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ანოტაცია – განიხილება Web სისტემების
ტესტირების პროცესის ავტომატიზაციის,
დამუშავების და რეალიზაციის საკითხები
თანამედრვე Open Source ინფორმაცული
ტექნოლოგიებით. ტესტირების ავტომატიზაცია
ხორციელდება Selenium მატესტირებელი
ინსტრუმენტებით, სცენარების რეალიზაცია კი
Java/HTML ტექნოლოგიებით. შემოთავაზებულია
პროგრამული უზრუნველყოფის ავტომატური
ტესტირების ძირითადი ცნებები, ტესტების
მიმდევრობითი და პარალელური შესრულების
შეფასებები, ტესტირების რეპორტი. ავტომატური
ტესტირების შედარება ხელით ტესტირებასთან და
მათი გამოყენების სფეროები.
საკვანძო სიტყვები– პროგრამული სისტემა.

ავტომატური ტესტირება, პარალელური
ტესტირება, ავტომატური სცენარი, ბაგი,
ტესტირების რეპორტი, Selenium, IDE, Remote
control, Grid, TestNG, ტესტ–სკრიპტი, ტესტ–სუიტი,
მატესტირებელი ფრეიმვორკი, ანოტაცია,
ლოკატორი.

I. შესავალი
თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების

ბაზარი ხასიათდება პროგრამული პროდუქტების
დიდი მრავალფეროვნებით. კომპანიების მიერ
ინტენსიურად იქმნება სხადასხვა სფეროსთვის
საჭირო პროგრამული პაკეტები.

რა არის პროგრამული ინსტრუმენტი და რატომ
არის ის ასეთი საჭირო ? მიზეზი ისაა, რომ
კომპიუტერულ ეპოქაში ცხოვრების თითქმის ყველა
სფერო კომპიუტერიზებულია. ჩვენთვის
მნიშვნელოვანია საუკეთესო პროგრამული
პროდუქტის მოპოვება, რაც არც ისე მარტივია.
არსებობს მრავალი ხელმისაწვდომი პროგრამა,
რომელთაგანაც საუკეთესო აპლიკაციებს აფასებენ
ხარისხით. ტესტირება არის სწორედ აპლიკაციის
ხარისხის განმსაზღვრელი პროცესი [1].

დღეისათვის არსებული პროგრამული
პაკეტების დიდი ნაწილი არის Web-ზე ბაზირებული
პროგრამული პროდუქტი, რომელთა გამოყენება
ხდება ინტერნეტ ბრაუზერების საშუალებით.
ეპოქაში, სადაც არის მაღალი საპასუხისმგებლო
პროგრამული პროცესები, სადაც მრავალი
ორგანიზაცია იყენებს Agile (მაგ., ექსტრემალური
დაპროგრამების) მეთოდოლოგიას, ტესტირების
ავტომატიზაცია ხდება დღითიდღე პოპულარული.
პროგრამული პროდუქტის ეფექტურ ტესტირებას
დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს კომპანიები და
ორგანიზაციები. პროგრამული უზრუნველყოფის
ტესტირების ავტომატიზაცია ნიშნავს სპეციალური
პროგრამული ინსტრუმენტის გამოიყენებას,
რომლითაც შესაძლებელია სატესტირებელი
პროგრამის მრავალჯერადი ტესტირება.
ტესტირების ავტომატიზაციას გააჩნია სხვადასხვა
უპირატესობები, რომელთაგანაც აღსანიშნავია მისი
განმეორებადობა, საიმედოობა და სიჩქარე,
რომელიც საჭიროა ტესტის გასაშვებად [2].

ცხადია, თუ მოვახდენთ ჩვენი პროგრამული
პროდუქტის ავტომატურ ტესტირებას, ეს იქნება
გარანტი შეცდომების თავიდან აცილების,
პროგრამის საიმედოობის, ტესტირების დროის
დაზოგვის, პროცესის დაჩქარების. მაგრამ არის
პროგრამების ავტომატური ტესტირება ყოველთვის
ხელსაყრელი ? ის არ არის ყოველთვის
მიზანშეწონილი. მაგალითად, წარმოვიდგინოთ
პროგრამული პროდუქტი, რომლის
სამომხმარებლო ინტერფეისი ხშირად იცვლება, ამ
შემთხვევაში მატესტირებელი სკრიპტების
ცვლილება გარდაუვალია. ასევე როცა
დასატესტირებელი პროგრამა პატარა და
მარტივია, ამ შემთხვევებში ხელით ტესტირება
უფრო მისაღებია, ვიდრე მისი ავტომატიზაცია. თუ
აპლიკაცია სრულდება მოკლე ვადებში, მაშინ
ხელით ტესტირება საუკეთესო გადაწყვეტილებაა,
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რადგან ტესტირების ავტომატიზაციას სჭირდება
მეტი დრო [3].

თანამედროვე ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში
გავრცელებულია მრავალი კომერციული და
უფასო პროგრამული ინსტრუმენტი, რომელთა
საშუალებითაც შესაძლებელია ავტომატური
ტესტირების განხორციელება. მათ შორის Selenium
პროგრამა შესაძლოა განვიხილოთ როგორც
ყველაზე უფრო ფართოდ გავრცელებული და
გამოყენებადი უფასო Open Source ტესტირების
ინსტრუმენტი [4]. იგი შედგება სხვადასხვა
პროგრამული პროდუქტისგან, თვითოეული
მათგანი თავისი ფუნქციებით უზრუნველყოფს
ტესტირების ავტომატიზაციას. მისი პროგრამული
ინსტრუმენტების სიმრავლე საშუალებას გვაძლევს,
რომ დავატესტიროთ Web-აპლიკაციები ჩვენი
მოთხოვნების შესაბამისად [1].

Selenium უფასო Open Source პროგრამული
პროდუქტია, განკუთვნილი Web აპლიკაციების
ავტომატური ტესტირებისთვის. Selenium ტესტ-
სკრიპტები შესაძლებელია შეიქმნას თანამედროვე
პროგრამირების ენებზე როგორიცაა: C#, Java,
Groovy, Perl, PHP, Python და Ruby. იგი თავსებადია
Windows, Linux, Macintosh ოპერაციულ
სისტემებთან [5].

Selenium შეიქმნა 2004 წელს Jason Huggins- ის
მიერ ToughtWorks კომპანიაში. მან გაანალიზა, რომ
უკეთსი იქნებოდა დაეზოგა ხელით
ტესტირებისთვის საჭირო დრო და
განეხორციელებინა ერთიდაიგივე ტესტი
ავტომატურად, ყოველი პროგრამული
ცვლილებისას. მან შექმნა JavaScript ბიბლიოთეკა,
რომლითაც შეეძლო ემართა Web - გვერდი. ამ
ბიბლიოთეკას ეწოდა Selenium Core, რომელიც
საფუძვლად დაედო Selenium Remote Control(RC)-ს
და Selenium IDE-ს. Selenium RC იყო ინოვაცია,
რადგან არცერთ სხვა პროდუქტს არ შეეძლო
ეკონტროლებინა Web ბრაუზერი პროგრამული
ენის საშუალებით [6].

პროგრამის ბაგი (bug) არის შეცდომა, ხარვეზი
კომპიუტერულ პროგრამაში ან სისტემაში,
რომელიც იძლევა არასწორ შედეგს. ბაგების
უმრავლესობა წარმოიქმნება შეცდომებისგან,
რომლებიც დაშვებულია ადამიანის მიერ შექმნილ
პროგრამულ კოდში ან დიზაინში.

II. ძირითადი ნაწილი
Selenium პროდუქტი Selenium-IDE (Integrated

Development Environment) წარმოადგენს
პროგრამულ პროდუქტს, რომლის საშუალებითაც

შესაძლებელია ტესტ–ქეისების შექმნა ავტომატურ
რეჟიმში. ის არის ადვილად გამოყენებადი Firefox
ბრაუზერის პლაგინი. ზოგადად ითვლება, რომ
Selenium IDE წარმოადგენს ყველაზე ეფექტურ გზას
ტესტ–ქეისების შესაქმნელად. იგი შეიცავს
კონტექსტურ მენიუს, რომლის საშუალებით
შესაძლებელია ვებ–გვერდის UI (User Interface)
ელემენტის მონიშვნა და შემდგომ შესაბამისი
Selenium ბრძანების არჩევა. Selenium IDE არის
არამხოლოდ ტესტ–სკრიპტების წერისას
დახარჯული დროის მოგების საშუალება, არამედ
არის საუკეთესო არჩევანი Selenium სკრიპტ–
სინტაქსის შესასწავლად (ნახ.1).

ნახ.1. Selenium IDE: გაშვებული ჩავარდნილი ტესტი

ტესტ–ქეისი არის იმ ცვლადების, პირობების,
ქმედებათა ერთობლიობა, რომელთა საშუალებით
მოწმდება პროგრამული უზრუნველყოფის
მუშაობის სისწორე. ტესტ–ქეისების საშუალებით
ადგენენ სისტემის მუშაობის ხარისხს.

დაწერილ, შექმნილ ტესტ–ქეისს ეწოდება ტესტ–
სკრიპტი. იგი ხელოვნურად ან ავტომა-ტურად
ჩაწერილი სკრიპტია, რომელიც ახდენს შესაბამის
ტესტ–ქეისში მოცემული ინსტრუქცი-ების
შესრულებას.

შესაძლებელია ხელოვნური ტესტ–სკრიპტის
დაწერა, რომელიც შესრულდება ადამიანის მიერ, ან
მოხდეს ტესტ–ქეისში მოცემული ინსტრუქციების
ავტომატიზაცია. ჩვენ მიერ განხილული Selenium
ტესტები წარმოადგენს ავტომატურ ტესტ–
სკრიპტებს.

ტესტ–სუიტი არის რაღაც ტესტ–ქეისების
ერთობლიობა. იმისთვის რომ დატესტირდეს
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არსებული სისტემის ერთი მთლიანი ფუნქცია,
ამისთვის ტესტ–ქეისები ერთიანდება სხვადასხვა
ჯგუფებად, ტესტ–სუიტებად.

ავტომატური ტესტების წარმატებით მუშაობა
დამოკიდებულია GUI (Graphical Use Interface)
ელემენტების იდენტიფიკაციაზე, მათი განლაგების
განსაზღვრაზე, რათა ტესტის შესრულებისას მათზე
განხორციელდეს სხვადასხვა ოპერაცია. Selenium–ს
გააჩნია სხვადასხვა ინსტრუმენტი, რომლებიც
განსაზღვრავს ელემენტებზე წვდომის
განსხვავებულ გზებს: Name, ID, Link, CSS და Xpath
[4]. Web-დეველოპმენტის პროექტში რეკომენ-
დებულია GUI ელემენტებისთვის აღიწეროს ისეთი
ატრიბუტები, როგორიცაა: ID, Name, Class.
აღნიშნული ატრიბუტები იძლევა იმის
შესაძლებლობას, რომ აპლიკაცია გახდეს უფრო
ტესტირებადი და სტანდარტული გზებით მოხდეს
ელემენტებზე წვდომა. მიუხედავად ამისა
პრაქტიკაში გვხვდება ისეთი შემთხვევები, სადაც
შეუძლებელია მოცემული ატრიბუტების
განსაზღვრა, ან ელემენტს უბრალოდ არ აქვს
აღწერილი ID, Name. მსგავს შემთხვევებში იყენებენ
CSS და XPath ლოკატორებს.

Web გვერდზე არსებული ელემენტის
ლოკატორი არის მისი მისამართი, რომლითაც
მივმართავთ ელემენტს: ID, name, link, XPath, CSS.
ლოკატორები გამოიყენება ტესტის წერისას, რათა
მოვახდინოთ საჭირო ელემენტის იდენტიფიკაცია
და განლაგების განსაზღვრა. Selenium ტესტში
ლოკატორის საშუალებით მივმართავთ ელემენტს
მასზე გარკვეული ურთიერთქმედების მიზნით.

Selenium სისტემა დაწერილია JavaScript
ტექნოლოგიით. აღნიშნულის გამო შესაძლებელია
web გვერდზე მანიპულირება JS სტანდარტული
ფუნქციებით. ეს გულისხმობს იმას, რომ თუ Selenium
ინსტრუმენტი არ გვთავაზობს საჭირო ფუნქციას,
შესაძლებელია ტესტებში წმინდა JavaScript-ის
გამოყენება. Selenium ტესტ–სკრიპტებში JS
ფუნქციების გამოყენებას მიმართავენ მაშინ,
როდესაც დასატესტირებელია რთულად
ტესტირებადი სცენარები.

Selenium Remote Control (შემოკლებით RC) არის
ერთ–ერთი ყველაზე პოპულარული Selenium
პროდუქტი, რომელსაც დიდი პრაქტიკული
გამოყენება აქვს Web აპლიკაციების ავტომატური
ტესტირებისას. Selenium RC დეველოპერებს
საშუალებას აძლევს ტესტები დაწერონ მათთვის
სასურველ დაპროგრამების ენაზე. იგი
წარმოადგენს ავტომატური სცენარების გამშვებ
სერვერს [6]. სისტემა დაწერილია Java

ტექნოლოგიით, არის jar გაფართოების ფაილი.
მაშასადამე, რადგან Java არის პლატფორმისგან
დამოუკიდებელი პროგრამირების ენა, ამიტომ
RC-ს გაშვება შესაძლებელია ნებისმიერ
თანამედროვე პლატფორმაზე: Mac, Linux,
Windows, Solaris და სხვ [4].

Selenium IDE მუშაობს მხოლოდ Firefox(FF)
ბრაუზერზე. IDE წარმოადგენს FF ბრაუზერის
პლაგინს, რომლის საშუალებით შესაძლებელია
ტესტ–სკრიპტების ჩაწერა ავტომატურ რეჟიმში.
ჩვენ, როგორც Web დეველოპერებმა, ან
ტესტერებმა ვიცით, რომ Web აპლიკაციის
მომხმარებლები არ იყენებენ მხოლოდ ერთ
ბრაუზერს. ისინი Firefox-ის გარდა შეიძლება
იყენებდნენ Internet Explorer(IE)-ს, Google chrome-ს,
Safari–ს და ა. შ. აღნიშნულიდან გამომდინარე
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ Selenium IDE
ინსტრუმენტის ძირითად ნაკლოვანებას
წარმოადგენს მისი ბრაუზერზე დამოკიდებულება
(მუშაობს მხოლოდ FF-ზე).

Selenium RC ტესტირების ინსტრუმენტის შექმნის
მიზანს წარმოადგენდა ტესტების გაშვება
სხვადასხვა ბრაუზერზე. ფაქტობრივად, იგი შექმნეს
როგორც proxy შუალედური სერვერი აპლიკაციასა
და ტესტ–სცენარს შორის. RC შეიცავს Selenium
Core-ს, რომელიც უშვებს ბრაუზერს, კითხულობს
და ასრულებს Selense ბრძანებებს, ქმნის
ტესტირების რეპორტის ფაილს და სცენარის
დასრულებისას "კლავს" ბრაუზერის სესიას.

Selenium RC შეიცავს თანამედროვე
პროგრამული ენების ბიბლიოთეკას, რომლის
გამოყენებით შესაძლებელია ტესტების წერა ისეთ
პოპულარულ ენებზე როგორიცაა: Java, C#, Ruby,
Python, Perl, PHP და სხვ. ახლო წარსულში
დეველოპერები ტესტებს ქმნიდნენ ძირითადად Java
და C# ობიექტზე ორიენტირებულ ენებზე. რაც
გამოწვეული იყო იმით რომ აპლიკაციები
იქმნებოდა ერთ–ერთ მათგანზე. ბოლო დროს
მიმდინარეობს დინამიკური ენების მძლავრი
პოპულარიზაცია, უამრავი დეველოპერი გადადის
მსგავსი ტიპის ენების გამოყენებაზე. Ruby და Python
ენები ყველაზე პოპულარულია მათ შორის, საითაც
ხდება პროგრამისტების მიგრაცია [4].

პროგრამული ენის გამოყენება HTML
ფორმატის ტესტ–სკრიპტების მაგიერ
უზრუნველყოფს აზრიან, გასაგებ, პროგრამულად
მოქნილ, კარგად სტრუქტურირებად ტესტ–სკრიპტის
შექმნას. დაპროგრამების ენით დაწერილ ტესტებში
შესაძლებელია ციკლების, პირობითი
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ოპერატორების გამოყენება, რაც ამარტივებს
სკრიპტის შექმნას და გაცილებიდ კითხვადს ხდის
ტესტს [1].

RC სერვერით Google Chrome ინტერნეტ
ბრაუზერის შესრულებაზე გაშვების მაგალითი
ილუსტრირებულია მე-2 ნახაზზე.

ჩამოთვლილი უპირატესობები განაპირობებს მის
პოპულარობას, თუმცა მასაც გააჩნია
ტექნოლოგიური ნაკლოვანებები, რომელთა
თავიდან აცილების მიზნით შეიქმნა RC-ს შემდგომი
განვითარება – Selenium WebDriver [5].

ავტომატური ტესტირებისას რეპორტ ფაილის
გენერირება მნიშვნელოვანია, რადგან მისი
საშუალებით შესაძლებელია მსჯელობა, მუშაობს
თუ არა მოცემული აპლიკაცია მოცემული სცენარის
მიმართ. HTML ფორმატით დაწერილი ტესტ–
სცენარისთვის RC-ს მიერ გენერირდება საშედეგო
ფაილი, სადაც ჩავარდნილი ტესტები მოიცემა
წითელ ფერში, ხოლო წარმატებით შესრულებული
ტესტები მწვანეში. აღნიშნულ საკითხს გაცილებით
კარგად ართმევს თავს Java-ს მატესტირებელი
ფრეიმვორკი - TestNG [6].

TestNG არის JUnit–ზე ბაზირებული
მატესტირებელი ფრეიმვორკი, რომელიც ახდენს
JUnit ფრეიმვორკის ნაკლოვანებების აღმოფხვრას.
მის დასახელებაში არსებული NG ნიშნავს "Next
Generation" (შემდგომი გენერაცია). Selenium
მომხმარებლების უმრავლესობა უპირატესობას
ანიჭებს TestNG-ის, ვიდრე JUnit-ს. TestNG-ის
გააჩნია მრავალი პოპულარული მახასიათებელი,
მაგრამ ჩვენ მიმოვიხილავთ ყველაზე

მნიშვნელოვანს მათ შორის, რომლებიც კავშირშია
Selenium ტექნოლოგიასთან [6].

TestNG-ის JUnit-თან შედარებით გააჩნია 3
ძირითადი უპირატესობა: ანოტაციები არის უფრო
ადვილად გასაგები; ტესტ–ქეისები შესაძლებელია
დაჯგუფდეს უფრო ადვილად; შესაძლებელია
პარალელური ტესტირება.

ქვემოთ მოცემულია TestNG ტესტის ფრაგმენტი:

@Test(priority=0)
public void GTU_Identification() throws Exception {

selenium.setSpeed("700");
selenium.open("/");
selenium.waitForPageToLoad("30000");
selenium.click("//td[2]/a/img");
selenium.waitForPageToLoad("30000");
selenium.type("id=login", "108936");
selenium.type("id=password", "108936");
selenium.click("name=Submit");
selenium.waitForPageToLoad("30000");

}

TestNG მატესტირებელი ფრეიმვორკი,
ავტომატური სცენარის დასრულების შემდეგ
აგენერირებს html ფორმატის რეპორტ ფაილს.
აღნიშნულ საშედეგო ფაილში მოიცემა გავლილი,
ჩავარდნილი და შეწყვეტილი ტესტები.
საილუსტრაციოდ იხ მე-3 ნახაზი.
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ნახ.3. Eclipse: TestNG HTML რეპორტი
ამ ნახაზიდან ჩანს, რომ ტესტი სახელწოდებით

a_tet შესრულებულა წარმატებით, ტესტი b_tet
შეწყვეტილა, ხოლო ტესტი c_tet ჩავარდნილია.

განვიხილოთ პარალელური ტესტირების
მატესტირებელი Selenium Grid ინსტრუმენტი. მისი
საშუალებით შესაძლებელია დროის ერთიდაიმავე
მომენტში ტესტების გაშვება განსხვავებულ
მანქანებზე, სხვადასხვა ბრაუზერებზე, სხვადასხვა
ოპერაციულ სესტემებში პარალელურად.

ტრადიციულად Selenium ავტომატური ტესტები
სრულდება იმ თანმიმდევრობით როგორ
მიმდევრობასაც მატესტირებელი ფრეიმვორკი
გადაწყვეტს (ნახ. 4):

ნახ.4. მიმდევრობითი ტესტება

ახლა განვიხილოთ ტესტების შესრულების
დიაგრამა პარალელურ რეჟიმში, რაც ნიშნავს
ტესტების შესრულების პროცესის დაჩქარებას n–
ჯერ, სადაც n არის ბრაუზერების რაოდენობა [4].
პარალელური პროცესის საილუსტრაციოდ
იხილეთ მე-5 ნახაზი.

ნახ.5. პარალელური ტესტება

III. დასკვნა
ამრიგად, Selenium RC ინსტრუმენტის

საშუალებით შესაძლებელია ავტომატური
ტესტირების განხორციელება ნებისმიერ ინტერნეტ
ბრაუზერზე, ტესტ–სკრიპტების წერა თანამედროვე
დაპროგრამების ენებზე და სცენარების გაშვება
სხვადასხვა პოპულარულ ოპერაციულ სისტემებში.
ავტომატური ტესტირება საგრძნობლად ამცირებს
პროგრამული სისტემების ტესტირების დროს და
ეფექტური საშუალებაა პროგრამული პროდუქტის
ხარისხის სამართავად.
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