywanie kodu JavaScript.
Q Przechwytywanie zrzutów ekranu za pomocÈ Selenium WebDriver.
Q Maksymalizowanie okna przeglÈdarki.
Q Obsïuga plików cookie sesji.
Q Obsïuga mechanizmów nawigacji przeglÈdarki.
Q Korzystanie ze zdarzeñ klasy WebDriver.

Wprowadzenie
Selenium WebDriver implementuje kompleksowe API do pracy z elementami webowymi, które
umoĝliwia wykonywanie zaawansowanych interakcji z uĝytkownikiem, takich jak zïoĝone
zdarzenia zwiÈzane z myszÈ i klawiaturÈ, wykonywanie kodu JavaScript, przechwytywanie
zrzutów ekranu i tak dalej.
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Selenium i testowanie aplikacji. Receptury

W tym rozdziale omówiÚ sposób wykorzystania tych wïasnoĂci do budowania kroków testów
o róĝnym poziomie zïoĝonoĂci. Lektura rozdziaïu pomoĝe równieĝ w przezwyciÚĝeniu niektórych
typowych problemów, które mogÈ powstawaÊ podczas tworzenia testów bazujÈcych na frameworku 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 mógïby sprawdziÊ istnienie elementu przed wykonaniem na nim jakiegokolwiek
dziaïania.
W tej recepturze napiszÚ metodÚ podobnÈ do metody isElementPresent().

Jak to zrobiÊ?
Aby zaimplementowaÊ metodÚ isElementPresent(), wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci.
1. Utwórz metodÚ isElementPresent() w module dostÚpnym do testów i umieĂÊ
w niej nastÚpujÈcy kod.
{{Private boolean isElementPresent(By by)
try {
driver.findElement(by);
return true;
} catch {} (NoSuchElementException e)
return false;
}
}

2. Teraz utwórz kod testu, który wywoïuje metodÚ isElementPresent(). Metoda bÚdzie
sprawdzaÊ, czy ĝÈdany element istnieje na stronie. JeĂli bÚdzie znaleziony, zostanie
wykonane klikniÚcie elementu, w przeciwnym razie test nie przejdzie. Moĝna to zrobiÊ
w nastÚpujÈcy sposób.
@Test
Public void testIsElementPresent() {}
// Sprawdzenie, czy element speániający kryteria lokalizatora istnieje na stronie
if (isElementPresent(By.name("airbags"))) {
// Utwórz reprezentacjĊ 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 dziaïa?
Metoda isElementPresent() pobiera argument lokalizatora z wykorzystaniem egzemplarza klasy By.
NastÚpnie wywoïuje metodÚ findElement(). JeĂli element nie zostanie znaleziony, bÚdzie zgïoszony wyjÈtek NoSuchElementException. DziÚki uĝyciu bloku try i catch metoda isElementPresent()
zwróci true, gdy element zostanie znaleziony. W tym przypadku nie zostanie zgïoszony wyjÈtek.
W przeciwnym razie zwróci false, a metoda findElement() zgïosi wyjÈtek NoSuchElementException.

Zobacz teĝ
Q Receptura „Sprawdzanie stanu elementu”.

Sprawdzanie stanu elementu
Wielokrotnie zdarza siÚ, ĝe próba klikniÚcia elementu lub wprowadzenia tekstu w polu zawodzi
ze wzglÚdu na to, ĝe element jest wyïÈczony lub istnieje w modelu DOM, ale jest ukryty na
stronie. To powoduje zgïoszenie bïÚdu i niepowodzenie testu. Zbudowanie wiarygodnych testów,
które moĝna uruchomiÊ w trybie nienadzorowanym, wymaga utworzenia w przepïywie testów
solidnego mechanizmu obsïugi bïÚdów i wyjÈtków.
PowstajÈce problemy moĝna obsïuĝyÊ, sprawdzajÈc stan elementów. Interfejs WebElement
udostÚpnia nastÚpujÈce metody sprawdzania stanu elementu.
Metoda

Przeznaczenie

isEnabled()

Metoda sprawdza, czy element jest aktywny. Zwraca true, jeĂli jest aktywny, i false w przypadku
przeciwnym.

isSelected()

Metoda sprawdza, czy element (przeïÈcznik, pole wyboru i tak dalej) jest zaznaczony. Zwraca
true, jeĂli jest zaznaczony, i false w przypadku przeciwnym.

isDisplayed() Metoda sprawdza, czy element jest wyĂwietlany.

W tej recepturze zastosujÚ niektóre z wymienionych metod w celu sprawdzenia stanu elementów
i obsïugi bïÚdów, jeĂli to moĝliwe.

Jak to zrobiÊ?
Utworzymy test, w ramach którego sprawdzimy, czy na stronie zostaïo zaznaczone pole wyboru
wïÈczajÈce reflektor LED. To pole wyboru bÚdzie wïÈczone lub wyïÈczone, w zaleĝnoĂci od wczeĂniej wybranych opcji. Przed zaznaczeniem tego pola wyboru upewnimy siÚ, czy jest ono
aktywne. Moĝna to zrobiÊ w nastÚpujÈcy 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 juĪ jest zaznaczone. W przeciwnym razie zaznaczenie go
if (!ledheadlamp.isSelected()) {
ledheadlamp.click();
}
} else {
fail("Pole wyboru reflektora LED jest nieaktywne!!");
}
}

Jak to dziaïa?
Zaznaczamy pole wyboru, sprawdzajÈc dwa stany elementu; po pierwsze, czy pole to jest aktywne,
i po drugie, czy juĝ nie jest zaznaczone. Do tego celu moĝemy uĝyÊ funkcji isEnabled()
interfejsu WebElement, która zwraca true, jeĂli element jest aktywny, lub false, gdy jest nieaktywny. JeĂli pole wyboru jest nieaktywne, test zakoñczy siÚ niepowodzeniem. Kiedy nie sprawdzimy tego warunku, test prawdopodobnie zgïosi wyjÈtek informujÈcy o tym, ĝe obiekt jest nieaktywny, tak jak pokazano poniĝej.
// Sprawdzenie, czy element jest aktywny przed jego zaznaczeniem
if (ledheadlamp.isEnabled()) {
// Sprawdzenie, czy pole wyboru jest juĪ 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 obsïugi zdarzeñ
myszy i klawiatury
API Advanced User Interactions frameworka Selenium WebDriver pozwala wykonywaÊ zarówno
proste, jak i zïoĝone operacje obsïugi zdarzeñ klawiatury i myszy. Klasa Actions udostÚpnia
tak zïoĝone operacje jak „przeciÈgnij i upuĂÊ”, czy przytrzymanie klawisza, a nastÚpnie wykonanie
operacji myszÈ. API umoĝliwia takĝe budowanie zïoĝonych ïañcuchów zdarzeñ imitujÈcych
dziaïania rÚcznie wykonywane przez uĝytkownika.
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W celu utworzenia zïoĝonych dziaïañ obejmujÈcych grupÚ innych dziaïañ klasa Actions implementuje wzorzec „budowniczy”.
W tej recepturze uĝyjÚ klasy Actions do utworzenia ïañcucha zdarzeñ wymaganych do zaznaczenia wierszy w tabeli.

Jak to zrobiÊ?
Utwórzmy test, który zaznacza wiele wierszy z róĝnych pozycji w tabeli za pomocÈ klawisza Ctrl
(w komputerach Mac Command). Moĝemy wybraÊ wiele wierszy: zaznaczamy pierwszy wiersz,
przytrzymujemy klawisz Ctrl (Command na komputerach Mac), a nastÚpnie wybieramy inny
wiersz i zwalniamy klawisz Ctrl (Command). Takie dziaïanie spowoduje zaznaczenie ĝÈdanych
wierszy z tabeli, tak jak pokazano w poniĝszym 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 pomocą klawisza Control.
//Wiersze rozpoczynają siĊ 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 są 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 naleĝy uĝyÊ skïadni klawisza Command zamiast skïadni klawisza
Control. Oto przykïad.
Actions builder = new Actions(driver);
builder.click(tableRows.get(1)).keyDown(Keys.COMMAND)
click(tableRows.get(3)).keyUp(Keys.COMMAND).perform();}

Jak to dziaïa?
Naleĝy utworzyÊ egzemplarz klasy Actions, przekazujÈc do konstruktora egzemplarz klasy driver
w nastÚpujÈcy sposób.
Actions builder = new Actions(driver);
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Zbudujemy ïañcuch zdarzeñ, które naleĝy wykonaÊ, aby zaznaczyÊ wiersze. BÚdzie to wymagaïo
wykonania operacji click() na pierwszym wierszu, nastÚpnie przytrzymania klawisza Ctrl
(Command w systemie Mac) przy uĝyciu operacji keyDown(), klikniÚcia wiersza koñcowego, a nastÚpnie zwolnienia klawisza Ctrl (Command) przez wywoïanie keyUp(). Klasa Actions oferuje
róĝne metody do wykonywania operacji z klawiaturÈ i myszÈ.
Actions builder = new Actions(driver);
builder.click(tableRows.get(1)).keyDown(Keys.CONTROL)
.click(tableRows.get(3)).keyUp(Keys.CONTROL)
.build().perform();

Moĝemy utworzyÊ zïoĝone dziaïania, które wykonamy przy uĝyciu wywoïania metody perform()
klasy Actions.
Klasa Keys reprezentuje wszystkie nietekstowe klawisze na klawiaturze, na przykïad klawisz Ctrl,
klawisz Shift, klawisze funkcyjne i tak dalej. W poprzednim przykïadzie uĝyliĂmy wywoïania
keyDown(Keys.CONTROL) w celu naciĂniÚcia i przytrzymania klawisza Ctrl (Command) aĝ do zakoñczenia nastÚpnej operacji.
Dziaïania mogÈ nie uruchamiaÊ siÚ poprawnie w przypadku elementów, które nie sÈ widoczne lub sÈ
nieaktywne. Przed uĝyciem opisanych zdarzeñ naleĝy zadbaÊ o to, aby elementy byïy widoczne i aktywne.

Zobacz teĝ
Q Receptura „Wykonywanie dwukrotnych klikniÚÊ elementów”.

Wykonywanie dwukrotnych klikniÚÊ
elementów
W aplikacjach webowych sÈ elementy, które do wykonania niektórych czynnoĂci wymagajÈ
dwukrotnych klikniÚÊ. Przykïadowo dwukrotne klikniÚcie wiersza tabeli powoduje wyĂwietlenie
nowego okna. API Advanced User Interaction dostarcza metodÚ umoĝliwiajÈcÈ wykonywanie
dwukrotnych klikniÚÊ.
W tej recepturze do wykonywania operacji dwukrotnego klikniÚcia uĝyjÚ klasy Actions.

Jak to zrobiÊ?
Utwórzmy test lokalizujÈcy element, dla którego zaimplementowano zdarzenie dwukrotnego
klikniÚcia. Dwukrotne klikniÚcie tego elementu spowoduje zmianÚ jego koloru.
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package com.secookbook.examples.chapter04;
import
import
import
import
import
import
import

org.openqa.selenium.WebDriver;
org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
org.openqa.selenium.WebElement;
org.openqa.selenium.By;
org.openqa.selenium.interactions.Actions;
static org.junit.Assert.*;
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 Īóátego koloru
assertEquals("rgba(255, 255, 0, 1)", message.
´getCssValue("background-color"));
} finally {
driver.quit();
}
}
}

Jak to dziaïa?
Aby wykonaÊ dwukrotne klikniÚcie elementu, naleĝy wywoïaÊ metodÚ doubleClick() klasy
Actions. W celu wywoïania tej metody trzeba utworzyÊ egzemplarz klasy Actions, tak jak pokazano poniĝej.
Actions builder = new Actions(driver);

Metoda doubleClick() wymaga elementu, na którym zostanie zainicjowane zdarzenie dwukrotnego
klikniÚcia. MetodÚ doubleClick() moĝna wywoïaÊ, przekazujÈc element w nastÚpujÈcy sposób.
builder.doubleClick(message).perform();
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Zobacz teĝ
Q Receptura „Wykorzystanie API Advanced User Interactions do obsïugi zdarzeñ

myszy i klawiatury”,
Q Receptura „Wykonywanie operacji «przeciÈgnij i upuĂÊ»”.

Wykonywanie operacji „przeciÈgnij i upuĂÊ”
Selenium WebDriver, za poĂrednictwem klasy Actions, implementuje polecenie Selenium RC
dragAndDrop. Klasa Actions, jak pokazywaïem we wczeĂniejszych recepturach, obsïuguje zaawansowane interakcje uĝytkownika, takie jak wyzwalanie zdarzeñ myszy i klawiatury. Za poĂrednictwem tej klasy moĝna budowaÊ proste lub zïoĝone ïañcuchy zdarzeñ.
W tej recepturze wykorzystam klasÚ Actions do wykonywania operacji „przeciÈgnij i upuĂÊ”.

Jak to zrobiÊ?
Zaimplementujemy test, który za pomocÈ klasy Actions wykona na stronie operacjÚ „przeciÈgnij
i upuĂÊ”.
@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 dziaïa?
Aby przeciÈgnÈÊ element na inny element i go na nim upuĂciÊ, trzeba zlokalizowaÊ oba elementy
i przekazaÊ je do metody dragAndDrop() klasy Actions. ¿eby wywoïaÊ tÚ metodÚ, naleĝy utworzyÊ
egzemplarz klasy Actions w nastÚpujÈcy sposób.
Actions builder = new Actions(driver);

Metoda dragAndDrop() wymaga elementu ěródïowego oraz elementu docelowego, na który
element ěródïowy zostanie przeciÈgniÚty i upuszczony. MetodÚ dragAndDrop() moĝna wywoïaÊ
w nastÚpujÈcy sposób.
builder.dragAndDrop(source, target).perform();

108

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 4. • Korzystanie z Selenium API

W czasie powstawania tej ksiÈĝki framework Selenium WebDriver nie obsïugiwaï operacji „przeciÈgnij i upuĂÊ”
dla HTML5. WiÚcej informacji na ten temat moĝna znaleěÊ pod adresem https://code.google.com/p/
selenium/issues/detail?id=3604. Istnieje obejĂcie umoĝliwiajÈce symulacjÚ wïasnoĂci „przeciÈgnij i upuĂÊ”
w aplikacjach webowych bazujÈcych na HTML5. WiÚcej szczegóïów na ten temat moĝna znaleěÊ pod
adresem https://gist.github.com/rcorreia/2362544.

Zobacz teĝ
Q Receptura „Wykorzystanie API Advanced User Interactions do obsïugi zdarzeñ

myszy i klawiatury”,
Q Receptura „Wykonywanie dwukrotnych klikniÚÊ elementów”.

Obsïuga menu kontekstowych
Menu kontekstowe (znane takĝe jako menu skrótów, wyskakujÈce menu lub menu podrÚczne)
to lista poleceñ wyĂwietlanych na stronie WWW w odpowiedzi na klikniÚcie elementu prawym
przyciskiem myszy. Przykïadowo pod adresem http://bit.ly/1CAV05I zamieszczono kod korzystajÈcy z wtyczki jQuery contextMenu, który wyĂwietla menu edycji, gdy uĝytkownik kliknie przycisk
prawym przyciskiem myszy.
Klasa Actions frameworka Selenium WebDriver dostarcza metodÚ contextClick(), która pozwala wykonaÊ operacjÚ klikniÚcia prawym przyciskiem myszy. W tej recepturze pokaĝÚ,
w jaki sposób zautomatyzowaÊ interakcje z menu kontekstowymi.

Jak to zrobiÊ?
Spróbujmy zaimplementowaÊ test, który otworzy menu kontekstowe i, korzystajÈc z klasy Actions,
wybierze jednÈ 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 dziaïa?
Do otwarcia menu kontekstowego w odpowiedzi na klikniÚcie prawym przyciskiem myszy
sïuĝy metoda contextClick() klasy Actions. Poniĝszy kod wykonuje klikniÚcie prawym przyciskiem 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();

NastÚpnie moĝna przejĂÊ do ĝÈdanego elementu — w tym przypadku jest nim element <li>, który
reprezentuje jednÈ z opcji menu. Aby wykonaÊ akcjÚ menu, wywoïywana jest metoda click().
W tym przykïadzie wywoïanie metody click() powoduje wyĂwietlenie alertu, a test sprawdza
komunikat w oknie alertu.

Co dalej?
W poprzednim przykïadzie test wyszukuje pozycjÚ menu, a nastÚpnie wykonuje operacjÚ klikniÚcia. Czasami w menu sÈ dostÚpne klawisze skrótów. Za poĂrednictwem klasy Actions moĝna
wykorzystaÊ kombinacjÚ zdarzeñ myszy i naciĂniÚÊ klawiszy w celu otwarcia ĝÈdanej opcji menu.
Przykïadowo klawiszem skrótu dla pozycji menu Edit jest „e”. Moĝemy otworzyÊ menu kontekstowe, a nastÚpnie wysïaÊ kombinacjÚ klawiszy Alt+E w nastÚpujÈcy 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();
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WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 10);
Alert alert = wait.until(ExpectedConditions.alertIsPresent());
assertEquals("clicked: edit", alert.getText());
alert.dismiss();
}

Zobacz teĝ
Q Receptura „Wykorzystanie API Advanced User Interactions do obsïugi zdarzeñ

myszy i klawiatury”.

Wykonywanie kodu JavaScript
API Selenium WebDriver zapewnia moĝliwoĂÊ wykonywania w oknie przeglÈdarki kodu
JavaScript. Jest to bardzo przydatna funkcja, w przypadku gdy testy muszÈ wykonywaÊ operacje
na stronie przy uĝyciu JavaScript. DziÚki temu API frameworka Selenium WebDriver moĝe
byÊ wykorzystane równieĝ do testowania kodu JavaScript po stronie klienta. Selenium WebDriver
oferuje interfejs JavascriptExecutor, który moĝe sïuĝyÊ do uruchamiania dowolnego kodu
JavaScript w kontekĂcie przeglÈdarki.
W tej recepturze pokaĝÚ, w jaki sposób uĝywaÊ interfejsu JavascriptExecutor do uruchamiania kodu JavaScript. W tej ksiÈĝce zamieszczono róĝne receptury, w których wykorzystano
interfejs JavascriptExecutor do wykonywania niektórych zaawansowanych operacji, które nie
sÈ jeszcze obsïugiwane przez Selenium WebDriver.

Jak to zrobiÊ?
Utwórzmy test, który wywoïuje kod JavaScript w celu zwrócenia tytuïu i liczby linków (tzn. liczby
tagów Anchor). Aby zwróciÊ tytuï strony, moĝna równieĝ wykorzystaÊ metodÚ driver.getTitle().
Poniĝej przedstawiono przykïadowy kod takiego dziaïania.
@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 dziaïa?
Zrzutowanie egzemplarza WebDriver na interfejs JavascriptExecutor pozwala wykonaÊ w Selenium WebDriver kod JavaScript.
JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;

W poniĝszym przykïadzie uruchomiono pojedynczy wiersz kodu JavaScript, który zwraca
tytuï strony wyĂwietlanej przez sterownik. Interfejs JavascriptExecutor dostarcza metodÚ
executeScript(), do której naleĝy przekazaÊ kod JavaScript.
String title = (String) js.executeScript("return document.title");

Podczas zwracania wartoĂci z kodu JavaScript trzeba uĝyÊ sïowa kluczowego return. Wynik metody
executeScript()trzeba zrzutowaÊ na podstawie typu zwróconej wartoĂci. Dla wartoĂci dziesiÚtnych
moĝna uĝyÊ typu Double, niedziesiÚtne wartoĂci liczbowe wymagajÈ uĝycia typu Long, natomiast dla
wartoĂci logicznych naleĝy stosowaÊ typ Boolean. JeĂli kod JavaScript zwraca element HTML, moĝna
wykorzystaÊ typ WebElement. Dla wartoĂci tekstowych naleĝy skorzystaÊ z typu String. JeĂli jest zwracana lista obiektów, moĝna zastosowaÊ dowolny z wymienionych typów, w zaleĝnoĂci od typu obiektów na
liĂcie. W przeciwnym razie zostanie zwrócona wartoĂÊ null.

W poniĝszym przykïadzie 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 pomocÈ metody executeScript() mogÈ byÊ przekazywane argumenty. W poniĝszym przykïadzie chcemy ustawiÊ wartoĂÊ elementu. WewnÈtrz kodu
JavaScript zostanie wykorzystana specjalna tablica arguments, tak jak pokazano w poniĝszym
kodzie.
js.executeScript("document.getElementByID('name').value =
arguments[0]","Jan");
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Przechwytywanie zrzutów ekranu
za pomocÈ Selenium WebDriver
Selenium WebDriver dostarcza interfejs TakesScreenshot, który umoĝliwia przechwytywanie
zrzutów ekranu stron internetowych. Pomaga to podczas uruchamiania testu, poniewaĝ pokazuje,
co dokïadnie siÚ staïo, gdy zostaï zgïoszony wyjÈtek lub wystÈpiï bïÈd podczas uruchamiania.
Moĝna równieĝ przechwytywaÊ zrzuty ekranu podczas weryfikacji stanu elementu, wartoĂci
wyĂwietlanych wewnÈtrz elementów lub stanu po zakoñczeniu dziaïania.
Przechwytywanie zrzutów ekranu pomaga takĝe w weryfikacji takich obszarów jak ukïad strony
czy sposób wyrównania pól, kiedy porównywane sÈ zrzuty ekranu wykonane podczas dziaïania
testów z ilustracjami bazowymi.
W tej recepturze uĝyjÚ interfejsu TakesScreenshot do wykonania zrzutu ekranu testowanej
strony WWW.

Jak to zrobiÊ?
Utwórzmy test, który otworzy aplikacjÚ testowÈ i wykona zrzut ekranu strony w formacie PNG
(ang. Portable Network Graphics), tak jak pokazano w poniĝszym przykïadowym 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 dziaïa?
Interfejs TakesScreenshot dostarcza metodÚ getScreenshotAs(), która pozwala przechwyciÊ
zrzut ekranu strony wyĂwietlanej wewnÈtrz egzemplarza obiektu driver. W poniĝszym przykïadzie uĝyliĂmy wartoĂci OutputType.FILE jako argumentu metody getScreenshotAs(). DziÚki temu
przechwycony zrzut ekranu zostanie zwrócony w pliku.
File scrFile =
((TakesScreenshot)driver).getScreenshotAs(OutputType.FILE);

Obiekt file zwrócony przez metodÚ getScreenshotAs() moĝemy zapisaÊ za pomocÈ metody
copyFile() klasy FileUtils naleĝÈcej do klasy org.apache.commons.io.FileUtils.
Interfejs TakesScreenshot wykonuje zrzuty ekranu z wykorzystaniem API przeglÈdarki. Sterownik HtmlUnit
nie obsïuguje interfejsu TakesScreenshot.
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Co dalej?
Klasa OutputType oferuje wiele sposobów prezentowania wyników wykonania zrzutów ekranu
za pomocÈ metody getScreenshotAs(). W poprzednim przykïadzie widzieliĂmy zrzut ekranu
zapisany w pliku. Zrzuty ekranu mogÈ byÊ równieĝ przechwytywane w tekstowym formacie
Base64 lub w formacie surowych bajtów. W poniĝszym przykïadzie wykonano zrzut ekranu
w formacie ciÈgu Base64.
String base64 =
((TakesScreenshot)driver).getScreenshotAs(OutputType.BASE64);

Przechwytywanie zrzutów ekranu w Ărodowisku RemoteWebDriver
(Selenium Grid)
Gdy testy sÈ uruchamiane z wykorzystaniem interfejsu RemoteWebDriver lub Selenium Grid,
nie moĝna wykonywaÊ zrzutów ekranu, poniewaĝ interfejs TakesScreenshot nie jest zaimplementowany w klasie RemoteWebDriver.
Moĝemy jednak uĝyÊ klasy Augmenter, która dodaje interfejs TakesScreenshot do egzemplarza
RemoteWebDriver, tak jak pokazano w poniĝszym przykïadzie 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 klasÚ RemoteWebDriver poprzez dodanie do niej róĝnych interfejsów,
w tym interfejsu TakesScreenshot.
driver = new Augmenter().augment(driver);

Po wykonaniu takiego rozszerzenia moĝemy uĝyÊ interfejsu TakesScreenshot z klasy RemoteWebDriver
do przechwytywania ekranu.

Zobacz teĝ
Q Receptura „Przechwytywanie zrzutów ekranu elementów w Selenium WebDriver”

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

Selenium”.
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Maksymalizowanie okna przeglÈdarki
W Selenium WebDriver brakowaïo polecenia windowMaximize() z API Selenium RC. Jednakĝe
od wersji 2.21 Selenium WebDriver obsïuguje maksymalizowanie okna przeglÈdarki.
W tej krótkiej recepturze pokaĝÚ, jak zmaksymalizowaÊ okno przeglÈdarki.

Przygotuj siÚ
Utwórz nowy test, który zbuduje egzemplarz WebDriver, przejdzie do witryny i wykona kilka
podstawowych dziaïañ i weryfikacji.

Jak to zrobiÊ?
Aby zmaksymalizowaÊ okno przeglÈdarki, trzeba wywoïaÊ metodÚ maximize() interfejsu Window
klasy driver. Dodaj drugi wiersz kodu z poniĝszego fragmentu, ten za instrukcjÈ definiujÈcÈ
egzemplarz klasy FirefoxDriver.
driver = new FirefoxDriver();
driver.manage().window().maximize();

Obsïuga plików cookie sesji
W witrynach internetowych uĝywane sÈ pliki cookie do przechowywania preferencji uĝytkownika, informacji o logowaniu oraz róĝnych innych szczegóïów dotyczÈcych klienta. Selenium
WebDriver API zapewnia róĝne metody zarzÈdzania plikami cookie podczas testowania. Za pomocÈ tych metod moĝemy odczytywaÊ wartoĂci plików cookie, dodawaÊ pliki cookie oraz usuwaÊ
takie pliki podczas testowania. Moĝe to sïuĝyÊ do testowania reakcji aplikacji podczas wykonywania dziaïañ z plikami cookie. Interfejs WebDriver.Options udostÚpnia nastÚpujÈce metody zarzÈdzania 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 bieĝÈcej domeny.

deleteCookieNamed(String name)

Usuwa plik cookie o podanej nazwie.

deleteCookie(Cookie cookie)

Usuwa plik cookie.

deleteAllCookies()

Usuwa wszystkie pliki cookie dla bieĝÈcej domeny.

W tej recepturze pokaĝÚ, jak odczytywaÊ pliki cookie i sprawdzaÊ ich wartoĂÊ.
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Przygotuj siÚ
Utwórz nowy test, który zbuduje egzemplarz WebDriver, przejdzie do witryny i wykona kilka
podstawowych dziaïañ i weryfikacji.

Jak to zrobiÊ?
Utwórzmy test, który odczytuje plik cookie i sprawdza jego wartoĂÊ, tak jak pokazano w poniĝszym przykïadzie kodu.
@Test
Public void testCookies() {}
Driver.get ("http://demo.magentocommerce.com/");
// Utworzenie reprezentacji rozwijanego menu wyboru jĊzyka w postaci egzemplarza klasy Select
Select language = new Select(driver.findElement(By
.id("select-language")));
// Sprawdzenie, czy domyĞlnie zaznaczona opcja to jĊzyk polski
assertEquals("Polski", language.getFirstSelectedOption().getText());
// Zmienna storeCookie powinna mieü wartoĞü null
Cookie storeCookie = driver.manage().getCookieNamed("store");
assertEquals(null, storeCookie);
// Zaznacz opcjĊ przy uĪyciu metody SelectByVisibleText
language.selectByVisibleText("English");
// Zmienna storeCookie powinna zawieraü informacjĊ o wybranym jĊzyku
storeCookie = driver.manage().getCookieNamed("store");
assertEquals("english", storeCookie.getValue());
}

Jak to dziaïa?
Interfejs WebDriver.Options dostarcza róĝne metody do dodawania, czytania, modyfikowania
i usuwania plików cookie. W tym przykïadzie, gdy zmieniamy jÚzyk sklepu, do przechowywania
preferencji jÚzykowych uĝywany jest plik cookie. Ten plik cookie oraz jego wartoĂÊ moĝemy
odczytaÊ w nastÚpujÈcy sposób.
Cookie storeCookie = driver.manage().getCookieNamed("store");
assertEquals("english", storeCookie.getValue());

WywoïaliĂmy metodÚ getCookieNamed(), przekazujÈc nazwÚ pliku cookie. Metoda zwraca egzemplarz obiektu Cookie. Obiekt Cookie zawiera róĝne metody czytania wartoĂci, domeny i tak dalej.
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Korzystanie z mechanizmów nawigacji
przeglÈdarki
PrzeglÈdarki zapewniajÈ wiele metod nawigacji umoĝliwiajÈcych dostÚp do stron WWW z historii
przeglÈdarki. PozwalajÈ równieĝ na odĂwieĝanie bieĝÈcej strony za pomocÈ przycisków
Wstecz, Dalej oraz OdĂwieĝ na pasku narzÚdzi okna przeglÈdarki. API Selenium WebDriver
zapewnia dostÚp do tych przycisków za pomocÈ róĝnych metod interfejsu WebDriver.Navigation.
Przy uĝyciu tych metod moĝemy testowaÊ zachowanie aplikacji.
Metoda

Opis

back()

Metoda powoduje przejĂcie do poprzedniej strony w historii przeglÈdarki.

forward()

Metoda powoduje przejĂcie do nastÚpnej strony w historii przeglÈdarki.

refresh()

Metoda powoduje ponowne zaïadowanie bieĝÈcej strony.

to(String url)

Metoda ïaduje podany adres URL w bieĝÈcym oknie przeglÈdarki.

to(java.net.URL url)

W tej recepturze zaprezentujÚ metody nawigacji w przeglÈdarce.

Przygotuj siÚ
Utwórz nowy test, który zbuduje egzemplarz klasy WebDriver, przejdzie do witryny i wykona kilka
podstawowych dziaïañ i weryfikacji.

Jak to zrobiÊ?
Utwórzmy test, który wywoïuje róĝne metody nawigacji i sprawdza zachowanie aplikacji. Jego
kod zamieszczono poniĝej.
@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 sáowa kluczowego do wyszukiwania i przesáanie Īądania
searchField.sendKeys("selenium webdriver");
searchField.submit();
WebElement resultLink = driver.findElement(By.linkText("Selenium WebDriver"));
resultLink.click();

117

Kup książkę

Poleć książkę

Selenium i testowanie aplikacji. Receptury

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 dziaïa?
Interfejs WebDriver.Navigation dostarcza metody back() i forward() do ïadowania stron z historii
przeglÈdarki. Metody te reprezentujÈ przyciski Wstecz i Dalej dostÚpne w dowolnej przeglÈdarce WWW. Moĝemy równieĝ odĂwieĝyÊ lub ponownie zaïadowaÊ stronÚ poprzez wywoïanie
metody refresh().

Korzystanie ze zdarzeñ frameworka
WebDriver
Selenium WebDriver zawiera klasÚ EventFiringWebDriver, która nasïuchuje róĝnych zdarzeñ
zachodzÈcych podczas wykonywania testu. Przykïadowo zdarzenia sÈ wyzwalane przy wejĂciu
na stronÚ, gdy zostanie wykonane klikniÚcie elementu albo kiedy zostanie zmieniona wartoĂÊ.
W poniĝszej tabeli zestawiono listÚ wszystkich zdarzeñ, które moĝemy ĂledziÊ podczas wykonywania testu.
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Zdarzenie

Opis

BeforeNavigateTo

Metoda jest wywoïywana przed wywoïaniem metod get(String url)
lub navigate().to(String url).

afterNavigateTo

Metoda jest wywoïywana po wywoïaniu metod get(String url)
lub navigate().to(String url).

beforeNavigateBack

Metoda jest wywoïywana przed wywoïaniem metody navigate().back().

afterNavigateBack

Metoda jest wywoïywana po wywoïaniu metody navigate().back().

beforeNavigateFor

Metoda jest wywoïywana przed wywoïaniem metody navigate().forward().

afterNavigateForward

Metoda jest wywoïywana po wywoïaniu metody navigate().forward().

beforeFindBy

Metoda jest wywoïywana przed wywoïaniem nastÚpujÈcych metod:
WebDriver.findElement(...),
WebDriver.findElements(...),
WebElement.findElement(...),
WebElement.findElements(...).

afterFindBy

Metoda jest wywoïywana po wywoïaniu nastÚpujÈcych metod:
WebDriver.findElement(...),
WebDriver.findElements(...),
WebElement.findElement(...),
WebElement.findElements(...).

beforeChangeValueOf

Metoda jest wywoïywana przed wywoïaniem metod WebElement.clear()
lub WebElement.sendKeys(...).

afterChangeValueOf

Metoda jest wywoïywana po wywoïaniu metod WebElement.clear()
lub WebElement.sendKeys(...).

beforeClickOn

Metoda jest wywoïywana przed wywoïaniem metody WebElement.click().

afterClickOn

Metoda jest wywoïywana po wywoïaniu metody WebElement.click().

beforeScript

Metoda jest wywoïywana przed metodÈ
RemoteWebDriver.executeScript(java.lang.String, java.lang.Object[]).

afterScript

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

onException

Metoda ta jest wywoïywana zawsze wtedy, gdy ma byÊ zgïoszony wyjÈtek.

Wymienionych procedur obsïugi zdarzeñ moĝna uĝyÊ do wykonania dodatkowych poleceñ.
Przykïadowo przed wprowadzeniem wartoĂci w polu tekstowym moĝemy wyczyĂciÊ istniejÈcÈ
wartoĂÊ lub przechwyciÊ zrzut ekranu nawet wtedy, gdy WebDriver zgïosi wyjÈtek. Moĝna to
zrobiÊ, wykonujÈc nastÚpujÈce czynnoĂci.
Q Utwórz wïasnÈ klasÚ nasïuchiwania zdarzeñ. Do tej klasy moĝesz dodaÊ kod,
który zostanie uruchomiony po zgïoszeniu specyficznych zdarzeñ.
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Q Za pomocÈ egzemplarza WebDriver utwórz egzemplarz klasy EventFiringWebDriver.
Q Zarejestruj klasÚ sïuchacza zdarzeñ w egzemplarzu klasy EventFiringWebDriver.

KlasÚ sïuchacza zdarzeñ moĝna utworzyÊ na dwa sposoby:
Q przez zaimplementowanie interfejsu WebDriverEventListener,
Q przez rozszerzenie klasy AbstractWebDriverEventListener.

W tej recepturze pokaĝÚ, w jaki sposób uĝywaÊ klasy EventFiringWebDriver do nasïuchiwania
zdarzeñ WebDriver.

Przygotuj siÚ
Utwórz nowy test, który zbuduje egzemplarz WebDriver, przejdzie do witryny i wykona kilka
podstawowych dziaïañ oraz weryfikacji.

Jak to zrobiÊ?
Na poczÈtek zdefiniujemy klasÚ nasïuchiwania zdarzeñ poprzez zaimplementowanie interfejsu
WebDriverEventListener w nastÚpujÈcy 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();
}
}

NastÚpnie utworzymy test, który uĝywa klasy EventFiringWebDriver.
package com.secookbook.examples.chapter04;
import
import
import
import
import
import
import

org.openqa.selenium.By;
org.openqa.selenium.WebDriver;
org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver;
org.junit.After;
org.junit.Before;
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 zdarzeñ jednÈ dodatkowÈ procedurÚ obsïugi zdarzenia, która
przechwytuje zrzut ekranu w momencie zgïaszania wyjÈtku.
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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