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Podstawy Rest api
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Komunikacja HTTP 

ZAPYTANIE ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ ODPOWIEDŹ
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Zapytanie

Adres URL
https://www.google.pl/search

Metoda
GET/POST/PUT/DELETE

Nagłówki
Ciasteczka/Accept/

ContentType

Parametry
?source=hp&ei=BFXOWr_AEYnz

sAH9tr6gCQ&q=testowanie&oq=t

estowanie

Treść
Json/XML
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Odpowiedź

Kod odpowiedzi
200/201/400/401/403..

Treść
Json/XML

Nagłówki
ContentType/server
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Kody odpowiedzi

Kody 

informacyjne

Kody 

przekierowania

Kody 

powodzenia

100-tki 200-tki 300-tki
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Kody odpowiedzi

Kody błędu 

aplikacji klienta

Kody błędu 

serwera HTTP

400-tki 500-tki



Przygotujmy projekt!
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Krok po kroku

1. New > Project...

2. Wybierz typ Maven, wersję JDK i przejdź 

dalej

3. Wpisz groupId i artifactId

4. Przejdź dalej

5. Zakończ

6. Otwórz plik pom.xml i utwórz sekcję 

<dependencies>

7. Dodaj dependency do jUnit oraz 

RestAssured

8. .... Gotowe! 
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Pierwszy test

16

1. Utwórz nową klasę FirstTest.java w 

folderze src/test/java/

2. Napisz nową metodę, gdzie dodasz do 

siebie 2 wartości 

3. Nad metodą dodaj adnotację @Test

4. Dodaj asercję sprawdzającą wynik 

działania

5. Uruchom test



RestAssured
http://rest-assured.io/

17
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Przykładowy test



http://petstore.swagger.io/

19



Potestujmy! 



Testowanie kontraktów

21
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Kontrakt
metadane 

json schema



Potestujmy! 
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https://jsonschema.net/



Część II

25



Parsowanie odpowiedzi
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Parsowanie
odpowiedzi

PARSOWAĆ
• w informatyce: analizować ciąg znaków w celu ustalenia jego struktury

Często podkreślaną zaletą XML jest dostępność wielu narzędzi do:
• analizy, 
• transformacji,
• selektywnego wydobywania danych z dokumentów XML. 

• XPath jest jednym z tych potężnych narzędzi.

http://goessner.net/articles/JsonPath/
www.sjp.pl

http://goessner.net/articles/JsonPath/
http://www.sjp.pl/


Made with       by PGS Software   · 28

Parsowanie
odpowiedzi

GPath

• REST Assured używa Groovy pod maską.
• Oznacza to, że możemy używać składni Groovy podczas pisania naszego 

kodu.
• Groovy ma język wyrażeń ścieżkowych o nazwie GPath. 
• GPath jest używane w celu wyłuskiwania odpowiedzi.
• GPath działa zarówno dla XML, jak i JSON.

http://james-willett.com/2017/05/groovy-gpath-in-rest-assured-part1-overview/

http://james-willett.com/2017/05/groovy-gpath-in-rest-assured-part1-overview/
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Parsowanie
odpowiedzi

Groovy

• Druga linia odpowiada za przeszukiwanie listy słów w celu znalezienia 
wyrazów dłuższych nich 4 znaki.

• Wynikiem jest nowa lista, zawierająca słowa buffalo oraz dinosaur.

Podstawowa składnia
• it – niejawna zmienna, reprezentująca bieżący element na liście
• find – zwraca pojedynczą wartość pasującą do wyrażenia
• findAll – zwraca kolekcję wyników spełniających zadane kryterium
• collect – pozwala na transformację elementów na liście
• sum – sumuje wszystkie elementy na liście
• max/min – zwraca maksymalne/minimalne wartości z listy

http://james-willett.com/2017/05/groovy-gpath-in-rest-assured-part1-overview/
https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage

http://james-willett.com/2017/05/groovy-gpath-in-rest-assured-part1-overview/
https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage
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Parsowanie
odpowiedzi

JsonPath
XmlPath

• JsonPath jest w zasadzie nakładką na JsonSlurper dostępną w języku 
Groovy, która:

• dodaje kilka dodatkowych funkcji

• sprawia, że praca z Javą jest trochę łatwiejsza 

• Dla XML Groovy zapewnia XmlSlurper, który jest wykorzystywany przez 
RestAssured w taki sam sposób, jak JsonPath. 

• zwany dalej XmlPath

https://blog.jayway.com/2013/04/12/whats-new-in-rest-assured-1-8/

https://blog.jayway.com/2013/04/12/whats-new-in-rest-assured-1-8/


Potestujmy! 



Przekazywanie parametrów
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Przekazywanie 
parametrów

• REST Assured automatycznie postara się zdefiniować jaki typ parametru 
(np. formularz czy zapytanie) zostanie wykorzystany w oparciu o metodę 
HTTP.

• W przypadku GET zostanie użyte query parameter.
• W przypadku POST zostanie użyte form parameter.

• Uproszczona forma:

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage
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Przekazywanie 
parametrów

• Dozwolone jest jawne zdefiniowanie…

• … oraz przekazanie parametrów bezpośrednio przez URL

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage
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Przekazywanie 
parametrów

• Niestandardowe użycia, również dozwolone:

• Multi-value (lista np. stringów)

• No-value (parametr nie przyjmuje wartości)

• Nienazwane parametry ścieżki (przypisane w bloku when())

• Nazwane parametry ścieżki (przypisane w bloku given())

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage


Potestujmy! 



Mapowanie obiektów
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Mapowanie 
obiektów

• REST Assured wspiera mapowanie obiektów Java do i z formatów:

• JSON

• XML

• Przykładowy obiekt Java dla powyższych odpowiedzi:

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage
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Mapowanie 
obiektów

Serializacja

• Oparta o typ zawartości, obiekt serializowany do JSON:

• Oparta o typ zawartości, obiekt serializowany do XML:

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage
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Mapowanie 
obiektów

Serializacja

• Dopuszczalna serializacja jako parametr formularza:

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage
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Mapowanie 
obiektów

Deserializacja

• Oparta o typ zawartości (JSON, XML):

• Oparta o niestandardowy typ zawartości:

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage


Potestujmy! 



Uwierzytelnianie
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Uwierzytelnianie • REST Assured obsługuje wiele schematów uwierzytelniania, np.:

• OAuth

• digest

• certificate

• form

• podstawowe z wyprzedzeniem

• Uwierzytelnianie może być wywołane per zapytanie lub zdefiniowane dla 
wszystkich zapytań.

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage
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Pomiar czasu odpowiedzi

46
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Pomiar czasu 
odpowiedzi

• Tylko w celach poglądowych, nie powinno być użyte jako wytyczna!

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage

https://github.com/rest-assured/rest-assured/wiki/Usage


Thank you!

SPEAKER NAME  ·  @SOCIALMEDIA

Go visit pgs-soft.com




