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Аннотація. В роботі розлядається процес автоматизації тестування web 

додатків за допомогою засобів Selenium WebDriver з використанням 

платформи .NET Framework. Також розглянуто фреймворк NUnit Framework 

як допоміжний хасіб при створенні автоматизованих тестів. Досліджено 

різноманітні засоби та інструменти автоматизованого тестування та 

розроблено програмний продукт для автоматизованого тестування web-

сторінки. 
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Вступ. 

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що з кожним днем 

з’являється все більше web-сайтів, та ресурсів. Вони стають складнішими, 

інтелектуальними, ширшими. Кожен сайт, починаючи інфрмаційним, 

закінчуючи електронною банківською системою, повинен працювати коректно, 

передбачати різні дії користувача, обробляти помилки. Їх ручне тестування 

вимагає значних затрат часу та багаторазового здійснення однотипних дій. В 

ручному тестуванні присутній людський фактор, ручна праця в даний час є 

неефектифною, оскільки існує багато засобів та технологій для автоматизації 

річних процесів. Такий підхід сучасний, сприяє розвитку та підвищенню 

ефективності багатьох процесів. 

Автоматизація процесу тестування дозволяє значно скоротити часові 



затрати та збільшити спектр можливих тестів, наприклад протестувати 

поведінку системи при надсиланні багатьох запитів одночасно. Сучасні 

технології та засоби для автоматизації дають змогу розробити універсальний 

блок для перевірки певних елементів web-додатку, що зможе виконувати  

тестування незалежно від його структури, кількості сторінок та ін. 

Основний текст. 

Автоматизоване тестування програмного забезпечення — частина процесу 

тестування на етапі контролю якості в процесі розробки програмного 

забезпечення. Воно використовує програмні засоби для виконання тестів і 

перевірки результатів виконання, що допомагає скоротити час тестування і 

спростити його процес.  

Сучасний світ має багато напрацювань у сфері автоматизованого 

тестування. Існують засоби та методи для автоматизації цього просцесу. Два 

основні підходи до автоматизації тестування: тестування на рівні коду(юніт-

тести) і тестування користувальницького інтерфейсу (зокрема, GUI-

тестування). До першого типу відносяться, зокрема, модульне тестування. До 

другого – імітація дій користувача за допомогою спеціальних тестових 

фреймворків.  

В даній роботі досліджений другий підхід, імітація дій користувача 

програмним продуктом та формування звітності про пройдені/непройдені тест-

кейси.  Тестування web-сторінок має певні особливості, зокрема усі елементи 

сторінки можна поділити на функціональні та навігаційні. Приклади елементів 

наведено в Таблиці 1. 

Такий підхід дозволяє розглядати елементи управління на сайті в якості 

структури управління інформацією, а не тільки з точки зору функціональності 

самих елементів.  

Існує багато рішень, що дозволяють записувати сценарії поведінки 

користувача (тобто ланцюжок посилань, за якими здійснювався перехід) –  IBM 

Rational Robot , HP WinRunner , Empirix е-ТЕСТ та інші. Записаний раз сценарій 

може далі відтворюватися автоматично. Однак створення сценаріїв –  



трудомістке заняття, причому окремим завданням є аналіз вимог до додатка з 

метою визначити, які саме сценарії повинні бути створені для забезпечення 

гарної якості тестування. найбільш виправданим та популярним інструментом 

для тестування web-додатків на сьогоднішній день являється група програмних 

продуктів під назвою Selenium. Це безкоштовний пакет від компанії 

OpenQA.org. 

Таблиця 1 

Елементи управління Навігаційні Функціональні 

Посилання текстове + + 

Кнопка графічна + + 
Ярлики + - 

Системна кнопка - + 
 

В основі Selenium лежить середовище для тестування web-додатків, 

реалізоване на JavaScript, яке виконує перевірки безпосередньо засобами 

браузера. Підтримувані технології: DHML, JavaScript, Ajax. Підтримувані ОС: 

Mac OS, Microsoft Windows, Linux, Solaris. Мова тестів: HTML, Java, C #, Perl, 

PHP, Python, і Ruby. 

В процесі дослідження було встановлено, що Selenium WebDriver є 

потужним інструментом автоматизації. З його допомогою стало реальністю 

відтворити покроково дії користувача, відловлювати помилки, створювати 

позитивні та негативні тести. Якщо говорити про плаформу .NET Framework та  

мову програмування С#, для неї існує фреймворк NUnit, який у поєднанні з 

Selenium WebDriver дає можливість поділити програмний продукт для 

автоматизації тестування на блоки, виконувати тести в чіткій послідовності, 

виконувати тести наборами(пакетами), або відтворювати всі тести одразу, за 

бажанням тестувальника. Для мови Java існує відповідний фреймворк JUnit. 

NUnit — відкрите середовище модульного тестування додатків для .NET. 

Воно було перенесене з мови Java (бібліотека JUnit). Перші версії NUnit були 



написані на J#, але потім весь код був переписаний на C# з використанням 

таких нововведень .NET, як атрибути. 

Існують також відомі розширення оригінального пакету NUnit, значна 

частина з них також з відкритим вихідним кодом. NUnit.Forms доповнює NUnit 

засобами тестування елементів користувацького інтерфейсу Windows Forms. 

NUnit.ASP виконує цю саму задачу для елементів інтерфейсу в ASP.NET. 

Засоби NUnit можуть бути вдало поєднані із Selenium WebDriver. Таке 

рішення дозволить протестувати проект більш точно, результат кожного тесту 

буде відображено в NUnit Output. Також дане рішення надає можливість 

виконувати негативні тести, ділити усі тести на блоки.  

Варто відмітити, що автоматизація тестування є процесом трудомістким 

та часозатратним, оскільки програмний продукт для тестування має працювати 

коректно, передбачати виключення. Але при правильному підході та реалізації, 

в результаті отримаємо якісний набір тестів, який можна використовувати 

багаторазово, перевіряти коректність роботи web-сторінки після внесення змін 

до її функціоналу або додавання нового. 

Заключення і висновки. 

Було досліджено основні підходи до автоматизації тестування 

програмного забезпечення, визначено, що автоматизація тестування – 

актуальне та важливе питання, що стрімко розвивається в сучасному світі та 

має багато переваг, такі як виключення людського фактору при тестуванні 

програмного забезпечення; скорочення часових витрат на тестування; 

спрощення процесів формування звітності тощо.  

Було проаналізовано особливості тестування web-додатків та 

виокремлено ряд базових елементів web-сторінки.  

Також в роботі було розглянуто різні засоби для автоматизації тестування 

web-додатків. Після аналізу для даної розробки було обрано Selenium 

WebDriver, оскільки даний продукт має ряд переваг над аналогами, зручний у 

використанні та може бути використаний багатьма мовами програмування. 



Також було зроблено огляд допоміжних інструментів, що можуть бути 

корисними для даної розробки. 
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