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 สถานการณ�ต�วอย<าง

โปรแกรมประย>กต�ส�าหร�บธ>รก	จอ	เล�กทรอน	กส�: Mobile Shop

หนEาลงทะเบ�ยนผGEซIJอ

ช>ดสคร	ปต�ทดสอบส�าหร�บโปรแกรมในร><นปMจจ>บ�น

กล><มสคร	ปต�ทดสอบส�าหร�บหนEาลงทะเบ�ยน

การเปล��ยนแปลงส<วนต	ดต<อก�บผGEใชE: กลEองขEอความ Title -> กล<องต�วเลIอก 
Title

กล><มสคร	ปต�ทดสอบท��ม�อยG<เก	ดการตกร><น

แสดงหนEาตา script ทดสอบดEวย
นะ
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ปMญหา

การท�าการทดสอบใหEเปTนอ�ตโนม�ต	 ว	ธ�หน)�งคIอการสรEางสคร	ปต�ทดสอบ
และเร�ยกใชEหลาย ๆ คร�Jง

การเปล��ยนแปลงส<วนต	ดต<อผGEใชE (GUI) อาจท�าใหEสคร	ปต�ทดสอบท�างาน
ไม<ไดE

โปรแกรมอาจม�สคร	ปต�ทดสอบท��ถGกกระทบจ�านวนมาก

การแกEไขสคร	ปต�ทดสอบเปTนงานท��ซJ�าซาก และผ	ดพลาดไดEง<าย
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เคEาโครง (Outline)

สถานการณ�ต�วอย<าง

ปMญหา

เทคน	คการปร�บสคร	ปต�ทดสอบ

ตEนแบบ

กรณ�ศ)กษางานว	จ�ยท��เก��ยวขEอง

สร>ปและแนวทางว	จ�ยในอนาคต
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เทคน	คการปร�บสคร	ปต�ทดสอบ

ด�าเน	นการทดสอบตามสคร	ปต�ด�าเน	นการทดสอบตามสคร	ปต�
และตรวจจ�บขEอผ	ดพลาดและตรวจจ�บขEอผ	ดพลาด

เปร�ยบเท�ยบส<วนต	ดต<อก�บผGEใชEเปร�ยบเท�ยบส<วนต	ดต<อก�บผGEใชE
ระหว<างร><นเด	มก�บร><นใหม<ระหว<างร><นเด	มก�บร><นใหม<

ปร�บสคร	ปต�ทดสอบปร�บสคร	ปต�ทดสอบ
ตามการเปล��ยนแปลงตามการเปล��ยนแปลง

หนEาเว�บท��เก	ดความผ	ดพลาดหนEาเว�บท��เก	ดความผ	ดพลาด

ขEอมGลการเปล��ยนแปลงขEอมGลการเปล��ยนแปลง
สคร	ปต�ทดสอบท��สคร	ปต�ทดสอบท��

ถGกกระทบถGกกระทบ

สคร	ปต�ทดสอบสคร	ปต�ทดสอบ ยGอาร�แอลของยGอาร�แอลของ
โปรแกรมร><นใหม<โปรแกรมร><นใหม<
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สคร	ปต�ทดสอบใหม<สคร	ปต�ทดสอบใหม<



ด�าเน	นการทดสอบและ
ตรวจจ�บขEอผ	ดพลาด
ตรวจจ�บขEอผ	ดพลาด
ตรวจจ�บขEอผ	ดพลาด

ด�าเน	นการทดสอบตามด�าเน	นการทดสอบตาม
สคร	ปต�และตรวจจ�บขEอผ	ดสคร	ปต�และตรวจจ�บขEอผ	ด

พลาดพลาด

เปร�ยบเท�ยบส<วนต	ดต<อก�บผGEเปร�ยบเท�ยบส<วนต	ดต<อก�บผGE
ใชEระหว<างร><นเด	มก�บร><นใหม<ใชEระหว<างร><นเด	มก�บร><นใหม<

ปร�บสคร	ปต�ทดสอบปร�บสคร	ปต�ทดสอบ
ตามการเปล��ยนแปลงตามการเปล��ยนแปลง

หนEาเว�บท��เก	ดความผ	ดพลาดหนEาเว�บท��เก	ดความผ	ดพลาด

ขEอมGลการเปล��ยนแปลงขEอมGลการเปล��ยนแปลง

สคร	ปต�ทดสอบท��สคร	ปต�ทดสอบท��
ถGกกระทบถGกกระทบ

สคร	ปต�ทดสอบสคร	ปต�ทดสอบ ยGอาร�แอลของยGอาร�แอลของ
โปรแกรมร><นโปรแกรมร><น

ใหม<ใหม<

เร�ยกใชEสคร	ปต�ทดสอบบนโปรแกรมร><นใหม< แทนท��จะเปร�ยบเท�ยบความ
แตกต<างบนท>[ก ๆ หนEาเว�บ

ปร�บสคร	ปต�ทดสอบใหEสามารถท�างานต<อไปไดEเมI�อพบขEอผ	ดพลาดหน)�ง 
เพราะเว�บอาจม�การเปล��ยนแปลงมากกว<าหน)�งจ>ด

ว	ธ�การปร�บสคร	ปต�ใหEท�างานต<อน�Jน แตกต<างก�นไปตาม Framework ท��ใชE
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เปร�ยบเท�ยบส<วนต	ดต<อก�บผGEใชE
ระหว<างร><นเด	มก�บร><นใหม<
ระหว<างร><นเด	มก�บร><นใหม<
ระหว<างร><นเด	มก�บร><นใหม<

ด�าเน	นการทดสอบตามด�าเน	นการทดสอบตาม
สคร	ปต�และตรวจจ�บขEอผ	ดสคร	ปต�และตรวจจ�บขEอผ	ด

พลาดพลาด

เปร�ยบเท�ยบส<วนต	ดต<อก�บผGEเปร�ยบเท�ยบส<วนต	ดต<อก�บผGE
ใชEระหว<างร><นเด	มก�บร><นใหม<ใชEระหว<างร><นเด	มก�บร><นใหม<

ปร�บสคร	ปต�ทดสอบปร�บสคร	ปต�ทดสอบ
ตามการเปล��ยนแปลงตามการเปล��ยนแปลง

หนEาเว�บท��เก	ดความผ	ดพลาดหนEาเว�บท��เก	ดความผ	ดพลาด

ขEอมGลการเปล��ยนแปลงขEอมGลการเปล��ยนแปลง

สคร	ปต�ทดสอบท��สคร	ปต�ทดสอบท��
ถGกกระทบถGกกระทบ

สคร	ปต�ทดสอบสคร	ปต�ทดสอบ ยGอาร�แอลของยGอาร�แอลของ
โปรแกรมร><นโปรแกรมร><น

ใหม<ใหม<

<!-- original version --><!-- original version -->

<html><html>
<head> .. </head><head> .. </head>
<body><body>
    <script ..> .. </script><script ..> .. </script>
    ....
    <form><form>
        ....
        <input  type=”text” name=”Gender” > Male</input><input  type=”text” name=”Gender” > Male</input>
        <input .. > .. </input><input .. > .. </input>
        ..  ..  
    </form></form>

</html></html>

<!-- original version --><!-- original version -->

<html><html>
<head> .. </head><head> .. </head>
<body><body>
    <script ..> .. </script><script ..> .. </script>
    ....
    <form><form>
        ....
        <input  type=”text” name=”Gender” > Male</input><input  type=”text” name=”Gender” > Male</input>
        <input .. > .. </input><input .. > .. </input>
        ..  ..  
    </form></form>

</html></html>

<!-- new version --><!-- new version -->

<html><html>
<head> .. </head><head> .. </head>
<body><body>
    <script ..> .. </script><script ..> .. </script>
    ....
    <form><form>
        ....
        <input  type=”radio” name=”Gender” value=”male” > Male</input><input  type=”radio” name=”Gender” value=”male” > Male</input>
        <input  type=”radio” name=”Gender” value=”female” > Female</input><input  type=”radio” name=”Gender” value=”female” > Female</input>
        <input .. > .. </input><input .. > .. </input>
        ..  ..  
    </form></form>

</html></html>

<!-- new version --><!-- new version -->

<html><html>
<head> .. </head><head> .. </head>
<body><body>
    <script ..> .. </script><script ..> .. </script>
    ....
    <form><form>
        ....
        <input  type=”radio” name=”Gender” value=”male” > Male</input><input  type=”radio” name=”Gender” value=”male” > Male</input>
        <input  type=”radio” name=”Gender” value=”female” > Female</input><input  type=”radio” name=”Gender” value=”female” > Female</input>
        <input .. > .. </input><input .. > .. </input>
        ..  ..  
    </form></form>

</html></html>

Name Type Value
Gender text -

...

Original Version Form Input

Name Type Value
Gender radio male
Gender radio female

...

New Version Form Input

Change Orig. Name Orig. Value New Name New Value
text>>radio Gender - Gender male
text>>radio Gender - Gender female

...

Change Records
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ปร�บสคร	ปต�ทดสอบตาม
การเปล��ยนแปลง
การเปล��ยนแปลง
การเปล��ยนแปลง

ด�าเน	นการทดสอบตามด�าเน	นการทดสอบตาม
สคร	ปต�และตรวจจ�บขEอผ	ดสคร	ปต�และตรวจจ�บขEอผ	ด

พลาดพลาด

เปร�ยบเท�ยบส<วนต	ดต<อก�บผGEเปร�ยบเท�ยบส<วนต	ดต<อก�บผGE
ใชEระหว<างร><นเด	มก�บร><นใหม<ใชEระหว<างร><นเด	มก�บร><นใหม<

ปร�บสคร	ปต�ทดสอบปร�บสคร	ปต�ทดสอบ
ตามการเปล��ยนแปลงตามการเปล��ยนแปลง

หนEาเว�บท��เก	ดความผ	ดพลาดหนEาเว�บท��เก	ดความผ	ดพลาด

ขEอมGลการเปล��ยนแปลงขEอมGลการเปล��ยนแปลง

สคร	ปต�ทดสอบท��สคร	ปต�ทดสอบท��
ถGกกระทบถGกกระทบ

สคร	ปต�ทดสอบสคร	ปต�ทดสอบ ยGอาร�แอลของยGอาร�แอลของ
โปรแกรมร><นโปรแกรมร><น

ใหม<ใหม<

Change Orig. Name Orig. Value New Name New Value
text>>radio Gender - Gender male
text>>radio Gender - Gender female

...

Change Records

Command Targets Value
open regis.html

...

type Gender male
...

Original Test Case 1
Command Targets Value

New Test Case 1

open regis.html

...

select Gender male
...
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เคEาโครง (Outline)

สถานการณ�ต�วอย<าง

ปMญหา

เทคน	คการปร�บสคร	ปต�ทดสอบ

ตEนแบบ

กรณ�ศ)กษางานว	จ�ยท��เก��ยวขEอง

สร>ปและแนวทางว	จ�ยในอนาคต
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ตEนแบบ

PreparePrepare
testscriptstestscripts

EvolveEvolve
testscriptstestscripts

Run testscripts Run testscripts 
& detect errors& detect errors

Compare Compare 
web pagesweb pages

TestEvolveTestEvolve
Selenium RCSelenium RC

(Java Client API)(Java Client API)

HTML ParserHTML Parser
(Java API)(Java API)

JUnitJUnit

•  เร�ยกใชEผ<าน เร�ยกใชEผ<าน Selenium ServerSelenium Server
•  บ�นท)กหนEาเว�บและขEอผ	ดพลาดบ�นท)กหนEาเว�บและขEอผ	ดพลาด

•  เปล��ยนยGอาร�แอลเปTนร><นใหม<เปล��ยนยGอาร�แอลเปTนร><นใหม<
•  ปร�บใหEท�าต<อแมEพบขEอผ	ดพลาดปร�บใหEท�าต<อแมEพบขEอผ	ดพลาด

•มองสคร	ปต�เปTน มองสคร	ปต�เปTน text filetext file
•ปร�บแกEตาม ปร�บแกEตาม pattern  pattern  ของความแตกของความแตก
ต<างท��พบต<างท��พบ

•เปร�ยบเท�ยบร><นเก<าและร><นใหม<เปร�ยบเท�ยบร><นเก<าและร><นใหม<
•เก�บขEอมGลความแตกต<างเก�บขEอมGลความแตกต<าง
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การท�างานร<วมก�บ S elenium  fra m ewor k

* ท��มา: http://seleniumhq.org/remote-control 

open http://...open http://...
type title Mr.type title Mr.
type fname Johntype fname John
type lname Smithtype lname Smith
......
check ...check ...

Selenium IDE

Testscripts

Selenium Remote Control*
TestEvolveTestEvolve
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กรณ�ศ)กษา

กรณ�ศ)กษา 1: ทดลองก�บหนEาเว�บทดสอบท��สรEางข)Jนโดยเฉพาะ

เพI�อตรวจสอบความถGกตEองของการท�างานของตEนแบบ

การเปล��ยนแปลงหลายรGปแบบ

ขEอผ	ดพลาดท��พบช<วยในการแกEไขตEนแบบ

กรณ�ศ)กษา 2: ทดลองก�บหนEาเว�บท��ม�การใชEงานจร	ง

หนEาสม�ครสมาช	กของเว�บไซต�ของบร	ษ�ทอมร	นทร�พร	Jนต	Jงแอนด�พ�บล	ชช<[งจ�าก�ด 
(มหาชน) เท�ยบก�บหนEาเด	มท��เก�บอยG<ใน  http://web.archive.org

เขEาใจถ)งความจ�าเปTนของการจ�บคG<โดยอาศ�ยชI�อท��ใกลEเค�ยงแทนชI�อท��เหมIอนก�น
เท<าน�Jน
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ต�วอย<างการเปล��ยนแปลงของเว�บบ.อมร	นทร�ฯ
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ผลของกรณ�ศ)กษา

การจ�บคG<ดEวยค<า name ของแท�ก input ท��ตรงก�นน�Jนม�ขEอจ�าก�ด

การใชE Q-gram distance เพI�อหาค<า name ท��ใกลEเค�ยง จะช<วยใหEจ�บคG<
ไดEมากข)Jน

จากหนEาเว�บของ บ.อมร	นทร� ม� input ท��จ�บคG<ไดEท�Jงส	Jน 13 คG< และการใชE 
Q-gram distance ช<วยใหEจ�บคG<เพ	�มจาก 0 เปTน 5 คG<

อ�ก 8 คG< จ�าเปTนตEองอาศ�ยความหมายเช<น Sex -> Gender, DateOfBirth 
-> DOB
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งานว	จ�ยท��เก��ยวขEอง

การท�าการทดสอบโปรแกรมร><นหล�งเก	ดการเปล��ยนแปลงใหEเปTนอ�ตโนม�ต	

Control Flow [T.Ball, ISSTA’98]

Program Dependence Graph [D.Binkley, ICSM’95][R.Santelices et al., 
ASE’08]

Class Hierarchy [Ren et al., OOPSLA’04]

การปร�บสคร	ปต�ทดสอบเมI�อม�การเปล��ยน UI ของโปรแกรมบน Windows ดEวย GUI 
Tree ผ<าน Accessibility Technology [Grechanik et al., ICSE’09]

การตรวจและแกEไขกรณ�ทดสอบ GUI โดยการเปร�ยบเท�ยบ Event Flow 
Graph[Memon, TOSEM’08][Memon et al., JSME’05]

ว	ธ�การทดสอบท��เปTนอ�ตโนม�ต	ส�าหร�บโปรแกรมภาษาจาวาท��เนEน GUI โดยอาศ�ย 
System Requirements [Sun and Jones, ASRC’04]
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สร>ปและแนวทางว	จ�ยในอนาคต

สร>ป

ไดEน�าเสนอเทคน	คการปร�บสคร	ปต�ตามการเปล��ยนแปลงของส<วนต	ดต<อ  ผGEใชE
ของโปรแกรมประย>กต�บนเว�บ

พ�ฒนาตEนแบบซ)�งน�าไปใชEงานบนหนEาเว�บท��ม�การใชEงานจร	งไดE

แนวทางว	จ�ยในอนาคต

สรEางและเปร�ยบเท�ยบโมเดลของส<วนร�บขEอมGลท�Jงหมดของโปรแกรมแทนการ
เปร�ยบเท�ยบแบบหนEาต<อหนEา

เพ	�มความสามารถในการจ�บคG< input โดยอาศ�ยความหมายของ name 
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