Verimpex

Team 3
Opdracht 3

Deel 1

Business goal
Als manager
Wil ik dat onze herstellers zich minder bezig moeten houden met de
administratie van een herstelling
Zodat de gemiddelde kost per herstelling met 5% daalt op één jaar
tijd.

Features en stories

Features: Nog uit te voeren herstellingen online bekijken
Als een hersteller
Wil ik mijn nog uit te voeren herstellingen online kunne bekijken
Zodat ik altijd kan weten wat ik moet doen

Features: Herstelling online via software afpunten
Als een hersteller
Wil ik een herstelling online via software afpunten
Zodat ik minder administratieve fouten kan maken

Story: Lijst van nog uit te voeren herstellingen online bekijken
Als een hersteller
Wil ik een lijst van mijn nog uit te voeren herstellingen online kunne
bekijken
Zodat ik mijn nog uit te voeren herstellingen online kan bekijken

Story: herstelling online via software afpunten
Als een hersteller
Wil ik een herstelling online via software kunnen afpunten

Story: details van een nog uit te voeren herstelling online bekijken
Als een hersteller
Wil ik de details van een nog uit te voeren herstelling online kunnen
bekijken
Zodat ik online de details van een nog uit te voeren herstelling kan
bekijken

Zodat ik een herstelling online via software kan afpunten.

Scenario's
Feature: herstellingen online bekijken
Scenario: Lijst van nog uit te voeren herstellingen online
bekijken
Given Ik heb minstens één herstelling die de status
“onafgepeunt” heeft
When Ik mijn lijst met nog uit te voeren herstellingen vraag
Then Krijg ik een lijst waarin al mijn nog af te punten
herstellingen in voorkomen
And in de lijst zitten enkel nog af te punten herstellingen

Scenario: details van één niet afgepunte herstelling online
bekijken
Given: Ik heb de volgende herstellingen
|id|Datum
|tijd |klant|status
|
|1 |01-01-2019|12:00|1
|onafgepunt|
|2 |01-01-2019|13:00|1
|onafgepunt|
When: Ik de details van de herstelling met id 1 vraag
Then: krijg ik volgende details te zien
|id|Datum
|tijd |klant|status
|
|1 |01-01-2019|12:00|1
|onafgepunt|

Feature: Herstelling afpunten
Scenario: Herstelling online afpunten
Given: ik heb volgende herstelling:
|id|Datum
|tijd |klant|status
|
|1 |01-01-2019|12:00|1
|onafgepunt|
When: ik de herstelling met id 1 afpunt met commentaar “Verliep goed!”
Then: Krijgt deze herstelling de status “afgepunt”
And: krijgt deze herstelling de opmerking “Verliep goed!”
And: krijgt deze herstelling de afpunten tijd van nu.

public class ReperationServiceImpl implements ReperationService {
private List<Reperation> reperations;
public ReperationServiceImpl() {
reperations = new ArrayList<>();
}
@Override
public List<Reperation> getUncompletedReperations() {
List<Reperation> uncompletedReperations = new ArrayList<>();
for (Reperation r:reperations) {
if(r.getStatus() == Reperation.Status.uncompleted)
uncompletedReperations.add(r);
}
return uncompletedReperations;
}
@Override
public void addReperation(Reperation r){
reperations.add(r);
}
@Override
public Reperation getDetailsOfReperation(int id) {
/* for (Reperation r :reperations) {
if(r.getId() == id)
return r;
}*/
return null;
}
@Override
public void completeReperation(int id, String comment) throws Exception {
for (Reperation r:getUncompletedReperations()) {
if(r.getId() == id)
r.complete(comment);
}
}
}

public class Reperation {
public enum Status {
uncompleted,
completed
}
private int id;
private
private
private
private
private

Status status;
LocalDateTime dateTime;
int client;
String comment;
LocalDateTime completedTime;

public Status getStatus() {
return status;
}
public int getId() {
return id;
}
public LocalDateTime getDateTime() {
return dateTime;
}
public String getComment() { return comment; }
public LocalDateTime getCompletedTime() { return completedTime; }
public int getClient() {
return client;
}

public Reperation(int id, LocalDateTime dateTime, int client) {
this.id = id;
this.dateTime = dateTime;
this.client = client;
status = Status.uncompleted;
}

public void complete(String comment) throws Exception {
if(status != Status.completed) {
status = Status.completed;
this.comment = comment;
this.completedTime = LocalDateTime.now();
}
else
throw new Exception("Reperation is already completed");
}
}

Scenario 1

@Before()
public void init(){
reperationService = new ReperationServiceImpl();
}
@Given("^I have at least one reperation that has the status
public
void iHaveAtLeastOneReperationThatHasTheStatusUncompleted()
reperations = new ArrayList<>();
reperations.add(new Reperation(1,LocalDateTime.of(2019,
reperations.add(new Reperation(2,LocalDateTime.of(2019,
reperations.add(new Reperation(3,LocalDateTime.of(2019,
reperations.get(0).complete("BlaBla");
reperationService.addReperation(reperations.get(0));
reperationService.addReperation(reperations.get(1));
reperationService.addReperation(reperations.get(2));
}

uncompleted$")
throws Exception {
1, 1, 12, 0), 1));
1, 1, 13, 0), 2));
1, 1, 14, 0), 3));

@When("^I ask for a list of my uncompleted reperations$")
public void iAskForAListOfMyUncompletedReperations() {
askedReperations = reperationService.getUncompletedReperations();
}
@Then("^I should get a list of all my uncompleted reperations$")
public void iShouldGetAListOfAllMyUncompletedReperations() {
assertThat(askedReperations).contains(reperations.get(1),reperations.get(2))
;
}

@And("^This list should only contain uncompleted reperations$")
public void thisListShouldOnlyContainUncompletedReperations() {
assertThat(askedReperations).doesNotContain(reperations.get(0));

Scenario 2

@Before("@viewDetails")
public void viewDetailsInit(){
reperationService = mock(ReperationServiceImpl.class);
when(reperationService.getDetailsOfReperation(1)).thenReturn(new Reperat
ion(1,LocalDateTime.of(2019,1,1,12,0),1));
}
@Given("^I have the following reperations:$")
public
void i_have_the_following_reperations(DataTable reperations) throws Throwabl
e {
List<Map<String, String>> list
= reperations.asMaps(String.class,String.class);
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MMdd HH:mm");
for (Map<String,String> o:list) {
reperationService.addReperation(new Reperation(
Integer.parseInt(o.get("id")),
LocalDateTime.parse(o.get("dateTime"),formatter),
Integer.parseInt(o.get("client"))));
}
}
private Reperation askedReperation;
@When("^I ask the details of reperation with id (\\d+)$")
public void i_ask_the_details_of_reperation_with_id(int id) throws Throwable
{
askedReperation = reperationService.getDetailsOfReperation(id);

}

@Then("^I should see the following details:$")
public
void i_should_see_the_following_details(DataTable reperationDetails) throws Throwabl
e {
List<Map<String, String>> list
= reperationDetails.asMaps(String.class,String.class);
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm");
assertThat(Integer.parseInt(list.get(0).get("id"))).isEqualTo(askedReperation.ge
tId());
assertThat(Integer.parseInt(list.get(0).get("client"))).isEqualTo(askedReperatio
n.getClient());
assertThat(LocalDateTime.parse(list.get(0).get("dateTime"),formatter)).isEqualTo
(askedReperation.getDateTime());
if(list.get(0).get("status").equals("uncompleted"))
assertThat(askedReperation.getStatus()).isEqualTo(Reperation.Status.uncomple
ted);
else
assertThat(askedReperation.getStatus()).isEqualTo(Reperation.Status.complete
d);
}

Scenario 3

@Before("@completeReperation")
public void completeReperationInit() throws Exception {
reperationService = mock(ReperationServiceImpl.class);
Reperation r = new Reperation(1,LocalDateTime.of(2019,1,1,12,0),1);
r.complete("Went well!");
when(reperationService.getDetailsOfReperation(1)).thenReturn(r);
}
@Given("^I have the following reperation:$")
public void i_have_the_following_reperation(DataTable reperation) throws Throwable {
List<Map<String, String>> list = reperation.asMaps(String.class,String.class);
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm");
for (Map<String,String> o:list) {
reperationService.addReperation(new Reperation(
Integer.parseInt(o.get("id")),
LocalDateTime.parse(o.get("dateTime"),formatter),
Integer.parseInt(o.get("client"))));
}
}
LocalDateTime now;
@When("^I complete the reperation with id (\\d+) with the comment \"([^\"]*)\"$")
public void i_complete_the_reperation_with_id_with_the_comment(int id, String
comment) throws Throwable {
reperationService.completeReperation(id,comment);
now = LocalDateTime.now();
}

@Then("^the reperation with id (\\d+) gets the status completed$")
public void the_reperation_with_id_gets_the_status_completed(int id) throws Throwable {
assertThat(reperationService.getDetailsOfReperation(id).getStatus()).isEqualTo(Reperation
.Status.completed);
}
@Then("^the reperation with id (\\d+) gets the comment \"([^\"]*)\"$")
public void the_reperation_with_id_gets_the_comment(int id, String comment) throws Throwable
{
assertThat(reperationService.getDetailsOfReperation(id).getComment()).isEqualTo(comment);
}
@Then("^the reperation with id (\\d+) gets the completed time of now$")
public void the_reperation_with_id_gets_the_completed_of_now(int id) throws Throwable {
assertThat(reperationService.getDetailsOfReperation(id).getCompletedTime().truncatedTo(Ch
ronoUnit.MINUTES)).isEqualTo(now.truncatedTo(ChronoUnit.MINUTES));
}

Scenario 3

Scenario 3

Deel 2

User Stories
1.Als planner wil ik de interactie tussen klant en hersteller kunnen opvolgen om eventueel een nieuwe afspraak
tussen hersteller en klant te regelen.
2.Als planner wil ik een afspraak tussen klant en hersteller kunnen regelen als een mat moet hersteld worden.
3.Als planner wil ik een bestelling als teruggenomen/uitgeleend kunnen aanduiden zodat dit doorgegeven is.
4.Als planner wil ik kunnen bevestigen dat een mat schoon is zodat dit gekend is bij facturering.
5.Als hersteller wil ik als de mat hersteld is, deze taak kunnen afpunten en van commentaar voorzien.
6.Als hersteller wil ik mijn reparatie-afspraken kunnen zien zodat ik mijn routes kan voorspellen.
7.Als hersteller wil ik kunnen communiceren met de klant zodat ik wijzigingen kan doorgeven.
8.Als expert wil ik bij een probleem kunnen beoordelen of de mat hersteld of wel vervangen moet worden.
9.Als expert wil ik een reparatie via foto’s met garantie markeren zodat de klant niet hoeft te betalen.
10.Als expert wil ik een schoonmaakkost kunnen toekennen zodat huurmatten in goede staat blijven.
11.Als expert wil ik een antwoord op de probleemmelding/reparatie aanvraag kunnen geven zodat de klant hier
gepast op kan reageren.
12.Als klant wil ik een probleem met een mat kunnen melden met alle nodige details, inclusief foto.
13.Als klant wil ik extra commentaar kunnen toevoegen als reactie op de commentaar van de hersteller.
14.Als klant wil ik de status van mijn probleemmelding kunnen volgen.
15.Als klant wil ik mijn reparatie afspraak kunnen bijsturen zodat wijzigingen of cancelen mogelijk is/zijn.
16.Als klant wil ik het gsm-nummer van mijn reparateur kunnen zien zodat ik in nood kan bellen.

Features
FE 1 - Probleem met foto en/of beschrijving melden
Als klant
Wil ik een probleem melding met foto en/of beschrijving kunnen melden bij Verimpex
Zodat ik met Verimpex kan communiceren over mijn probleem
Komt uit US 12
FE 2 – Afspraak maken tussen klant en hersteller
Als planner
Wil ik online een herstel afspraak kunnen regelen tussen klant en hersteller
Zodat ik makkelijk en snel een herstel afspraak kan maken tussen hersteller en klant
Komt uit US 2
FE 3 – Opmerking en reactie hersteller en klant bekijken
Als planner
Wil ik de opmerking en reactie van een hersteller en klant kunnen bekijken
Zodat ik de interactie tussen klant en hersteller kan meevolgen
Komt uit US 1
FE 4 – Reparatie afspraken online raadplegen
Als hersteller
Wil ik mijn afspraken online kunnen raadplegen
Zodat ik altijd makkelijk weet wat ik moet doen
Komt uit US 6

Features

FE 5 – Reparatie afspraak online afpunten
Als hersteller
Wil ik mijn reparatie afspraken online kunnen afpunten
Zodat ik net na een herstelling kan doorgeven dat het gedaan is
Komt uit US 5
FE 6 – Chatten met de klant
Als hersteller
Wil ik kunnen chatten met de klant
Zodat ik wijzigingen kan doorgeven
Komt uit US 7
FE 7 – Contactgegevens van klant bekijken
Als hersteller
Wil ik de contact gegevens kunnen zien van de klant
Zodat ik wijzigingen kan doorgeven
Komt uit US 7
FE 8 – Probleem melding maken met foto’s en een beschrijving
Als klant
Wil ik een probleem melding kunnen maken met foto’s en een beschrijving
Zodat ik een gedetailleerd probleem kan melden aan Verimpex
Komt uit US 12

Features

FE 9 – Oplossing voorstellen waarop de klant kan reageren
Als expert
Wil ik een oplossing kunnen voorstellen waarop de klant kan reageren
Zodat ik feedback van de klant kan ontvangen over een oplossing voor een probleem
Komt uit US 11
FE 10 – Reageren op een uitgevoerde herstelling
Als klant
Wil ik kunnen reageren op een uitgevoerde herstelling
Zodat ik feedback kan geven aan een herstelling
Komt uit US 13
FE 11 – probleemmelding status online bekijken
Als klant
Wil ik mijn probleemmelding status online kunnen bekijken
Zodat ik mijn probleemmelding kan bekijken zonder contact op te nemen met Verimpex
Komt uit US 14
FE 12 – Herstellingsafspraken online kunnen bijsturen
Als klant
Wil ik mijn herstellingsafspraken online kunnen bijsturen
Zodat ik overal en altijd mijn herstellingsafspraken kan bijsturen
Komt uit US 15

Features

FE 13 – Contact gegevens raadplegen van een hersteller
Als klant
Wil ik in nood de contact gegevens raadplegen ven een hersteller
Zodat ik in nood in hulp kan vragen aan Verimpex
Komt uit US 16
FE14 – Probleem aanduiden of een mat vervangen of hersteld moet worden
Als expert
Wil ik bij een probleem met een gebroken mat kunnen aanduidde of een mat hersteld of vervangen
moet worden.
Zodat ik een duidelijke beoordeling kan maken van een probleem met een gebroken mat
Komt uit US 8

Capabilities
Capability 1: Makkelijk herstel afspraak maken tussen hersteller en klant
Als planner
Wil ik makkelijk een herstel afspraak kunnen maken tussen een hersteller en klant
Zodat de klant een goed beeld van ons krijgt.
Volgende features kwamen uit deze capability:
FE 2 – Afspraak maken tussen klant en hersteller.
Capability 2: De interactie tussen klant en hersteller kunnen meevolgen
Als planner
Wil ik de interactie tussen de klant en hersteller kunnen meevolgen
Zodat indien nodig een nieuwe afspraak kan gemaakt worden.
Volgende features kwamen uit deze capability:
FE 3 – Opmerking en reactie hersteller en klant bekijken.
Capability 3: De reparatie afspraken moeten overal bekeken kunnen worden.
Als hersteller
Wil ik mijn afspraken kunnen raadplegen
Zodat ik altijd makkelijk weet wat ik moet doen
Volgende features kwamen uit deze capability:
FE 4 – Reparatie afspraken online raadplegen.

Capabilities
Capability 4: Een reparatie afspraak kunnen doorgeven als gedaan.
Als hersteller
Wil ik net na een herstelling kunnen doorgeven dat het gedaan is
Zodat ik minder administratieve fouten kan maken
Volgende features kwamen uit deze capability:
FE 5 – Reparatie afspraak online afpunten.
Capability 5: Communicatie kunnen uitvoeren met de klant.
Als hersteller
Wil ik wijzigingen kunnen doorgeven
Zodat de klant op de hoogte kan blijven over zijn probleem/vraag.
Volgende features kwamen uit deze capability:
FE 6 – Chatten met de klant
FE 7 – Contactgegevens van klant bekijken
Capability 6: Na het aanbieden van een oplossing, feedback kunnen ontvangen van de klant.
Als expert
Wil ik feedback van de klant kunnen ontvangen over een oplossing voor een probleem
Zodat ik altijd makkelijk weet wat ik moet doen ik een nieuwe oplossing kan voorstellen indien nodig.
Volgende features kwamen uit deze capability:
FE 9 – Oplossing voorstellen waarop de klant kan reageren

Capabilities
Capability 7: Feedback kunnen geven op een herstelling.
Als klant
Wil ik feedback kunnen geven aan een herstelling
Zodat Verimpex mij een betere service kan aanbieden.
Volgende features kwamen uit deze capability:
FE 10 – Reageren op een uitgevoerde herstelling
Capability 8: De status van een probleemmelding kunnen bekijken zonder Verimpex te contacteren.
Als klant
Wil ik mijn probleemmelding status kunnen bekijken zonder contact op te nemen met Verimpex.
Zodat ik minder tijd verlies.
Volgende features kwamen uit deze capability:
FE 11 – probleemmelding status online bekijken
Capability 9: Overal en altijd herstellingsafspraken moeten kunnen bijsturen.
Als klant
Wil ik mijn herstellingsafspraken altijd en overal kunnen bijsturen
Zodat de herstelling zo snel mogelijk de beste aanpak kan krijgen.
Volgende features kwamen uit deze capability:
FE 12 – Herstellingsafspraken online kunnen bijsturen

Capabilities
Capability 10: Dringende hulp kunnen vragen aan Verimpex in geval van nood.
Als klant
Wil ik snel hulp kunnen vragen aan Verimpex in geval van nood
Zodat ik niet in zorgen verdrink.
Volgende features kwamen uit deze capability:
FE 13 – Contact gegevens raadplegen van een hersteller
Capability 11: Gedetailleerd een probleem kunnen melden.
Als klant
Wil ik een gedetailleerd probleem kunnen melden aan Verimpex
Zodat ik een accurate oplossing kan krijgen voor mijn probleem
Volgende features kwamen uit deze capability:
FE 8 – Probleem melding maken met foto’s en een beschrijving
Capabilty 12: Duidelijke beoordeling kunnen maken van probleem met gebroken mat.
Als expert
Wil ik een duidelijke beoordeling kunnen maken van een probleem met een gebroken mat.
Zodat de hersteller het probleem op de juiste manier aanpakt.
FE 14 – Probleem aanduiden of een mat vervangen of hersteld moet worden

Stakeholders

Directe gebruikers

Planner

Hersteller

Expert

Managers

Operations Manager

Customer Relations Manager

Klant

Business goals

1) Als Customer Relations manager
Wil ik dat de klanten meer tevreden zijn met onze service dan andere mat verkopers
Zodat 50% van onze huidige klanten in de komende 10 jaar minstens één nieuwe huur/koop order plaatsen
voor nieuwe matten.
•Deze goal past ideaal samen met onze visie. We willen uiteraard een beter service bieden aan onze klanten.
2) Als Operations manager
Wil ik dat mijn personeel sneller de informatie van de probleemstelling kan bekijken en verwerken
Zodat de gemiddelde kost van een klanten probleem vermindert met 20% op één jaar.
•Deze goal is ook zeer belangrijk om te bereiken. Maar we vinden dit geen nog grotere prioriteit hebben dan de
vorige. Uiteraard bekomen we al een deel van deze goal door de vorige uit te werken.

As-is impact Maps

As-is impact Maps

Visie

Voor inkommat(ten) eigenaars en verhuurders
Wie een probleem of vraag hebben met/over hun inkommat(ten)
De Verimpex onderhoudsplatform is een onderhoudssysteem
Dat zijn gebruikers de optie geeft om een probleemmelding over een mat te maken, de
status accuraat te volgen en kunnen reageren op een mogelijke oplossing.
In tegenstelling tot andere inkommat onderhoudssystemen
Laat ons product u toe om direct in persoonlijk contact te komen met de
probleemhersteller.

Advise

Zoals eerder vermeld bij de business goals vinden we de eerste goal hier beter bij
aansluiten. Het blijft logisch waarom de tweede goal niet 100% de prioriteit neemt op basis
van deze visie, maar echter wel belangrijk is. Als het personeel sneller de informatie van de
probleemstelling kan bekijken en verwerken kunnen we het personeel inzetten om
dichterbij en samen met de klanten te werken.

Update capabilities en features
Capability 11 is wel goed maar kan iets breder als we kijken naar de visie. Een klant wil niet enkel een
probleem kunnen melden maar ook een vraag kunnen stellen en wil ook in direct contact kunnen komen
met een verimpex medewerker.
Capability 11: Gedetailleerd een probleem kunnen melden.
Als klant
Wil ik een gedetailleerd probleem kunnen melden aan Verimpex
Zodat ik een accurate oplossing kan krijgen voor mijn probleem
Volgende features kwamen uit deze capability:
FE 8 – Probleem melding maken met foto’s en een beschrijving
Dus hebben we het veranderd naar:
Capability 11: kunnen communiceren met verimpex over een probleem of vraag
Als klant
Wil ik kunnen communiceren met verimpex over een probleem of vraag.
Zodat ik een oplossing kan krijgen voor mijn probleem of vraag.
Volgende features kwamen uit deze capability:
FE 8 – Probleem melding maken met foto’s en een beschrijving
Volgende feature kunnen we ook toevoegen aan de deze capability
FE15 – Chatten met Verimpex
We vonden dat nu FE 15 hier ook bij kan horen.
FE 13 Contact gegevens kunnen zien van hersteller in geval van nood
Nu bestaat capability 10 natuurlijk niet meer.

Update capabilities en features
FE 15 – Chatten met Verimpex
Als klant
Wil ik kunnen chatten met Verimpex
Zodat ik met Verimpex kan communiceren over mijn probleem of vraag
Bij capability 4 lijkt het ons nu logischer om te focussen op het voordeel van de klant dan het voordeel van
een hersteller.
Capability 4: Een reparatie afspraak kunnen doorgeven als gedaan.
Als hersteller
Wil ik net na een herstelling kunnen doorgeven dat het gedaan is
Zodat de klant sneller op de hoogte kan zijn van de status van zijn herstelling.

To be impact map
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Feature: Reparatie afpunten

Tests

Page objects

Tests met Page objects

Tests met Page objects

Layered

Bussiness rules layer

Business flow layer

Techical Layer
* Page objects

Page objects op andere feature
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Test basis

Tools

Features & scenario's non-UI
• Feature: buy crypto coin
As a user
I want to be able to buy a certain
amount of crypto coins if I have
enough money in my wallet
So that I can own them

As a user
I want to be able to buy more coins if
I already own some
So that I can own more coins

Scenario: Buy a certain amount of crypto coins while
having enough money
Given I have 1000 euro in my wallet
And the crypto coin called "BTC" has a price
of 500 euro and an id 1
And I do not own any coins
When I buy 2 "BTC"
Then I should have 0 euro in my wallet
And I should own "BTC"
And the amount of "BTC" that I own should be 2
Scenario: Buy a certain amount of crypto coins that I
already own while having enough money
Given I have 1000 euro in my wallet
And the crypto coin called "BTC" has a price
of 500 euro and an id 1
And I already own 2 "BTC" with id 1
When I buy 2 "BTC"
Then I should have 0 euro in my wallet
And the amount of "BTC" that I own should be 4

Features & scenario's non-UI

Scenario: Try to buy a crypto coin with not enough
money
Given I have 1000 euro in my wallet
And the crypto coin called "BTC" has a price
of 1500 euro and an id 1
And I do not own any coins
When I buy 1 "BTC"
Then I should have 1000 euro in my wallet
And I should not own "BTC"

Features & scenario's non-UI
Feature: sell crypto coins
As a user
I want to be able to sell a certain
amount of crypto coins if I have
enough coins
So that I can earn money

Scenario: Sell a certain amount of crypto coins that I own
Given I have 1000 euro in my wallet
And the crypto coin called "BTC" has a price
of 500 euro and an id 1
And I already own 4 "BTC" with id 1
When I sell 2 "BTC"
Then I should have 2000 euro in my wallet
And the amount of "BTC" that I own should be 2
Scenario: Sell a all of the crypto coins that I own of one
kind
Given I have 1000 euro in my wallet
And the crypto coin called "BTC" has a price
of 500 euro and an id 1
And I already own 4 "BTC" with id 1
When I sell 4 "BTC"
Then I should have 3000 euro in my wallet
And I should not own "BTC"

Features & scenario's non-UI

Scenario: Try to Sell a crypto coin that I do not own
Given I have 1000 euro in my wallet
And the crypto coin called "BTC" has a price
of 5000 euro and an id 1
And I do not own any coins
When I sell 4 "BTC"
Then I should have 1000 euro in my wallet
And I should not own "BTC"

Test code

Given('I have {int} euro in my wallet', function (amount) {
cryptoTrading.setWallet(amount)
});
Given('the crypto coin called {string} has a price of {int} euro and an id {int}',
function (symbol,price,id) {
var coin = {id:id,symbol:symbol,price_eur:price};
coins.pop();
coins.push(coin);
cryptoTrading.setCryptoList(coins);
});
Given('I do not own any coins', function () {
cryptoTrading.setOwnedCryptoList([])
});
Given('I already own {int} {string} with id {int}', function (amount, symbol, id)
{
cryptoTrading.setOwnedCryptoList([{id:id,symbol:symbol,amount:amount}])
});
When('I buy {int} {string}', function (amount, symbol) {
cryptoTrading.buyCrypto(amount,cryptoTrading.getCryptoList().find(coin =>
coin.symbol === symbol))
});

Then('I should have {int} euro in my wallet', function (amount) {
expect(cryptoTrading.getWallet()).to.equal(amount)
});
Then('I should own {string}', function (symbol) {
expect(cryptoTrading.getOwnedCryptoList().find(coin => coin.symbol ===
symbol)).to.not.equal(undefined)
});

Then('I should not own {string}', function (symbol) {
expect(cryptoTrading.getOwnedCryptoList().find(coin => coin.symbol ===
symbol)).to.equal(undefined)
});
Then('the amount of {string} that I own should be {int}', function (symbol, amount) {
expect(cryptoTrading.getOwnedCryptoList().find(coin => coin.symbol ===
symbol).amount).to.equal(amount)
});

Test code sell crypto

When("I sell {int} {string}",function (amount, symbol) {
cryptoTrading.sellCrypto(amount,cryptoTrading.getOwnedCryptoList().find(coin => coin.symbol === symbol))
});

Code buy and sell
function SellCrypto(amount, cryptoSell) {
if (amount !== 0 && amo

function BuyCyrpto(amount, cryptoBuy) {
function SellCrypto(amount, cryptoSell) {
if (amount !== 0 && amount) {
if (amount !== 0 && amount) {
var worth = cryptoBuy.price_eur * amount;
if(cryptoSell && cryptoSell.id){
if (wallet >= worth) {
var index = FindIndex(ownedCryptoList, cryptoSell.id);
var index = FindIndex(ownedCryptoList, cryptoBuy.id);
if (index !== -1) {
if (index !== -1) {
if (ownedCryptoList[index].amount >= amount) {
ownedCryptoList[index].amount += amount;
var index2 = FindIndex(cryptoList, cryptoSell.id);
} else {
wallet += cryptoList[index2].price_eur * amount;
ownedCryptoList.push({
ownedCryptoList[index].amount = (ownedCryptoList[index].amount.toPrecision(5) - amount.toPrecision(5));
amount: parseFloat(amount),
if (ownedCryptoList[index].amount === 0) {
id: cryptoBuy.id,
ownedCryptoList.splice(index, 1);
price: cryptoBuy.price_eur,
}
symbol: cryptoBuy.symbol
WriteToLocalStorage(JSON.stringify(ownedCryptoList));
});
} else {
}
return "Not enough crypto";
wallet -= worth;
}
WriteToLocalStorage(JSON.stringify(ownedCryptoList));
} else {
} else {
return "You do not own that crypto";
return "Not enough funds";
}
}
}
} else {
}
return "Amount is invalid";
else {
}
return "Amount is invalid";
};
}
}

Code voor Node.JS

if(typeof exports !== 'undefined') {
exports.setWallet = SetWallet;
exports.setOwnedCryptoList = SetOwnedCryptoList;
exports.setCryptoList = SetCryptoList;
exports.buyCrypto = BuyCyrpto;
exports.sellCrypto = SellCrypto;
exports.getWallet = GetWallet;
exports.getOwnedCryptoList = GetOwnCryptoList;
exports.getCryptoList = GetCryptoList;
exports.findCrypto = FindCrypto;
}

function WriteToLocalStorage(stringToWrite) {
if(typeof(Storage) !== "undefined"){
localStorage.ownedCryptoList = stringToWrite
}
}

Resultaat

Feature & scenario UI testing
Feature: buy crypto coins online
As a user
I want to be able to buy crypto coins online
So that I can buy them wherever I am
@UITest
Scenario: Buy crypto coins online
Given I am on the crypto trading sim website
When I select the coin with symbol "BTC" in the list of available coins
And I enter a 1 as amount
And I buy it
Then I should see the coin with symbol "BTC" in my owned crypto list
And I should see that it has the amount 1

Code voor UI test
Given('I am on the crypto trading sim website', async function () {
await mainPageObject.open();
});
When('I select the coin with symbol {string} in the list of available coins', async
function (symbol) {
await mainPageObject.selectCoin(symbol);
});
When('I enter a {int} as amount', async function (amount) {
await mainPageObject.enterAmount(amount.toString());
});
When('I buy it', async function () {
await mainPageObject.pressBuy();
});
Then('I should see the coin with symbol {string} in my owned crypto list', async function (symbol) {
expect(await mainPageObject.findOwnedCrypto(symbol)).to.equal(true);
});

Then('I should see that it has the amount {int}', async function (amount) {
expect(await mainPageObject.findAmount()).to.equal(amount.toString())
});

AfterAll({tags: "@UITest"}, async function () {
if(mainPageObject){
await mainPageObject.close();
}
});

Pageobject
const pup = require('puppeteer');

class MainPage{
async open(){
this.browser = await pup.launch({headless:false});
this.page = await this.browser.newPage();
await this.page.goto('http://localhost:63342/Project/index.html');
}
async selectCoin(symbol){
this.coin = symbol;
await this.page.waitForSelector("#"+symbol+"AV");
await this.page.click("#"+symbol+"AV");
}
async enterAmount(amount){
await this.page.focus("#"+this.coin+"AB");
await this.page.keyboard.type(amount);
}
async pressBuy(){await this.page.click("button[id^=btnBuy"+this.coin);}
async findOwnedCrypto(symbol) {
try {
this.coin = symbol;
await this.page.waitForSelector("#" + symbol + "OW", {timeout: 2000});
return true//await this.page.$("#"+symbol+"OW") !== null
}
catch (error) {return false;}
}
async findAmount(){
const element = await this.page.$("#"+this.coin+"AM");
return await this.page.evaluate(element => element.textContent, element);
}
async close(){if (this.browser) await this.browser.close();}
}

Resultaat

Reflectie

The end

