Konfiguracja środowiśka dla WebDriver
Selenium WebDriver daje ogromne możliwości w testowaniu aplikacji internetowych ale
żeby z nich skorzystać należy najpierw odpowiednio skonfigurować swoje środowisko pracy.
1. Przede wszystkim wymagana jest instalacja wirtualnej maszyny Java - Java JRE
oraz narzędzi developerskich JDK (wystarczy pobrać pakiet Java JDK)
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html)

2. Następnie należy zainstalować narzędzie do rozwoju oprogramowania aby można
było tworzyć projekty testowe. Tutaj bardzo dobrym wyborem jest Eclipse IDE dla
programistów Javy (to wydanie posiada już zaimplementowane narzędzia jak
Maven czy edytor XML) . Eclipse nie wymaga instalacji a jedynie wypakowania
zawartości pobranej paczki - http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipseide-java-developers/keplersr1

3. Pobieramy bibliotekę klienta Selenium - Selenium Java Client Driver
Biblioteka klienta jest niezbędna do pracy z API WebDriver. Posiada ona
wszystkie polecenia za pomocą których dokonujemy interakcji z GUI testowanej
aplikacji internetowej. Pobrania dokonujemy ze strony projektu Selenium http://docs.seleniumhq.org/download/

Z pobranego pliku .zip należy wyodrębnić do katalogu c:\selenium/lib (prosta
ścieżka dostępu na dysku komputera) plik .jar

Proponuję również (opcjonalnie) pobrać plik serwera Selenium – Selenium Server
z podanej powyżej strony projektu i również zapisać go w tej samej lokalizacji.

4. Następnie tworzymy projekt w Eclipse i instalujemy pobrane biblioteki
W górnym menu wybieramy File/New/Java Project

Dla tak stworzonego projektu tworzymy nową klasę – klikamy prawym
przyciskiem myszy na naszym nowym projekcie i wybieramy New/Class

Wypełniamy pole „Name” nazwą klasy oraz pole „Package” w którym podajemy
nazwę pakietu, w którym zlokalizowana będzie nasza klasa.
5. Przenosimy do katalogu c:\selenium/lib dodatkowe biblioteki z pliku „libs.zip”,
które są wymagane do projektów prowadzonych podczas szkolenia
6. Na stworzonym projekcie klikamy PPM i w menu podręcznym wybieramy Build
Path. Następnie w zakładce Libraries klikamy na przycisk Add External JARs…,
wybieramy jako lokalizację katalog c:\selenium\lib i zaznaczamy wszystkie pliki
.jar
Od tego momentu możemy już korzystać z poleceń biblioteki WebDriver w projektach
testowych.
Podczas pracy z biblioteką WebDriver i testowaniem aplikacji internetowych z pewnością
będzie potrzeba sprawdzenia jak zachowuje się aplikacja na innej przeglądarce. WebDriver
obsługuje najpopularniejsze przeglądarki poprzez ich natywne sterowniki.
Ostatnie wydania tych sterowników można znaleźć na stronie projektu http://docs.seleniumhq.org/download/

Przeglądarki Firefox i Opera nie wymagają podejmowania dodatkowych kroków w celu ich
obsługi (jedynie należy upewnić się, że posiada się ich aktualne i obsługiwane przez
WebDriver wydania).
Natomiast jeśli chodzi o obsługę sterowników przeglądarek realizowaną poprzez projekt
Maven wszystkie wymagane artefakty i sposób ich implementacji w pliku pom.xml można
znaleźć na stronie http://mvnrepository.com/

oraz częściowo na stronie projektu Selenium

