
Spring Test
Download het project:  http://programmeren.org/webapps/spring-test.zip
uitpakken met: rechtermuis -> alles uitpakken

Importeer in IDEA

Run alle testen
Run alle testen in het andere console: mvn test

Niet alle testen slagen, omdat voor de webdriver testen de 
chromedriver geïnstalleerd en geconfigureerd moet zijn.
Waarschijnlijk falen er 4 testen. De rest werkt wel.

Run alleen de todo testen

mvn -Dtest=Todo* test

Dit zijn 4 testen, die allemaal slagen (als de chromedriver geïnstalleerd is, zie pagina 5)

Je kunt de Context en Standalone testen apart draaien met

mvn -Dtest=TodoCon* test
mvn -Dtest=TodoSta* test

LoginContextControllerTest
Completeer de setUp met de onderstaande code

Voeg de volgende regels aan de test toe.
En run alleen deze test met 

       mvn -Dtest=LoginCon* test
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http://programmeren.org/webapps/spring-test.zip


Voeg een tweede Login 

Run de test
De test faalt nu bij hasSize(1), verbeter dit

En hem breidt uit met;

Voeg de volgende zin toe aan de test

En bekijk het resultaat. 

 LoginStandaloneControllerTest (html)
Run de enkele test
  mvn -Dtest=LoginSta* test

Voeg een tweede login toe aan de List<Login>
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Run de test
De test faalt nu
En verbeter de test en hem breidt uit. 
(lijkt veel op de voorgaande oefening, maar dit is een mock!)

 LoginStandaloneControllerTest (json)
Voeg de onderstaande Mock toe aan de testLoginRest()

Een run de test

Breidt de test uit met een jsonPath

Voeg zelf een jsonPath toe voor de twee Login

Run de test 

Je kunt controleren of de mock maar één keer is aangeroepen 

Pagina �  of �3 4



LoginWebDriverTest

We gebruiken Chrome voor de Selenium testen.
Hiervoor hebben we chromedriver nodig, die is te vinden op: 
https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/getting-started

In de test staat een verwijzing naar de chromedriver

Let op: Vul hier de echte verwijzing in

Om deze test te kunnen draaien moet de jetty server draaien in een andere console. 

 mvn jetty:run

Run de enkele test met  

 mvn -Dtest=LoginWeb* test

Vul het formulier

kijk in de TodoWebDriverTest hoe het moet

Maak gebruik de onderstaand zinsnede

 En controleer de ingevulde waarde wordt weergegeven 
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  @Before
  public void setUp() throws Exception {
    System.setProperty("webdriver.chrome.driver", 
                       "C:\\Users\\Student\\Downloads\\chromedriver.exe");
    driver = new ChromeDriver();
  }

https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/getting-started
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