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1 Automated Web application testing using Selenium

Selenium என்பது ஒரு browser automation tool ஆகும். இது உலமகங்கும் இருந்து
பலசவறு வலலுனைர்கள் இனணைந்து உருவபொக்கிய ஒரு கட்டற்றை மமென்மபபொருள்.
இது ‘Software Testing’ துனறையில சவனல பபொர்ப்பவர்களுக்கு உதவும் ஒரு
பயனுள்ள கருவி ஆகும்.
இனதக் மகபொண்டு Testing துனறையில உள்ளவர்கள் மிகவும் சுலபமெபொக
அவர்களுனடய சவனலகனளச் மசய்துவிட முடியும். இனதப் பற்றிக்
கற்றுக்மகபொள்வதற்கு முன்னைர் முதலில நபொம் browser, automation, tool எனும்
ஒவ்மவபொரு வபொர்த்னதனயப் பற்றியும் மதளிவபொகப் புரிந்து மகபொள்ள சவண்டும்.
இதற்கு பின்வரும் கனதனயப் படிக்கவும். அதன் பின்னைசரை நபொம் selenium-ன்
உதவினயக் மகபொண்டு எவ்வபொறு பலசவறு சவனலகனள வினளயபொட்டபொகச்
மசய்வது எனைக் கற்க முடியும்.
1.1 Automation - ஓர் அறிமுகம்

HTML / JavaScript மகபொண்டு ஒரு வனலத்தளமெபொனைது உருவபொக்கப்படுகிறைது.
அவ்வபொறு உருவபொக்கப்பட்ட வனலத்தளமெபொனைது சநரைடியபொக பயனைர்கனளச்
மசன்றைனடவதற்கு முன்னைர் 'Testing' எனும் துனறையின் கீழ உள்ளவர்கள்
அதனனை பரிசசபொதிப்பபொர்கள். அவர்களுனடய சவனலசய அந்த
வனலத்தளத்திற்குள் ஒழுங்கபொக login மசய்ய முடிகிறைதபொ, உள்நுனழைந்த பின்னைர்
பயனைர்களுக்குத் மதரிய சவண்டிய அனனைத்து இனணைப்புகளும் ஒழுங்கபொகத்
மதரிகிறைதபொ, பயனைர்களபொல அந்த இனணைப்புகனளப் பின்பற்றி அடுத்தடுத்த
சவனலகனளச் மசய்ய முடிகிறைதபொ என்பனதமயலலபொம் பரிசசபொதிப்பசத
ஆகும். இனதமயலலபொம் முதல முனறை மசய்யும்சபபொது பரிசசபொதிப்பவர்களுக்கு
ஆர்வமெபொக இருக்கும். ஆனைபொல இனதசய மீண்டும் மீண்டும் மசய்ய சவண்டிய
நினல ஏற்படும் சபபொது அவர்களுக்கும் ஆர்வம் குனறைந்து விடும்.
அதபொவது முதல முனறை வனலத்தளத்னத முழுவதுமெபொக பரிசசபொதித்து முடித்த
பின்னைர், வனலத்தளம் பயனைர்களுக்கு வழைங்கப்படும். பின்னைர் பயனைர்கள்
அதனனை அவர்களின் மதபொழிலுக்கபொக சநரைடியபொகப் பயன்படுத்தத்
மதபொடங்கிவிடுவபொர்கள் [IT துனறையில இதனனை Application (வனலத்தளம்)
Production-க்குச் மசன்று விட்டது என்று கூறுசவபொம்.] .
சிறிது கபொலப் பயன்பபொட்டிற்குப் பின்னைர், பயனைர்கள் அவர்களின் மதபொழில
மெபொறுதலுக்கு ஏற்ப ஏசதனும் ஓர் இடத்தில ஒரு புதிய படிவத்னத சசர்க்கசவபொ
அலலது மெபொற்றைசவபொ சவண்டும் என்று கூறி மீண்டும் நம்மிடம் வருவபொர்கள்.
இந்நினலயில Development துனறையபொனைது அவர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ஓர்
புதிய படிவத்னத உருவபொக்கி, வனலத்தளத்தின் ஓர் அங்கமெபொக இனணைத்து
விடும். இந்த சவனல முடிந்த பின்னைர் வனலத்தளமெபொனைது மீண்டும் Testing

துனறையின் கீழ வரும். இப்சபபொது Testing துனறையில உள்ளவர்கள் புதிதபொக
சசர்க்கப்பட்ட படிவத்னத மெட்டும் பரிசசபொதிப்பத்துடன் நிறுத்திவிடபொமெல,
மீண்டும் பனழைய சசபொதனனைகள் அனனைத்னதயும் பரிசசபொதிக்க சவண்டும்.
இனதசய 'Regression Testing' என்பபொர்கள்.
1.2 Browser Automation - ஓர் அறிமுகம்

Regression Testing- ன் படி வனலத்தளங்களில ஒரு சிறிய மெபொறுதல
மசய்யப்பட்டபொலும் கூட மீண்டும் முதலிலிருந்து பரிசசபொதிக்க சவண்டும்.
அதபொவது வனலத்தளத்திற்குள் ஒழுங்கபொக login மசய்ய முடிகிறைதபொ,
உள்நுனழைந்த பின்னைர் பயனைர்களுக்குத் மதரிய சவண்டிய அனனைத்து
இனணைப்புகளும் ஒழுங்கபொகத் மதரிகிறைதபொ, பயனைர்களபொல அந்த
இனணைப்புகனளப் பின்பற்றி அடுத்தடுத்த சவனலகனளச் மசய்ய முடிகிறைதபொ
என்பனதமயலலபொம் மீண்டும் மீண்டும் சசபொதிப்பதன் மூலம்
சசபொதிப்பவர்களுனடய சநரைமும் வீணைபொகிறைது, அவர்களுக்கும் அலுப்பு
தட்டுகிறைது. எனைசவ இது சபபொன்று திரும்ப திரும்ப மசய்யப்படும்
சவனலகனளமயலலபொம் browser-சய வனலத்தளத்தில மசய்து நமெக்கு மவறும்
result-ஐ மெட்டும் கபொட்டினைபொல எவ்வளவு நன்றைபொக இருக்கும் என்று ஒரு Tester
நினனைத்ததன் மவளிப்பபொசட Browser Automation ஆகும். ஆம்! Browser Automation
என்பது Tester-ஆகிய நபொம் மசய்யும் சவனலகனளமயலலபொம் browser-சய
மசய்யனவத்து நமெக்கு மவறும் Pass/Fail எனும் result-ஐ மெட்டும்
மவளிப்படுத்தும்.
1.3 Selenium கருவி - ஓர் அறிமுகம்

நபொம் மசய்யும் சவனலகனளமயலலபொம் browser-ஐசய மசய்ய னவப்பது எப்படி
என்று ஒரு Tester-க்கு கற்றுக்மகபொடுக்கும் வனகயில market-ல பல கருவிகள்
உள்ளனை. அவற்றில Rational Functional Tester, Test Complete, Unified Functional
Tester, Selenium ஆகியனவ மிகவும் பிரைபலமெபொனவ ஆகும். இவற்றில Selenium
தவிரை மெற்றைனவமயலலபொம் நபொம் கபொசு மகபொடுத்து வபொங்கிய பின்னைசரை, அதனனை
பயன்படுத்த முடியும். Selenium மெட்டுசமெ இலவசமெபொகக் கினடக்கக்கூடிய
ஒன்று. எனைசவ Selenium மூலம் automation-ஐ இந்தப் புத்தகத்தில நபொம் பயிற்சி
மசய்து பபொர்க்கலபொம். Automation- க்கபொக selenium-ல 4 வனகக் கருவிகள் உள்ளனை.
அனவ பின்வருமெபொறு.
1.
2.
3.
4.

Selenium IDE
Selenium WebDriver
Selenium Standalone Server
Selenium Grid

1.3.1 Selenium IDE

'Selenium IDE' என்பது மசபொலவனதச் மசபொலலும் கிளிப்பிள்னள. இது Firefox
browser-ன் plug-in ஆக வரும். இந்த IDE-ஐத் திறைந்து னவத்துக்மகபொண்டு firefox
browser-ல என்னை மசய்தபொலும், அனத அப்படிசய IDE பதிவு மசய்து மகபொள்ளும்.

இந்தப் பதிவினனை நபொம் சசமித்துவிட்டு, மீண்டும் நமெக்கு எப்சபபொது
சதனவசயபொ, அப்சபபொது எடுத்து Run மசய்வதன் மூலம், நபொம் பதிவின்சபபொது
என்மனைன்னைமவலலம் browser-ல மசய்சதபொசமெபொ, அனவ அப்படிசய
தபொனைபொகசவ browser-ல மசய்யப்படும். ஆனைபொல இது ஒரு முழுனமெயபொனை
'Automation Framework' உருவபொக்குவதற்கு உதவபொது.
1.3.2 Selenium WebDriver

‘Selenium WebDriver’ என்பது ஒரு முழுனமெயபொனை 'Automation Framework'
உருவபொக்குவதற்குப் பயன்படுகிறைது. அதபொவது வனலத்தளப் பக்கத்தின் contentஐ ஒப்பிடுவது, அதனைடிப்பனடயில ஒருசில மசயலகனளச் மசய்வது, இறுதி
மெதிப்புகனள எங்கபொவது பதிவு மசய்வது சபபொன்றை அனனைத்னதயும்
உள்ளடக்கியசத ‘Automation Framework’ ஆகும். இனவமயலலபொம் மசய்வதற்கு
IDE உதவபொது. WebDriver-தபொன் இதற்கு ஒரு சிறைந்த கருவி ஆகும். எனைசவ
பரைவலபொகப் பயன்படுத்தப்படும் Automation Projects-ல இந்த 'Selenium Webdriver'தபொன் முழுப்பங்கு வகிக்கும்.
1.3.3 Selenium Standalone Server

‘Selenium Standalone server’ என்பது நமெது கணினியில மெட்டுமெலலபொமெல
மதபொனலதூரைக் கணினிகளுடன் மதபொடர்பு மகபொண்டு, அதிலும் சசபொதனனைகனள
நிகழத்தப் பயன்படும் ஒரு கருவி ஆகும். அதபொவது நபொம் லினைக்ஸ் கணினியில
உள்ள firefox-ல சசபொதனனைகனள நிகழத்திக் மகபொண்டிருக்கும்சபபொது, அசத
சசபொதனனைகனள IE- ல நிகழத்த விரும்பினைபொல, IE browser லினைக்ஸ் கணினியில
இருக்கபொது. எனைசவ இந்த ‘Selenium Standalone server’ மூலம் மெற்மறைபொரு windows
கணினியுடன் மதபொடர்பு மகபொண்டு, நம்மெபொல சசபொதனனைகனள IE-ல நிகழத்த
முடியும். இதுசவ இதன் பயன்பபொடு ஆகும்.
1.3.4

Selenium Grid

‘Selenium Grid’ ஆனைது ஒசரை சநரைத்தில பலசவறு கணினிகளுடன் மதபொடர்பு
மகபொண்டு, நமெது சசபொதனனைகனள பலசவறு வனகயபொனை browser-களில நிகழத்த
உதவும். சவறுபட்ட இடங்களில இருக்கும், மவவ்சவறு வனகயபொனை
இயங்குதளங்கனளக் மகபொண்ட கணினிகளில ஒசரை சமெயத்தில, குனறைந்த
சநரைத்தில சசபொதனனைகனள நிகழத்தி முடிப்பசத இதன் சிறைப்பு ஆகும்.

2. Selenium IDE

http://www.seleniumhq.org/download/ எனும் முகவரியில மசன்று selenium IDE
Version 2.9.0 ஐ install மசய்யவும். இது install மசய்யப்பட்டு விட்டதபொ என்பனத
பரிசசபொதிக்க firefox browser-ஐ ஒருமுனறை close மசய்துவிட்டு மீண்டும்
திறைக்கவும். பின்னைர் Tools-ன் submenu-ஆக Selenium IDE மதரிகிறைமதனில அது
install மசய்யப்பட்டுவிட்டது என்று அர்த்தம். இது firefox browser-ன் plugin
ஆகவும் வரும்.

Wordpress-க்குள் மசன்று ஒரு புதிய blog-ஐ உருவபொக்கி மவளியிடும் விதத்னத
எவ்வபொறு IDE - மூலம் தபொனைபொக இயங்க னவப்பது என்று இப்சபபொது
பபொர்க்கலபொம்.
அதற்கு முன்னைர் ஒரு புதிய blog-ஐ உருவபொக்குவதற்கபொனை படிகள் பின்வருமெபொறு.
2.1 Manual Process

1. புதிதபொக ஒரு firefox browser-ஐ திறைக்கவும்.
2. https://valaipathivu.wordpress.com/wp-admin எனும் முகவரினய அடித்து enter
மசய்யவும்.
3. பின்வரும் தகவலகனளக் மகபொடுத்து Log In-ஐ மசபொடுக்கவும்.
Username: valaipathivu
Password: Kadavuchol

4. உள் நுனழைந்தவுடன் வனலத்தளத்தின் இடப்பக்கத்தில உள்ள Posts எனும்
இனணைப்பின்மீது மசபொடுக்கவும்.
5. பின்னைர் அதன் submenu-வபொகத் மதரிபவற்றில, Add New இனணைப்பின்மீது
மசபொடுக்கவும்.
6. இப்சபபொது மதரியும் 'Add New Post' படிவத்தில 'Enter title here' எனைத் மதரியும்
இடத்தில, 'Tamil Kavithaikal' எனைக் மகபொடுக்கவும்.

7. பின்னைர் வலப்பக்கத்தில உள்ள Publish எனும் மபபொத்தபொனின் மீது
மசபொடுக்கவும்.
இப்சபபொது selenium IDE-ஆல automate மசய்வதில உள்ள படிகனள
பின்வருமெபொறு கபொணைலபொம்.

2.2 Automation Process

1. புதிதபொக ஒரு firefox browser-ஐ திறைக்கவும். அதன் menubar-ல Tools -> Selenium
IDE என்பதன் மீது மசபொடுக்கவும்.

2. Selenium IDE-ஆனைது திறைக்கப்பட்டு பின்வருமெபொறு கபொணைப்படும்.

3. IDE-ஆனைது திறைக்கப்படும்சபபொசத recording நினலயிசலசய இருக்கும்.
எனைசவ தனியபொக ஒருமுனறை மசன்று சிகப்பு நிறை வட்ட வடிவில இருக்கும்
மபபொத்தபொனனை மசபொடுக்கத் சதனவயிலனல. இதனனை நீங்கள் உறுதி மசய்ய
விரும்பினைபொல record-ன் மீது மசன்று cursor-ஐ னவக்கவும். “Now Recording. Click
to Stop Recording” என்று கபொட்டுகிறைது. எனைசவ இன்மனைபொரு முனறை
மசபொடுக்கினைபொல recording நின்று விடும் என்பனத நினனைவில னவத்துக்
மகபொள்ளவும்.

4. இந்நினலயில browser-ல மசன்று 'Manual Process' உள்ள 2-வது படி முதல 7வது படிவனரை ஒரு முனறை மசய்து முடித்து பின்னைர் மீண்டும் IDE-ல வந்து அந்த
சிகப்பு நிறை மபபொத்தபொனனை மசபொடுக்கவும்.
5. இதுவனரை நீங்கள் browser-ல மசய்த அனனைத்து சவனலகளும் Command, Target,
Value வடிவில IDE-ஆல record மசய்யப்பட்டுள்ளது.

6. இதனனை அப்படிசய ஒரு test case-ஆக சசமிக்கவும்.

7. இங்கு நபொன் sample எனும் மபயரில test case-ஐ சசமித்துள்சளன். எனைசவ
அந்த மபயர் IDE-ன் சமெலபுறைத்திலும் பக்கவபொட்டிலும் மதரிவத்னத
கவனிக்கவும்.

8. இப்சபபொது படுத்த முக்சகபொணை வடிவில இருக்கும் 'Play current test case எனும்
மபபொத்தபொனனைஅமுக்கினைபொல, நபொம் மசய்த விஷயங்கள் அனனைத்னதயும்
browser தபொனைபொகசவ மசய்து முடிப்பனத firefox-ல கபொணைலபொம்.

9. கனடசியபொக execution முடிந்தவுடன், அதற்கபொனை log பின்வருமெபொறு
கபொணைப்படும்.

2.3 IDE- ன் நினறை குனறைகள்

இப்சபபொது IDE மூலசமெ ஒரு விஷயத்னத சுலபமெபொகச் மசய்யும்சபபொது, எதற்கபொக
ஒரு மமெபொழினயக் கற்றுக்மகபொண்டு நிரைல எழுதி webdriver மூலம் மசய்ய
சவண்டும் என்று சயபொசிக்கிறீர்களபொ? உதபொரைணைத்துக்கு wordpress-ல
உள்நுனழைந்தவுடன் 'Login is successful' , புதிய பதிவு மவளியபொனைவுடன் 'New post
is published' என்பது சபபொன்றை மவளிப்பபொடுகனள பயனைர்களுக்குத் மதரிவிக்க
IDE-ஆல முடியபொது. அதற்கு நபொம் தபொன் selenium ஆதரிக்கும் மமெபொழிகளில
ஒன்றில நிரைல எழுத சவண்டும். இது html, ruby, python, java, C# எனும் 5
மமெபொழிகனள ஆதரிக்கும். இந்த மமெபொழிகளின் பட்டியனல IDE-ல பின்வருமெபொறு
கபொணைலபொம்.
நிரைல எழுதுவதற்கு IDE-ஆனைது நமெக்கு ஒருவிதத்தில உதவி புரியும். அதபொவது,
நபொம் பதிவு மசய்த recording-க்கு selenium ஆதரிக்கும் மமெபொழிகளில code-ஐ
உருவபொக்கிக் மகபொடுத்துவிடும். File -> Export Test Suite As -> என்பதன் மூலம்
நமெக்குத் சதனவப்படும் மமெபொழிகளில நபொம் நம் நிரைலகளின் சகபொப்பினனை
மபற்றுக்மகபொள்ள முடியும். எனைசவ இந்தப் பண்பினனைப் பயன்படுத்தி நபொன்
automate மசய்ததற்கபொனை python சகபொப்பினனை wordpress.py எனை சசமித்துக்

மகபொள்கிசறைன்.

இப்சபபொது இதனனை run மசய்வதற்கு முன்னைர் selenium webdriver-ஐ install மசய்து
மகபொள்ளவும். அப்சபபொதுதபொன் இதுசபபொன்றை நிரைலகளின் சகபொப்பு
இயக்கப்படும். Webdriver- ஐ install மசய்தவுடன் terminal-ல மசன்று python
wordpress.py எனைக் மகபொடுத்து ஒரு சபொதபொரைணை python program-ஐ எவ்வபொறு run
மசய்சவபொசமெபொ அவ்வபொறு run மசய்கிசறைன்.

இப்சபபொது browser- ல தபொனைபொக அடுத்தடுத்த மசயலகள் நடந்து
மகபொண்டிருக்கும்சபபொது 'Add New' எனும் இனணைப்பினனை கபொணைவிலனல எனும்
ஒரு error வந்து எனைது script, fail ஆகிறைது. இது பின்வருமெபொறு.

இதற்கபொனை கபொரைணைம் என்னைமவனில, webdriver மூலம் run மசய்யும்சபபொது ஒரு
புதிய browser பின்வரும் அளவில உருவபொகி, அதில மசயலகள் எலலபொம்
நனடமபற்றுக்மகபொண்டிருக்கும்.

இந்த அளவில இருக்கும் browser-ல 'Add New' எனும் இனணைப்பு மதரிவதற்கு
வபொய்ப்பிலனல. எனைசவ தபொன் Add New இனணைப்னபக் கபொணைவிலனல எனும்
தவறு நடக்கிறைது. எனைசவ இவ்வபொறு இருக்கும் நிரைனல மெபொற்றுவதற்கு பதிலபொக
நபொசமெ நிரைனல எழுதி விடலபொம். ஆதலபொல இதுசபபொன்றை விஷயங்கனளச் சும்மெபொ
மதரிந்து னவத்துக் மகபொள்ளுங்கள். ஆனைபொல இனதசய முழுதபொக நம்பி
இருக்கபொதீர்கள்.

3. Selenium Webdriver
உங்களுனடயது linux கணிணியபொக இருந்தபொல terminal-ல மசன்று sudo pip install
selenium என்று மகபொடுக்கவும். இது selenium webdriver-ஐ install மசய்துவிடும்.
அப்படிசய python-ஐயும் install மசய்து மகபொள்ளவும்.
Wordpress-க்குள் மசன்று ஒரு புதிய blog-ஐ உருவபொக்கி மவளியிடும் விதத்னத
Webdriver - மூலம் தபொனைபொக இயங்க னவப்பதற்கபொனை python code இங்கு
மகபொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

#File : wordpress.py
from selenium import webdriver
a = webdriver.Firefox()
a.get("https://valaipathivu.wordpress.com/wp-admin")
a.maximize_window()
a.find_element_by_xpath("//input[@id='user_login']").send_keys("valaipathivu")
a.find_element_by_xpath("//input[@id='user_pass']").send_keys("Kadavuchol")
a.find_element_by_xpath("//input[@id='wp-submit']").click()
print "Login is successful"
a.find_element_by_link_text("Posts").click()
a.find_element_by_link_text("Add New").click()
a.find_element_by_xpath("//input[@id='title']").send_keys("Tamil Kavithaikal")
a.find_element_by_xpath("//input[@id='publish']").click()
print "New post is Published"

இப்சபபொது சமெற்கண்ட python code-ன் ஒவ்மவபொரு வரிக்கபொனை விளக்கத்னதயும்
பின்வருமெபொறு கபொணைலபொம்.
1. selenium-ல உள்ள webdriver எனும் கருவி நமெது வனலத்தளப் பக்கங்களின்
html மமெபொழியுடன் மதபொடர்பு மகபொண்டு, ஒரு பயனைர் என்மனைன்னை மசய்ய
சவண்டுசமெபொ அனதமயலலபொம் இந்தக் கருவிசய மசய்து விடும். எனைசவ
இதனனை முதலில நமெது program-ல ஏற்றுமெதி மசய்துவிட சவண்டும். இனதசய
பின்வரும் வரி விளக்குகிறைது.
from selenium import webdriver
2. அடுத்து webdriver எந்த browser-ஐ பயன்படுத்த சவண்டும் என்பது
பின்வருமெபொறு குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. சமெலும் இந்த விஷயம் நபொம்

எழுதப்சபபொகும் ஒவ்மவபொரு வரியின் மதபொடக்கத்திலும் குறிப்பிடப்பட
சவண்டும் என்பதபொல இந்த விஷயத்னத a எனும் variable-க்கு assign
மசய்துள்சளபொம்.
a = webdriver.Firefox()
3. இப்சபபொது get() எனும் function மூலம் எந்த முகவரினயப் பயன்படுத்த
சவண்டும் எனைக் குறிப்பிட்டுள்சளபொம்.
a.get("https://valaipathivu.wordpress.com/wp-admin")
4. maximize_window() எனும் function நமெது browser-ஐ மபரிதுபடுத்த உதவும்.
5. அடுத்ததபொக நபொம் username மெற்றும் password-ஐ wordpress-க்குள் மசலுத்த
சவண்டும். Webdriver-ஆனைது வனலத்தளப் பக்கத்தில உள்ள textbox-ன் id-னய
னவத்து அந்த இடத்திற்குச் மசலல find_element_by_xpath() எனும் function-ஐயும்,
அவ்வபொறு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட textbox-க்குள் மெதிப்புகனளச் மசலுத்த
send_keys() எனும் function-ஐயும் பயன்படுத்துகிறைது.
இப்சபபொது அந்த இரைண்டு textbox-ன் html id-ஐக் கண்டுபிடிக்க, அந்தப்
பக்கத்தின் மீது 'Rightclick' மசய்து 'View Page Source ' என்பதின் மீது
மசபொடுக்கவும்.

இது பின்வருமெபொறு ஒரு html file-ஐக் கபொட்டும்.

இதில மசன்று நமெக்கு சவண்டிய இரைண்டு textbox-ன் id-ஐக் கண்டுபிடிப்பது
சற்று கடினைமெபொனை விஷயம் தபொன். எனைசவ இதற்கபொனை மெபொற்றுவழி
என்னைமவனில, browser-ல மசன்று Tools -> Web Developer -> Web Console
என்பனத மசபொடுக்கவும்.

இது பின்வருமெபொறு ஒரு விஷயத்னத வனலத்தளப் பக்கத்தின் அடியில
மவளிப்படுத்தும். அங்கு மசன்று 'Pick an element from the page'எனும் icon-ன் மீது
மசபொடுக்கவும்.

இனி நபொம் வனலத்தளப் பக்கத்தில மசன்று எதன் மீது cursor-ஐ னவத்தபொலும்
அதன் html code கீசழை மதரியும். எனைசவ இங்கிருந்து நபொம் ஒவ்மவபொரு textbox-ன்
id-ஐயும் சுலபமெபொக கண்டுபிடித்துவிடலபொம்.

5. அவ்வபொறு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட username, password textboxes & login buttons-ன்
ID கனளப் பின்வருமெபொறு //input[] method-க்குள் மகபொடுக்க சவண்டும். send_keys
எனும் method, username,password-ஐ அந்த textbox-க்குள் மசலுத்தவும், click()
என்பது buttons-ன் மீது மசபொடுக்கவும் பயன்பட்டுள்ளது.
a.find_element_by_xpath("//input[@id='user_login']").send_keys("valaipathivu")
a.find_element_by_xpath("//input[@id='user_pass']").send_keys("Kadavuchol")
a.find_element_by_xpath("//input[@id='wp-submit']").click()
6. இனதயடுத்து வரும் print என்பது மவற்றிகரைமெபொக உள்நுனழைந்து விட்சடபொம்
என்பனத பயனைருக்கு மவளிப்படுத்த உதவுகிறைது.
print "Login is successful"
7. இனதத் மதபொடர்ந்து மகபொடுக்கப்பட்டுள்ள பின்வரும் நிரைலகள் அனனைத்தும்
சமெற்கூறிய concept-ஐப் பயன்படுத்தி எழுதப்பட்டனவசய ஆகும். எனைசவ
இவற்னறை இப்சபபொது நீங்களபொகசவ புரிந்து மகபொள்ள முடியும்.
a.find_element_by_link_text("Posts").click()
a.find_element_by_link_text("Add New").click()
a.find_element_by_xpath("//input[@id='title']").send_keys("Tamil Kavithaikal")
a.find_element_by_xpath("//input[@id='publish']").click()
a.find_element_by_link_text("Close Sidebar").click()
print "New post is Published"
இதன் output பின்வருமெபொறு

இதுசபபொன்று வனலத்தளப் பக்கங்களின் html மமெபொழியுடன் மதபொடர்பு
மகபொண்டு பலசவறு வனகயபொனை விஷயங்கனள நிகழத்துவதற்கு webdriverஆனைது பலசவறு வனகயபொனை methods, attributes, classes - ஐப் பயன்படுத்துகிறைது.
அவற்றில ஒருசில முக்கியமெபொனைனவகனளப் பற்றி இந்தப் புத்தகத்தில
கபொண்சபபொம்.
இனிவரும் உதபொரைணைங்கள் அனனைத்திற்கும் நபொன் http://magento-demo.lexiconn.com/
எனும் வனலத்தளப் பக்கத்னதப் பயன்படுத்தப் சபபொகிசறைன்.

3.1 Search Results- ஐ மவளிப்படுத்தல

http://magento-demo.lexiconn.com/

இந்த வனலத்தளத்தின் searchbox-ல மசன்று "Bed & Bath" எனைக்
மகபொடுக்கும்சபபொது, அது பின்வருமெபொறு 12 வினடகனள மவளிப்படுத்துகிறைது.

இனத automate மசய்வதற்கபொனை code பின்வருமெபொறு அனமெயும்.
#File : 1-search.py
from selenium import webdriver
a = webdriver.Firefox()
a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
a.maximize_window()
a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys("Bed & Bath")
a.find_element_by_xpath("//button[@title='Search']").click()
lis = a.find_elements_by_xpath("//h2[@class='product-name'] / a ")
print str(len(lis)) + " products found"
for i in lis:
print i.text
a.quit()

இந்தக் code-ல உள்ள முதல 6 வரிகனள இப்சபபொது உங்களபொல சுலபமெபொகப்
புரிந்து மகபொள்ள முடியும்.
அதற்கு அடுத்த வரியபொனை h2[@class='product-name'] / a என்பது result-ல (class =
'product-name' ) உள்ள அனனைத்து இனணைப்புகனளயும் (<a>) சதர்ந்மதடுத்து lis
எனும் variable-ல பட்டியலபொக சசமிக்கிறைது. பின்னைர் அனவ for loop வழியபொக
ஒவ்மவபொன்றைபொக மவளிப்படுத்தப்படுகின்றைனை.
print str(len(lis)) என்பது result-ல மமெபொத்தம் எத்தனனை இனணைப்புகள் உள்ளது
என்பனதக் கணைக்கிட்டு மவளிப்படுத்துகிறைது. அதபொவது len() மூலம்
பட்டியலில உள்ள இனணைப்புகளின் எண்ணிக்னக கணைக்கிடப்படுகிறைது.
பின்னைர் ஒரு எண்னணை print மசய்ய முடியபொது என்பதபொல அந்த மெதிப்பு str()
மூலம் மெபொற்றைப்பட்டு print மசய்யப்படுகிறைது. இதன் output பின்வருமெபொறு
இருக்கும்.

3.2 assertEqual() மூலம் ஓப்பீடுகள் மசய்தல

சமெற்கண்ட program-ல "Bed & Bath" எனைக் மகபொடுத்து சதடும்சபபொது, அது
மவளிப்படுத்தும் இனணைப்புகளின் எண்ணிக்னகனய எவ்வபொறு கணைக்கிடுவது
மெற்றும் மவளிப்படுத்துவது எனைப் பபொர்த்சதபொம்.
இந்தப் பகுதியில "Bed & Bath" எனைக் மகபொடுத்து சதடும்சபபொது,
வனலத்தளமெபொனைது 12 இனணைப்புகனள மெட்டுசமெ மவளிப்படுத்த சவண்டும்
என்று ஒரு condition இருந்தபொல அனத எவ்வபொறு program-ல சசபொதிப்பது என்று
பபொர்க்கப் சபபொகிசறைபொம். இதற்கு assertEqual() function பயன்படும்.

#File : 2-assersions.py
import unittest
from selenium import webdriver
class SearchTests (unittest.TestCase):
def setUp(self):
self.a = webdriver.Firefox()
self.a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
self.a.maximize_window()
def test_search(self):
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys("Bed & Bath")
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").submit()
lis = self.a.find_elements_by_xpath("//h2[@class='product-name']/a")
self.assertEqual(12, len(lis))
def tearDown(self):
self.a.close()
if __name__ == '__main__':
unittest.main(verbosity=2)

இந்த assertEqual() - ஐ மெட்டும் நம்மெபொல தனியபொகப் பயன்படுத்த முடியபொது.
ஏமனைனில இது unittest library-க்குள் TestCase எனும் class-க்குள்
வனரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. எனைசவ நமெது program-ன் முதல வரியபொக unittestஆனைது import மசய்யப்பட்டுள்ளது.
பின்னைர் நபொம் வனரையறுத்துள்ள SearchTests க்குள் நம்மெபொல assertEqual-ஐப்
பயன்படுத்த முடியும். ஏமனைனில இதற்குத் சதனவயபொனை TestCase class-ஆனைது
இங்கு argument-ஆக மசலுத்தப்பட்டுள்ளது.
setUp() மெற்றும் tearDown() ஆகியனவ ஒரு புதிய browser-ஐ திறைந்து மூடப்

பயன்படுகின்றைனை. இந்த இரைண்டு methods-ம் unittest இருக்கின்றை அனனைத்து
நிரைலகளிலும் பயன்படுத்தப்பட சவண்டும்.
இந்த இரைண்டிற்கும் நடுவில நபொம் உருவபொக்கப்சபபொகும் அனனைத்து functions-ம்
test_என்சறை மதபொடங்க சவண்டும். அவ்வபொறு உருவபொக்கப்பட்ட test_search()-ல
தபொன் வனலத்தளமெபொனைது 12 இனணைப்புகனள மெட்டுசமெ மவளிப்படுத்துகிறைதபொ
எனும் சசபொதனனை மசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கபொனை நிரைலகனள படித்தபொசல
உங்களுக்குப் புரிந்துவிடும்.
ஒவ்மவபொரு method-க்குள்ளும் உள்ள அனனைத்து வரிகளும் self. எனை
மதபொடங்கப்பட்டுள்ளத்னத கவனிக்கவும் (variable தவிரை). இது இப்படித்தபொன்.
எனைசவ சகள்வி சகட்கபொமெல நீங்களும் அப்படிசய பயன்படுத்தவும்.
அவ்வபொசறை கனடசியபொக உள்ள if __name எனைத் மதபொடங்கும் வரி நபொம்
உருவபொக்கிய program-ஐ அனழைத்து run மசய்யப் பயன்படும். எனைசவ சகள்வி
சகட்கபொமெல அனதயும் கனடசியில இனணைத்துவிடவும். இதற்கபொனை output
பின்வருமெபொறு.

ஒருசவனள நபொம் நமெது program-ன் assertEqual-க்குள் 20 எனைக்
மகபொடுத்துள்சளபொம். ஆனைபொல உண்னமெயில வனலத்தளமெபொனைது 12
இனணைப்புகனள மெட்டுசமெ மவளிப்படுகிறைமதனில, program-ஆனைது
பயனைருக்கு AssertionError என்பனத மவளிப்படுத்தும். அதபொவது நபொம்
மகபொடுத்துள்ளபடி இனணைப்புகள் மவளிப்படவிலனல என்று இதற்கு
அர்த்தம். இது பின்வருமெபொறு.

3.3 @ classmethod பயன்படுத்தபொவிடில நிகழுவது

சமெற்கண்ட program-ல "Bed & Bath" எனைக் மகபொடுத்து சதடும்சபபொது அது
மவளிப்படுத்தும் இனணைப்புகளின் மெதிப்பு 12-ஆக உள்ளதபொ எனை ஒரு methodக்குள் சசபொதித்சதபொம்.
இப்சபபொது இந்த program-ல இன்மனைபொரு method- ஐ உருவபொக்கி அதற்குள் "Bags &
Luggage” எனைக் மகபொடுத்து சதடும்சபபொது அது 11 இனணைப்புகனள
மவளிப்படுத்துகிறைதபொ என்பனத சசபொதிக்கப் சபபொகிசறைபொம்.

File : 3-multi-assersion.py
import unittest
from selenium import webdriver
class SearchTests (unittest.TestCase):
def setUp(self):
self.a = webdriver.Firefox()
self.a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
self.a.maximize_window()
def test_search_product1(self):
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys("Bed &
Bath")
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").submit()
lis = self.a.find_elements_by_xpath("//h2[@class='product-name']/a")
self.assertEqual(12, len(lis))
def test_search_product2(self):
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys("Bags &
Luggage")
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").submit()
lis = self.a.find_elements_by_xpath("//h2[@class='product-name']/a")
self.assertEqual(12, len(lis))
def tearDown(self):
self.a.close()
if __name__ == '__main__':
unittest.main(verbosity=2)

இந்த program-ஐ run மசய்யும்சபபொது test_search_product1 எனும் முதல
சசபொதனனைக்கு ஒருமுனறை browser-ஐ திறைந்து சசபொதனனைகனள நிகழத்தி
மூடிவிடும். அவ்வபொசறை test_search_product2 எனும் இரைண்டபொவது
சசபொதனனைக்கும் ஒருமுனறை browser-ஐ திறைந்து சசபொதனனைகனள நிகழத்தி
மூடிவிடும்.

அதபொவது இந்த program-க்குள் வனரையறுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்மவபொரு தனித்தனி
சசபொதனனைகளுக்கும் browser-ஆனைது ஒவ்மவபொரு முனறை தனித்தனியபொக திறைந்து
திறைந்து மூடப்படும். எனைசவ சசபொதனனைகனள நிகழத்தி முடிப்பதற்கபொனை சநரைம்
அதிகமெபொகிறைது. இதற்கபொனை பின்வரும் output- ல சசபொதனனைகள் அனனைத்தும்
33.360s கபொல அளவில நிகழத்து முடிந்திருப்பனதக் கபொணைலபொம்.

இவ்வபொறு தனித்தனியபொக browsers திறைந்து மூடப்படுவனதயும், அதனைபொல
ஏற்படும் கபொல விரையத்னதயும் தவிர்ப்பதற்கபொக வந்தசத @classmethod ஆகும்.

3.4 @ classmethod- ன் பயன்பபொடு

நமெது program-ல browser-ஐ திறைப்பதற்கு முன்னைர் @classmethod எனைக் மகபொடுத்து
நபொம் என்மனைன்னை மசய்ய விரும்புகிசறைபொசமெபொ அதற்கபொனை methods-ஐ எலலபொம்
வனரையறுக்க சவண்டும். பின்னைர் கனடசியபொக மீண்டும் @classmethod எனைக்
மகபொடுத்து browser-ஐ மூட சவண்டும். இதுசவ அனனைத்து methods-ஐயும் நபொம்
விரும்பும் வனகயில மதபொடர்ச்சியபொக நிகழத்த உதவும்.
#File : search_tests.py
import unittest
from selenium import webdriver
class SearchTests (unittest.TestCase):
@classmethod
def setUpClass(cls):
cls.a = webdriver.Firefox()
cls.a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
cls.a.maximize_window()
def test_search_product1(self):
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys("Bed &
Bath")
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").submit()
lis = self.a.find_elements_by_xpath("//h2[@class='product-name']/a")
self.assertEqual(12, len(lis))
def test_search_product2(self):
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").clear()
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys("Bags &
Luggage")
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").submit()
lis = self.a.find_elements_by_xpath("//h2[@class='product-name']/a")
self.assertEqual(12, len(lis))
@classmethod
def tearDownClass(cls):
cls.a.quit()
if __name__ == '__main__':
unittest.main(verbosity=2)

இதற்கபொனை பின்வரும் output- ல சசபொதனனைகள் அனனைத்தும் 18.461s கபொல
அளவில நிகழத்து முடிந்திருப்பனதக் கபொணைலபொம். அதபொவது @classmethod
பயன்படுத்தபொதசபபொது, இது எடுத்துக்மகபொண்ட கபொல அளனவவிட இப்சபபொது
குனறைவபொகசவ எடுத்துக்மகபொண்டுள்ளது.

3.5 ஒரு பக்கத்தில இருக்க சவண்டியவற்னறை சசபொதித்தல

http://magento-demo.lexiconn.com/ எனும் வனலத்தளப்பக்கத்தில இருக்க
சவண்டிய பின்வரும் முக்கிய விஷயங்கனள சசபொதிப்பதற்கபொனை நிரைல அதற்குக்
கீசழை மகபொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
1. சதடும் மபட்டி
2. மமெபொழிகளின் சதர்வுப் பட்டியல
3. னகக்கூனட
4. எனைது கணைக்கு
5. விளம்பரைப் படங்கள்

#File : homepage-tests.py
import unittest
from selenium import webdriver
from selenium.common.exceptions import NoSuchElementException
from selenium.webdriver.common.by import By
from __builtin__ import classmethod
class HomePageTest (unittest.TestCase):
@classmethod
def setUpClass(cls):
cls.a = webdriver.Firefox()
cls.a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
cls.a.maximize_window()
def test_searchbox(self):
self.assertTrue (self.is_element_present (By.ID,"search"))
self.assertTrue (self.a.find_element_by_id("search").is_enabled())
x = self.a.find_element_by_id("search").get_attribute("maxlength")
self.assertEqual("128",x)
def test_languagebox(self):
self.assertTrue (self.is_element_present (By.ID,"select-language"))
def test_addcart(self):
self.a.find_element_by_css_selector("div.header-minicart
span.icon").click()
x = "You have no items in your shopping cart."
y = self.a.find_element_by_css_selector("p.empty").text
self.assertEqual(x,y)
self.a.find_element_by_css_selector("div.minicart-wrapper
a.close").click()
def test_account(self):
x = self.a.find_element_by_link_text("ACCOUNT")
y = self.a.find_elements_by_partial_link_text("ACCOUNT")

self.assertTrue(x.is_displayed())
self.assertTrue(2,len(y))
def test_imgs(self):
x = self.a.find_element_by_class_name("promos")
y = x.find_elements_by_tag_name("img")
self.assertEqual(3,len(y))
z = self.a.find_element_by_xpath("//img[@alt='Shop Private Sales - Members
Only']")
self.assertTrue(z.is_displayed())
z.click()
self.assertEqual("VIP",self.a.title)
@classmethod
def tearDownClass(cls):
cls.a.quit()
def is_element_present(self, how, what):
try: self.a.find_element(by=how, value=what)
except NoSuchElementException, e: return False
return True
if __name__ == '__main__':
unittest.main(verbosity=2)

இதன் output மெற்றும் நிரைலகளுக்கபொனை விளக்கத்னதப் பின்வருமெபொறு கபொணைலபொம்.

3.5.1. சதடும் மபட்டி

search எனும் மபட்டி உள்ளதபொ? அது பயனைர் பயன்படுத்தும் வனகயில enableஆக உள்ளதபொ? அந்த மபட்டிக்குள் 128 எழுத்துக்கனள மசலுத்த முடியுமெபொ?
என்பது சபபொன்றை விஷயங்கமளலலபொம் test_searchbox()-க்குள்
சசபொதிக்கப்பட்டுள்ளது.
assertTrue() என்பது
 ஒரு element உள்ளதபொ என்பனத சசபொதிப்பதற்கு .is_element_present() ஐயும்
 அது enable ஆக உள்ளதபொ என்பனத சசபொதிப்பதற்கு .is_enabled() ஐயும்
பயன்படுத்தியுள்ளது.
சமெலும் .get_attribute() ஐப் பயன்படுத்தி அந்த மபட்டியின் நீளம்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு x எனை னவக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னைர் assertEqual() மூலம்
x-ஆனைது 128-உடன் ஒப்பிடப்பட்டு, அந்தப் மபட்டி 128 எழுத்துக்கனளத்
தபொங்கும் வனகயில உருவபொக்கப்பட்டுள்ளதபொ என்பது சசபொதிக்கப்பட்டுள்ளது.
3.5.2. மமெபொழிகளின் சதர்வுப் பட்டியல

நபொம் விரும்பும் மமெபொழியினனைத் சதர்ந்மதடுக்கும் பட்டியனலக் மகபொண்ட
மபட்டி உள்ளதபொ என்பது test_languagebox()-க்குள் சசபொதிக்கப்பட்டுள்ளது.
assertTrue() என்பது இந்த element உள்ளதபொ என்பனத சசபொதிப்பதற்கு
.is_element_present()-ஐப் பயன்படுத்தியுள்ளது.

3.5.3. னகக்கூனட

CART icon க்கு மசன்று அதன்மீது மசபொடுக்கும்சபபொது, “You have no items in your
shopping cart” என்று வருகிறைதபொ என்பது test_addcart()-க்குள்
சசபொதிக்கப்பட்டுள்ளது.
CART icon க்கு மசன்று அதன்மீது மசபொடுக்கவும் என்பதற்கபொனை முதல வரி
find_element_by_css_selector("div.header-minicart span.icon") என்று உள்ளது. இந்த
icon- க்கபொனை நிரைல <div> -ஐக் மகபொண்டிருப்பதபொல இதனனை நபொம் css மகபொண்டு
அணுக சவண்டும்.

எனைசவ div.அதன் class ஓர் இனடமவளி விட்டு அதற்குள் உள்ள span. அதன்
class எனைக் மகபொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுசவ ஒரு css element-ஐக்
கண்டுபிடிப்பதற்கபொனை முனறை ஆகும்.
பின்னைர் “You have no items in your shopping cart” என்பது x – லும், icon-ஐ
மசபொடுக்கும்சபபொது வரும் வபொக்கியம், .text மூலம் எடுக்கப்பட்டு y - லும்
சசமிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னைர் assertEqual() மூலம் x,y சமெமெபொக உள்ளதபொ என்பது
சசபொதிக்கப்படுகிறைது.
கனடசியபொக நமெக்கு தகவல கபொட்டுகின்றை மபட்டினய மூடுவதற்கபொனை நிரைல
மகபொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

3.5.4. எனைது கணைக்கு

பின்வரும் விஷயங்கள் test_account()-க்குள் சசபொதிக்கப்பட்டுள்ளது.
 ACCOUNT எனும் இனணைப்பு உள்ளதபொ?
 ACCOUNT, My Account எனும் 2 இனணைப்புகள் உள்ளனைவபொ?
இதற்கபொனை நிரைலில ACCOUNT எனும் வபொர்த்னதனய மெட்டும் மகபொண்ட
இனணைப்பு x-லும், அந்த வபொர்த்னதயில மதபொடங்கும் அலலது முடியும் எலலபொ
இனணைப்புகளும் y-லும் சசமிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னைர் .is_displayed() மூலம்
அந்த இனணைப்பு மதரிகிறைதபொ என்பதும், assertTrue() மூலம் அந்த
வபொர்த்னதனயக் மகபொண்ட 2 இனணைப்புகள் (Account, My Account) உள்ளதபொ
என்பதும் பரிசசபொதிக்கப்பட்டுள்ளனை.
3.5.5. விளம்பரைப் படங்கள்

பின்வரும் 3 விளம்பரைப் படங்கள் மதன்படுகின்றைனைவபொ சமெலும் நடுவில
உள்ள Shop Private Sales - Members Only எனும் படத்தின்மீது மசபொடுக்கும்சபபொது
VIP எனும் மபரிய படம் வருகிறைதபொ என்பது சபபொன்றை விஷயங்கமளலலபொம்
test_imgs()-க்குள் சசபொதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்வரும் நிரைலில பபொர்த்தபொல அந்த 3 படங்களும் promos எனும் unordered listக்குள் உள்ளனை. எனைசவதபொன் find_element_by_class_name மூலம் promos-ல உள்ள 3
படங்களும் x எனை சசமிக்கப்பட்டுள்ளனை. பின்னைர் len() மூலம் x-ன் நீளம்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அது 3 ஆக உள்ளதபொ என்பது சசபொதிக்கப்படுகிறைது.

3.6 தனித்தனி சசபொதனனைகனள ஒன்றைபொக இனணைத்து இயக்குதல

search_tests (3.4) மெற்றும் homepage_tests (3.5) எனும் இரைண்டு மவவ்சவறு
program-களில மகபொடுக்கப்பட்டுள்ள சசபொதனனைகனள ஒருசசரை நிகழத்த
விரும்பினைபொல அதற்கபொனை code பின்வருமெபொறு அனமெயும்.

#File : 6-combining-tests.py
import unittest
from search_tests import SearchTests
from homepage_tests import HomePageTest
x = unittest.TestLoader().loadTestsFromTestCase(SearchTests)
y = unittest.TestLoader().loadTestsFromTestCase(HomePageTest)
z = unittest.TestSuite([x, y])
unittest.TextTestRunner(verbosity=2).run(z)

இதில சதனவயபொனை சகபொப்புகளிலிருந்து அதிலுள்ள classes-ன் மபயர்கள்
ஏற்றுமெதி மசய்யப்பட்டிருப்பனதக் கபொணைலபொம். பின்னைர் அந்த classes-ல
உள்ளனவ அனனைத்தும் x , y எனும் variables-க்கு மசலுத்தப்பட்டுள்ளது. Z
எனும் variable-ஆனைது x மெற்றும் y-ஐ இனணைத்த ஒரு TestSuit-ஐத் தபொங்கியுள்ளது.
கனடசி வரியபொனைது அனனைத்னதயும் உள்ளடக்கிய z-ஐ இயக்கப்
பயன்படுகிறைது.
இதற்கபொனை output பின்வருமெபொறு இரைண்டு தனித்தனி சகபொப்புகளில உள்ள
அனனைத்து methods-ஐயும் ஒருசசரை இயக்கி மவளிப்படுத்தும்.

3.7 Report உருவபொக்குதல

சமெற்கண்ட (3.6) அசத சசபொதனனை முடிவுகனள ஒரு HTML Report-ஆக மெபொற்றை
விரும்பினைபொல அதற்கபொனை நிரைல பின்வருமெபொறு அனமெயும்.
#File : 7-test-report.py
import unittest
import HTMLTestRunner
import os
from search_tests import SearchTests
from homepage_tests import HomePageTest
dir = os.getcwd()
x = unittest.TestLoader().loadTestsFromTestCase(SearchTests)
y = unittest.TestLoader().loadTestsFromTestCase(HomePageTest)
z = unittest.TestSuite([x, y])
outfile = open("SmokeTestReport.html", "w")
r = HTMLTestRunner.HTMLTestRunner(stream=outfile,title='Test
Report',description='Smoke Tests')
r.run(z)

இதில உள்ள x,y,z,r ஆகியனவ அனனைத்தும் variables ஆகும். மீதி
அனனைத்னதயும் இந்நினலயில உங்களபொசலசய புரிந்து மகபொள்ள முடியும்
என்று நினனைக்கிசறைன்.
இனத run மசய்வதற்கு முன்னைர் http://tungwaiyip.info/software/HTMLTestRunner.html
எனும் முகவரிக்கு மசன்று HTMLTestRunner.pyc எனும் சகபொப்பினனை இறைக்குமெதி
மசய்து நமெது சகபொப்புகள் சசமிக்கப்பட்டுள்ள அசத Folder-க்குள் இனதயும்
சசமித்து விடவும். அப்சபபொதுதபொன் நமெது program எந்த தவரும் இலலபொமெல
இயங்கும்.

இதன் output பின்வருமெபொறு மவளிப்பட்டபொலும், நமெது சகபொப்புகள் அனனைத்தும்
சசமிக்கப்பட்டுள்ள folder-க்குள் நபொம் குறிப்பிட்டிருக்கும் மபயரில ஒரு html
report-ஐ உருவபொக்கும்.

இதனனை திறைந்து பபொர்த்தபொல பின்வருமெபொறு ஒரு report மவளிப்படும்.

3.8 படிவம் பூர்த்தி மசய்தல

Magento தளத்தில மசன்று Account -> Login -> Create an Account என்பதன் மீது
மசபொடுக்கினைபொல வரும் படிவத்னத automate மசய்வதற்கபொனை நிரைல பின்வருமெபொறு
அனமெயும்.
File : 8-registration-form.py
import unittest
from selenium import webdriver
from time import gmtime,strftime
class Login (unittest.TestCase):
@classmethod
def setUpClass(cls):
cls.a = webdriver.Firefox()
cls.a.implicitly_wait(30)
cls.a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
cls.a.maximize_window()
def test_register(self):
self.a.find_element_by_link_text("ACCOUNT").click()
self.a.find_element_by_link_text("Log In").click()
x = self.a.find_element_by_link_text("CREATE AN ACCOUNT")
self.assertTrue(x.is_displayed() and x.is_enabled())
x.click()
self.assertEquals("Create New Customer Account",self.a.title)

fn
ln
ea
pa
co
su
re

=
=
=
=
=
=
=

self.a.find_element_by_id("firstname")
self.a.find_element_by_id("lastname")
self.a.find_element_by_id("email_address")
self.a.find_element_by_id("password")
self.a.find_element_by_id("confirmation")
self.a.find_element_by_id("is_subscribed")
self.a.find_element_by_xpath("//button[@title='Register']")

self.assertEqual("255", fn.get_attribute("maxlength"))
self.assertEqual("255", ln.get_attribute("maxlength"))
self.assertTrue(fn.is_enabled() and ln.is_enabled() and ea.is_enabled()
and pa.is_enabled() and
co.is_enabled() and su.is_enabled() and re.is_enabled())
self.assertFalse(su.is_selected())
laname = "user_" + strftime("%Y%m%d%H%M%S", gmtime())
fn.send_keys("Test")
ln.send_keys(laname)
su.click()
ea.send_keys(laname + "@example.com")
pa.send_keys("tester")
co.send_keys("tester")
re.click()
self.assertEqual("Hello, Test " + laname +
"!",self.a.find_element_by_css_selector("p.hello >strong").text)
self.a.find_element_by_link_text("ACCOUNT").click()
self.assertTrue(self.a.find_element_by_link_text("Log
Out").is_displayed())
@classmethod
def tearDownClass(cls):
cls.a.quit()
if __name__ == '__main__':
unittest.main(verbosity=2)

test_register எனும் method-க்குள் என்மனைன்னை எழுதியுள்சளன் என்பனதப்
பின்வருமெபொறு கபொணைலபொம்.
1. முதலில Account, Log In எனும் இனணைப்பின் மீது மசன்று
மசபொடுக்குவதற்கபொனை நிரைல மகபொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
2. "Create an Account" எனும் இனணைப்பினனை x எனை னவத்து, அது உள்ளதபொ
மெற்றும் enable-ஆக உள்ளதபொ என்பது assertTrue-க்குள்
சசபொதிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னைர் இதன் மீது மசபொடுக்கும்சபபொது, "Create
New Customer Account" எனும் தனலப்பினனை மவளிப்படுத்துகிறைதபொ
என்பது assertEquals-க்குள் சசபொதிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. இந்தப் படிவத்தில மபறைப்படுகின்றை ஒவ்மவபொரு விவரைமும் fn, ln, ea ........
என்பது சபபொன்றை variables-ல சசமிக்கப்படுகின்றைனை. இத்தனகய

4.
5.
6.

7.

8.

9.

variables அனனைத்தும் படிவத்தில உள்ளதபொ மெற்றும் அனவ enable-ஆக
உள்ளதபொ என்பது assertTrue-க்குள் சசபொதிக்கப்படுகிறைது.
சமெலும் firstname, lastname மபறுவதற்கபொனை மபட்டியபொனைது
255 எழுத்துக்கள் வனரை தபொங்கும் வனகயில உள்ளதபொ என்பது
assertEqual மூலம் சசபொதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கனடசியபொக உள்ள checkbox-ஆனைது tick மசய்யப்படபொமெல இருக்கிறைதபொ
என்பது assertFalse(su.is_selected()) எனைக் மகபொடுத்து
சசபொதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பின்னைர் படிவத்தில உள்ள ஒவ்மவபொரு மபட்டியினுள்ளும் என்மனைன்னை
விவரைங்கனள மசலுத்த சவண்டுசமெபொ அனவ send_keys மூலம்
மசலுத்தப்பட்டுள்ளனை. Checkbox மெற்றும் button-ன் மீது மசபொடுக்க
சவண்டும் என்பதற்கு அவற்னறைத் தபொங்கியிருக்கும் variable-ஐத்
மதபொடர்ந்து click () எனைக் மகபொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்மவபொரு முனறையும் ஒசரை மெபொதிரியபொனை தகவலகனள மகபொடுத்து
விண்ணைப்பிக்க முடியபொது என்பதற்கபொக laname variable-ல
User_தற்சபபொனதயசநரைம் சசமிக்கப்பட்டு, அது lastname-ஆகவும்
மின்னைஞ்சல முகவரியபொகவும் மசலுத்தப்பட்டுள்ளது. strftime மூலம்
தற்சபபொனதய சநரைம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்குத் சதனவயபொனை modules
மதபொடக்கத்தில import மசய்யப்பட்டிருப்பனதக் கபொணைலபொம்.
ஒரு பயனைர் மவற்றிகரைமெபொக விண்ணைப்பிக்கப்பட்ட பின்னைர்
மவளிப்படும் மசய்தியபொனைது, css selector மூலம் எடுக்கப்பட்டு, அது நபொம்
எதிர்பபொர்க்கும் விதத்தில உள்ளதபொ என்பது assertEquals- மூலம்
சசபொதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கனடசியபொக Account எனும் இனணைப்பின் மீது மசபொடுக்கி அதற்குள் Log out
உள்ளதபொ என்பது சசபொதிக்கப்பட்டுள்ளது.

என்மனைன்னை வனகயபொனை assertions உள்ளது என்பனதப் பின்வருமெபொறு
கபொணைலபொம். சமெற்கண்ட அசத program-ல assert-க்கபொனை வரினய மெட்டும் மெபொற்றி
மெபொற்றி பின்வருமெபொறு மகபொடுக்கவும்.
1. assertEquals (a,b) - இது மகபொடுக்கப்பட்டுள்ள இரைண்டு வபொர்த்னதகளும்
சமெமெபொக உள்ளதபொ என்பனத ஒப்பிடும்.

சமெமெபொக இருப்பின் பின்வருமெபொறு output - ஐ மவளிப்படுத்தும்.

2. assertNotEqual (a,b) - இது மகபொடுக்கப்பட்டுள்ள இரைண்டு வபொர்த்னதகளும்
சமெமெபொக இலனலயபொ என்பனத சசபொதிக்கும்.

அனவ சமெமெபொக இருக்கும் பட்சத்தில பின்வருமெபொறு error- ஐ மவளிப்படுத்தும்.

3. assertEqual (a,b,[msg]) - இது இரைண்டு வபொர்த்னதகளும் சமெமெபொக உள்ளதபொ எனை
சசபொதிக்கும். அவ்வபொறு சமெமெபொக இலனலமயனில Hai-ஐ மவளிப்படுத்தும்.

இங்கு இரைண்டும் சமெமெபொக உள்ளதபொல Hai-ஐ மவளிப்படுத்தவிலனல.

4. assertNotEqual (a,b,[msg]) இது இரைண்டு வபொர்த்னதகளும் சமெமெபொக இலனலயபொ
எனை சசபொதிக்கும். அவ்வபொறு சமெமெபொக இருந்தபொல Hai-ஐ மவளிப்படுத்தும்.

இங்கு இரைண்டும் சமெமெபொக உள்ளதபொல Hai-ஐ மவளிப்படுத்தியுள்ளது.

5. assertFalse (a, [msg]) விண்ணைப்பப் படிவத்தில 'Sign Up for Newsletter' எனும்

checkbox, select மசய்யப்பட்டுள்ளது எனும் விவரைம் மபபொய்யபொ என்பனத
சசபொதிக்கிறைது.

அது மபபொய் தபொன் என்பதனைபொல 'Hai' என்பது மவளிப்படவிலனல.

6. assertTrue (a, [msg]) அசத checkbox, select மசய்யப்பட்டுள்ளது எனும் விவரைம்
உண்னமெயபொ என்பனத சசபொதிக்கிறைது.

அது மபபொய்யபொக இருக்கசவ பின்வருமெபொறு error-ஐ மவளிப்படுத்தி 'Hai' - ஐயும்
மவளிப்படுத்துகிறைது.

7. assertListEqual (a,b) இது இரைண்டு பட்டியலகனள ஒப்பிட்டு அதற்குள் உள்ள
மெதிப்புகள் அனனைத்தும் ஒத்துப் சபபொகிறைதபொ என்பனத சசபொதிக்கிறைது. இதற்கபொனை
உதபொரைணைம் இந்தப் புத்தகத்தில உள்ள சவறுசில program-ல உள்ளது.

3.9 Dropdown box- ஐ அணுகுதல

ஒரு dropdown box-க்குள் நபொம் எதிர்பபொர்க்கும் மெதிப்புகள் அனனைத்தும்
இருக்கின்றைனைவபொ, default-ஆக எந்த மெதிப்பு மவளிப்படுகிறைது, அவற்னறை
மெபொற்றுவது எப்படி என்மறைலலபொம் பின்வரும் நிரைலில கபொணைலபொம்.

#File : 9-dropdown.py
import unittest
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.support.ui import Select
class dropdown (unittest.TestCase):
@classmethod
def setUpClass(cls):
cls.a = webdriver.Firefox()
cls.a.implicitly_wait(30)
cls.a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
cls.a.maximize_window()
def test_language_options(self):
x = ["ENGLISH", "FRENCH", "GERMAN"]
y = []
d = Select(self.a.find_element_by_id("select-language"))
self.assertEqual(3, len(d.options))
for i in d.options:
y.append(i.text)
self.assertListEqual(x, y)
self.assertEqual("ENGLISH", d.first_selected_option.text)
d.select_by_visible_text("German")
self.assertTrue("store=german" in self.a.current_url)
d = Select(self.a.find_element_by_id("select-language"))
d.select_by_index(0)
@classmethod
def tearDownClass(cls):
cls.a.quit()
if __name__ == '__main__':
unittest.main(verbosity=2)

இங்கு “select-language” dropdownbox -ஆனைது d எனை னவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த
மபட்டியில நபொம் எதிர்பபொர்க்கும் மெதிப்புகள் அனனைத்தும் x எனும் மபயர்
மகபொண்ட பட்டியலிலும், ஒரு மவற்றுப் பட்டியல y எனைவும்
னவக்கப்பட்டுள்ளது.
1. len(d.options) மூலம் d மபட்டிக்குள் உள்ள மெதிப்புகளின் எண்ணிக்னக
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, அது 3-ஆக உள்ளதபொ எனை சசபொதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் dropdown box-ல 3 மெதிப்புகள் உள்ளது
உறுதிமசய்யப்படுகிறைது.
2. For loop மூலம் d மபட்டியில உள்ள மெதிப்புகள் ஒவ்மவபொன்றைபொக
எடுக்கப்பட்டு, அனவ y எனும் மவற்றுப் பட்டியலில
இனணைக்கப்பட்டுள்ளனை. பின்னைர் x-ம் y-ம் சமெமெபொக உள்ளதபொ என்பனத
சசபொதிக்க assertListEqual பயன்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நபொம்
எதிர்பபொர்க்கும் மெதிப்புகள் dropdown box-க்குள் உள்ளதபொ என்பது
உறுதிமசய்யப்படுகிறைது.
3. மபட்டிக்குள் முதலில உள்ள மெதிப்பு "English" எனை உள்ளதபொ என்பது
first_selected_option மூலம் சசபொதிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. பின்னைர் select_by_visible_text மூலம் அந்த மெதிப்பு German எனை
மெபொற்றைப்பட்டுள்ளது.இவ்வபொறு மமெபொழியினனை மெபொற்றியவுடன் அந்தப்
பக்கத்தில உள்ள அனனைத்தும், மஜர்மென் மமெபொழிக்கு
மெபொற்றைப்பட்டுவிட்டதபொ என்பனத நமெது browser url-ல மசன்று
store=german எனை உள்ளதபொ என்று பரிசசபொதிப்பதன் மூலம் உறுதி
படுத்தலபொம்.
இந்நினலயில நமெது browser url முழுவதுமெபொக மெபொற்றைப்பட்டு விட்டதபொல,
மீண்டும் “select-language” dropdownbox -ஐ d எனைனவப்பதற்கபொனை code
மகபொடுக்கப்பட்டு, அதன் இயலபபொனை மெதிப்பு சதர்ந்மதடுக்கப்படுகிறைது.
இப்சபபொது இந்த d மபட்டியின் முக்கிய சில properties / functions ஐப்
பின்வருமெபொறு கபொணைலபொம்.
d.options = dropdown மபட்டியில உள்ள அனனைத்து மெதிப்புகனளயும் எடுத்து ஒரு
பட்டியலபொக சசமித்துக் மகபொள்ளும்.
d.all_selected_options = dropdown மபட்டியில உள்ள மெதிப்புகளில
சதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட நினலயில இருக்கும் மெதிப்புகனள மெட்டும் எடுத்து ஒரு
பட்டியலபொக சசமித்துக் மகபொள்ளும்.
d.first_selected_option = dropdown மபட்டியில உள்ள சதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட

நினலயில இருக்கும் மெதிப்புகளில முதல மெதிப்பினனை மெட்டும் எடுக்க உதவும்.
d.deselect_all() = ஒரு multiselect dropdownbox / list -ல சதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட
நினலயில இருக்கும் மெதிப்புகளின் சதர்வுகனள மெட்டும் நீக்கி விட உதவும்.
d.deselect_by_ index(xxx) = நபொம் மகபொடுக்கும் index-ன் அடிப்பனடயில
சதர்வுகனள நீக்க உதவும்.
d.deselect_by_ value(xxx) = நபொம் மகபொடுக்கும் மெதிப்பின் அடிப்பனடயில
சதர்வுகனள நீக்க உதவும்.
d.deselect_by_ visible_text(xxx) = நபொம் மகபொடுக்கும் text-ஐத் சதடி அதன் மீது உள்ள
சதர்வினனை நீக்கும்.
d.select_by_index(xxx) = நபொம் மகபொடுக்கும் index-ன் இடத்தில இருக்கும்
மெதிப்பினனை சதர்வு மசய்யும்.
d.select_by_value(xxx) = நபொம் மகபொடுக்கும் மெதிப்பின் அடிப்பனடயில சதர்வு
மசய்யும்.
d.select_by_ visible_text(xxx) = நபொம் மகபொடுக்கும் text-ஐத் சதடி அதன்
அடிப்பனடயில சதர்வு மசய்யும்.

3.10 popup- ஐ னகயபொளுதல

Magento தளத்தில மசன்று phones எனைக் மகபொடுத்து சதடி, அதன் கீழ வரும்
ஏசதனும் ஒரு மபபொருளின் அடியில உள்ள Add to Compare இனணைப்பின் மீது
மசபொடுக்கவும்.

அவ்வபொசறை 'Bed & Bath' எனைக் மகபொடுத்து சதடி அதன் கீழ வரும் ஏசதனும் ஒரு
மபபொருளின் அடியில உள்ள Add to Compare இனணைப்பின் மீது மசபொடுக்கவும்.

இப்சபபொது நபொம் சதர்வு மசய்துள்ள அந்த இரைண்டு மபபொருள்களும் தினரையின்
வலப்பக்கத்தில உள்ள 'Compare Products' எனும் பகுதியின் கீழ மதரியும்.

இந்தப் பகுதியில Clear All எனும் இனணைப்பின் மீது மசபொடுக்கினைபொல
பின்வருமெபொறு ஒரு Popup மவளிப்படும்.

இந்த popup-ல உள்ள ok button-ஐ எவ்வபொறு மசபொடுக்குவது? இது நமெது browserஐசய disable மசய்துவிட்டு மவளிப்படுகிறைது. இதற்கபொனை html code எதுவும்
கினடயபொது. இது சபபொன்றை ஒரு popup-ல உள்ள button-ஐ எவ்வபொறு மசபொடுக்குவது

என்பதற்கபொனை நிரைனல பின்வருமெபொறு கபொணைலபொம்.
File : 10-compare.py
import unittest
from selenium import webdriver
class compare (unittest.TestCase):
def setUp(self):
self.a = webdriver.Firefox()
self.a.implicitly_wait(30)
self.a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
self.a.maximize_window()
def test_compare_products(self):
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys("phones")
self.a.find_element_by_xpath("//button[@title='Search']").click()
self.a.find_element_by_link_text("Add to Compare").click()
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").clear()
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys("Bed &
Bath")
self.a.find_element_by_xpath("//button[@title='Search']").click()
self.a.find_element_by_link_text("Add to Compare").click()
self.a.find_element_by_link_text("Clear All").click()
i = self.a.switch_to_alert()
self.assertEqual("Are you sure you would like to remove all products from
your comparison?", i.text)
i.accept()
def tearDown(self):
self.a.quit()
if __name__ == '__main__':
unittest.main(verbosity=2)

இங்கு switch_to_alert() எனும் function மூலம் browser-ல மவளிப்படும்
popup ஆனைது i எனும் variable-ல னகப்பற்றைப்படுகிறைது. பின்னைர் popup-ன்
முக்கிய சில properties / functions பின்வருமெபொறு மகபொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில
ஒருசில சமெற்கண்ட program-ல பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
i.text = popup ல மவளிப்படும் தகவனல எடுக்க உதவும்.
i.accept() = ok னவ மசபொடுக்கி அதனனை ஏற்றுக்மகபொள்ள உதவும்.
i.dismiss() = cancel ஐ மசபொடுக்கி அதனனை நிரைபொகரிக்க உதவும்.
i.send_keys(xxx) = நம்மிடம் கடவுச் மசபொல அலலது சவறு ஏதபொவது ஒரு
தகவனலக் சகட்பது சபபொன்று ஒரு popup மவளிப்படின், அந்த மெதிப்பினனை
மகபொடுக்க உதவும். xxx என்பது நபொம் மகபொடுக்க சவண்டிய மெதிப்பு.

3.11 Hard Coding

Magento தளத்தில மசன்று "Bed & Bath" எனைக் மகபொடுத்து சதடினைபொல
மவளிப்படும் இனணைப்புகளின் எண்ணிக்னக 12-ஆக உள்ளதபொ மெற்றும் "Bags &
Luggage" எனைக் மகபொடுத்து சதடும் சபபொது மவளிப்படும் இனணைப்புகளின்
எண்ணிக்னக 11-ஆக உள்ளதபொ என்மறைலலபொம் சசபொதிப்பதற்கு ஒசரை வனகயபொனை
code-ஆனைது data-னவ மெட்டும் மெபொற்றி திரும்பத் திரும்ப பின்வருமெபொறு
மகபொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
import unittest
from selenium import webdriver
class search (unittest.TestCase):
def setUp(self):
self.a = webdriver.Firefox()
self.a.implicitly_wait(30)
self.a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
self.a.maximize_window()
def test_search(self):
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys("Bed &
Bath")
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").submit()
lis1 = self.a.find_elements_by_xpath("//h2[@class='product-name']/a")
self.assertEqual(12, len(lis1))
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").clear()
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys("Bags &
Luggage")
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").submit()
lis2 = self.a.find_elements_by_xpath("//h2[@class='product-name']/a")
self.assertEqual(12, len(lis2))
def tearDown(self):
self.a.quit()
if __name__ == '__main__':
unittest.main(verbosity=2)

இசத சபபொன்று 10 மபபொருள்கனள நபொன் சசபொதிக்க விரும்பினைபொல ஒசரை
வனகயபொனை code-ஐ 10 முனறை நபொன் திரும்ப திரும்ப மகபொடுக்க
சவண்டியிருக்கும். இதுசவ hard coding-ஆல ஏற்படும் பிரைச்சனனை ஆகும். Hard
Coding என்பது நபொம் பயன்படுத்தும் data-னவ சநரைடியபொக நிரைலுடன் இனணைத்து
எழுதுவது.

3.12 Data Driven Testing - Parameters Passing

சமெற்கண்ட பகுதியில மசபொன்னைது சபபொல, 10 மபபொருள்கனள சசபொதிப்பதற்கு 10
முனறை code-ஐ திரும்ப திரும்ப எழுதபொமெல, ஒசரை ஒரு முனறை மெட்டும்
எழுதலபொம். அவ்வபொறு எழுதும் மபபொழுது data-னவ சநரைடியபொக குறிப்பிடபொமெல
ஒரு variable-ஆக குறிப்பிடலபொம். பின்னைர் அந்த variable-ன் வழிசய ஒவ்மவபொரு
data-ஆக நிரைலுக்குள் மசலுத்தலபொம். இது பின்வருமெபொறு.
import unittest
from selenium import webdriver
from ddt import ddt, data, unpack
@ddt
class search (unittest.TestCase):
def setUp(self):
self.a = webdriver.Firefox()
self.a.implicitly_wait(30)
self.a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
self.a.maximize_window()
@data (("Bed & Bath",12),("Bags & Luggage",12))
@unpack
def test_search(self,i,j):
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys(i)
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").submit()
lis1 = self.a.find_elements_by_xpath("//h2[@class='product-name']/a")
self.assertEqual(j, len(lis1))
def tearDown(self):
self.a.quit()
if __name__ == '__main__':
unittest.main(verbosity=2)

இதில சதடப்படும் மபபொருள்களின் மபயனரையும், அது மவளிப்படுத்தும்
இனணைப்புகளின் எண்ணிக்னகக்கபொனை எண்னணையும் சநரைடியபொக நிரைலுக்குள்
மகபொடுக்கபொமெல முனறைசய i மெற்றும் j எனும் மபயரில மகபொடுத்துள்சளபொம். இது
test_search method-ன் argument-ஆக நிரைலுக்குள் மசலுத்தப்படுகிறைது.
மபபொருள்களின் மபயர் மெற்றும் இனணைப்புகளின் எண் ஆகியவற்னறை
சமெற்கண்ட program-ல கண்டது சபபொல @data-னவத் மதபொடர்ந்து மகபொடுக்க
சவண்டும். அதனைடியில உள்ள @unpack என்பது dataset-ஐ ஒவ்மவபொன்றைபொகப்
பிரித்து program-க்குள் மசலுத்த உதவுகிறைது. இதற்குத் சதனவயபொனை ddt modules
மதபொடக்கத்தில import மசய்யப்பட்டிருப்பனதக் கபொணைலபொம்.
sudo pip install ddt

என்பது இதற்குத் சதனவயபொனை modules-ஐ install மசய்ய உதவும்.
இதுசவ data-driven testing எனைப்படும்.
3.13 Data Driven Testing - Parameters Passing - textfle

சமெற்கண்ட அசத program-ல ஒரு சிறிய மெபொற்றைத்னத இந்தப் பகுதியில
கபொணைலபொம். data-னவ எலலபொம் தனியபொக ஒரு textfile-ல னவத்து, அதிலிருந்து
program-க்குள் மசலுத்துமெபொறு மசய்வதற்கபொனை code பின்வருமெபொறு அனமெயும்.

சமெற்கண்ட முனறையிசலசய notepad-ன் முதல வரியில variable-ஐயும்,
அடுத்தடுத்த வரிகளில data-னவயும் மகபொடுக்க சவண்டும். மகபொடுக்கப்படும்
variable மெற்றும் data களுக்கு இனடயில comma( , ) னவத்துக் மகபொடுக்க
சவண்டும்.

import csv, unittest
from selenium import webdriver
from ddt import ddt, data, unpack
def get_data(f_name):
data=[]
cont = csv.reader(open(f_name, "rb"))
next(cont, None)
for i in cont:
data.append(i)
return data
@ddt
class search (unittest.TestCase):
def setUp(self):
self.a = webdriver.Firefox()
self.a.implicitly_wait(30)
self.a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
self.a.maximize_window()

@data (*get_data("testdata.csv"))

@unpack
def test_search(self,i,j):
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys(i)
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").submit()
lis1 = self.a.find_elements_by_xpath("//h2[@class='product-name']/a")
self.assertEqual(int(j), len(lis1))
def tearDown(self):
self.a.quit()
if __name__ == '__main__':
unittest.main(verbosity=2)

இங்கு test_search எனும் function-க்குள் உள்ள நிரைல எதுவும் மெபொறைவிலனல.
மெபொறைபொக @data-னவத் மதபொடர்ந்து, மபபொருள்களின் மபயர் மெற்றும்
இனணைப்புகளின் எண் ஆகியனவ சசமித்து னவக்கப்பட்டுள்ள சகபொப்பின்
மபயர் (testdata.csv) மகபொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த சகபொப்பின் மபயனரை நபொம் .csv
என்சறை சசமிக்க சவண்டும்.

3.14 Data Driven Testing - Parameters Passing - Excelsheet

textfile-க்கு பதிலபொக excelsheet-ல இருந்து data-னவ எடுப்பதற்கபொனை code
பின்வருமெபொறு அனமெயும்.
sudo pip install xlrd

என்பது இதற்குத் சதனவயபொனை modules-ஐ install மசய்ய உதவும்.

சமெற்கண்ட முனறையிசலசய Excel-ன் முதல வரியில variable-ஐயும்,
அடுத்தடுத்த வரிகளில data-னவயும் மகபொடுக்க சவண்டும்.

import xlrd, unittest
from selenium import webdriver
from ddt import ddt, data, unpack
def get_data(f_name):
data=[]
cont = xlrd.open_workbook(f_name).sheet_by_index(0)
for i in range(1,cont.nrows)
:
data.append(list(cont.row_values(i, 0, cont.ncols)))
return data

@ddt
class search (unittest.TestCase):
def setUp(self):
self.a = webdriver.Firefox()
self.a.implicitly_wait(30)
self.a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
self.a.maximize_window()
@data (*get_data("testdata.xlsx"))
@unpack
def test_search(self,i,j):
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys(i)
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").submit()
lis1 = self.a.find_elements_by_xpath("//h2[@class='product-name']/a")
self.assertEqual(int(j), len(lis1))
def tearDown(self):
self.a.quit()
if __name__ == '__main__':
unittest.main(verbosity=2)

இங்கும் test_search எனும் function-க்குள் உள்ள நிரைல எதுவும் மெபொறைவிலனல.
மெபொறைபொக @data-னவத் மதபொடர்ந்து, மபபொருள்களின் மபயர் மெற்றும்
இனணைப்புகளின் எண் ஆகியனவ சசமித்து னவக்கப்பட்டுள்ள சகபொப்பின்
மபயர் (testdata.xlsx) மகபொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த சகபொப்பின் மபயனரை நபொம்
.xlsx என்சறை சசமிக்க சவண்டும்.

3.15 Implicit Wait

நமெது program- ல இருக்கும் ஒவ்மவபொரு வரியும் புயல சவகத்தில browser-ல
சவனலகனளச் மசய்து மகபொண்டிருக்கும்சபபொது, சில சமெயம் இனணைய
இனணைப்பின் சவகத்தபொல அந்த அளவுக்கு ஈடு மகபொடுக்க முடியபொது. உதபொரைணைத்துக்கு google-ல மசன்று “selenium webdriver” எனைத் சதடி முதல வினடயின் மீது
மசபொடுக்கவும்; பின்னைர் browser-ல back-ஐயும் forward-ஐயும் refresh-ஐயும் அடுத்தடுத்து மசபொடுக்கவும் என்பதற்கபொனை code பின்வருமெபொறு அனமெயும்.

import unittest
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
class compare (unittest.TestCase):
def setUp(self):
self.a = webdriver.Firefox()
self.a.implicitly_wait(30)
self.a.get("http://www.google.com")
self.a.maximize_window()
def test_browser_navigation(self):
self.a.find_element_by_xpath("//input[@title='Search']").send_keys("selenium
webdriver")
self.a.find_element_by_xpath("//input[@title='Search']").submit()
self.a.find_element_by_link_text("Selenium WebDriver").click()
self.a.back()
self.a.implicitly_wait(60)
self.a.forward()
self.a.implicitly_wait(60)
self.a.refresh()
self.a.implicitly_wait(60)
def tearDown(self):
self.a.quit()
if __name__ == '__main__':
unittest.main(verbosity=2)

இதனனை நபொம் self.a.implicitly_wait(60) எனும் வரிகனளமயலலபொம் நீக்கிவிட்டு
இயக்கிப் பபொர்த்தபொல, program சரிவரை இயங்கபொமெல error-ஐ மவளிப்படுத்தும்.
ஏமனைன்றைபொல back மூலம் பின்சனைபொக்கிச் மசலவதற்கு browser மகபொஞ்ச
சநரைமெபொவது எடுத்துக்மகபொள்ளும். ஆனைபொல python program அதனனைப் புரிந்து
மகபொள்ளபொமெல அடுத்தடுத்த கட்டனளகனள இயக்குவதபொல வரும்
பிரைச்சனனைதபொன் இது.
எனைசவ ஒவ்மவபொரு கட்டனளனயயும் இயக்குவதற்கு முன்னைர் browser-க்கு
மகபொஞ்ச சநரைமெபொவது மகபொடு எனைச் மசபொலவதற்கு implicitly_wait(60) என்பது
பயன்படுகிறைது. ஒவ்மவபொரு கட்டனளக்கும் முன்னைர் implicitly_wait()-ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இனணையத்தின் சவகத்திற்கு ஏற்றைவபொறு program-ன் சவகத்னத நபொம் குனறைக்க முடியும்.

3.16 Explicit Wait

Explicit Wait என்பது browser-ல ஒரு குறிப்பிட்ட மசயல நிகழும் வனரை programஐ கபொத்திருக்க னவக்கும். அதபொவது ஒரு குறிப்பிட்ட element, load-ஆகும் வனரை
அலலது அது enable-ஆகும் வனரை என்பது சபபொன்றை conditions-ன்
அடிப்பனடயில, நமெது program-ஐ கபொத்திருக்க னவக்கும். இதற்கபொக
WebDriverWait மெற்றும் expected_conditions சபபொன்றை classes பயன்படும். இனதப்
பயன்படுத்தி உருவபொக்கப்பட்ட code பின்வருமெபொறு.

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
import unittest
class kanchipuram (unittest.TestCase):
def setUp(self):
self.a = webdriver.Firefox()
self.a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
self.a.maximize_window()
def test_account_link(self):
WebDriverWait(self.a, 10).until(lambda s: s.find_element_by_id("selectlanguage").get_attribute("length") == "3")
b = WebDriverWait(self.a,
10).until(expected_conditions.visibility_of_element_located((By.LINK_TEXT,
"ACCOUNT")))
b.click()
def tearDown(self):
self.a.quit()
if __name__ == '__main__':
unittest.main(verbosity=2)

இங்கு select_language எனும் மபட்டி load ஆகும் வனரையும், ‘ACCOUNT’ எனும்
இனணைப்பு மதரியும் வனரையும் கபொத்திருக்குமெபொறு மசபொலலப்பட்டுள்ளது.
இதனனை நபொம் run மசய்யும்சபபொது, நமெது இனணைய இனணைப்பு மிகவும்
மமெதுவபொக இருந்தபொல ஒழிய நமெக்கு ஒரு வித்தியபொசமும் மதரியபொது.
இருந்தபொலும் இப்படிமயலலபொம் ஒரு விஷயம் உள்ளது என்பனத
மசபொலலியுள்சளன்.
Expected_conditions class-ல பயன்படுத்தப்படும் ஒருசில முக்கியமெபொனை condition
வனககனளப் பின்வரும் பட்டியலில கபொணைலபொம்.

4 Selenium Standalone Server

‘Selenium Standalone server’ என்பது நமெது கணினியில மெட்டுமெலலபொமெல மெற்றை
கணினிகளுடன் மதபொடர்பு மகபொண்டு, அதிலும் சசபொதனனைகனள நிகழத்தப்
பயன்படும் ஒரு கருவி என்பனத நபொம் முன்னைசரை கண்சடபொம். நபொன் இந்தப்
புத்தகத்தில உள்ள அனனைத்து சசபொதனனைகனளயும் எனைது லினைக்ஸ் கணினியில
உள்ள firefox-ல மசய்து கபொட்டிசனைன். இப்சபபொது அதில ஏதபொவது ஒரு
சசபொதனனைனய எனைது கணைவரின் windows-கணினியில உள்ள IE-ல எவ்வபொறு
நிகழத்துவது என்று மசய்து கபொட்டப் சபபொகிசறைன். அதற்கு முதலில அந்த
windows-கணினியில மசன்று Selenium Standalone server-ஐ நிறுவ சவண்டும்.
4.1 Standalone Server- ஐ நிறுவுதல ( In Windows)

http://docs.seleniumhq.org/download/ எனும் முகவரியில மசன்று standalone server
2.53.0 மெற்றும் The IE driver server 2.53.1 ஆகியவற்னறை பதிவிறைக்கம் மசய்யவும்.

பின்னைர் அவற்னறை unzip மசய்து அதிலுள்ள சகபொப்புகனள இயக்கி C:\ -க்குள் சசமித்துக் மகபொள்ளவும். பின்னைர் command prompt-ல C :\> க்குள் மசன்று பின்வரும்
command-ஐ இயக்கவும்.
java -Dwebdriver.ie.driver="C:\IEDriverServer.exe"
standalone-2.53.0.jar

-jar selenium-server-

இது “Selenium Server is up and running” என்பதனனை command prompt-ல மவளிப்படுத்தும். அவ்வளவுதபொன்! Selenium Standalone Server-ஆனைது இப்சபபொது Windows
கணினியில இயங்கிக் மகபொண்டிருக்கிறைது. இப்சபபொது நமெது லினைக்ஸ் கணினியில மசன்று program-ஐ இயக்கினைபொல அது windows கணினியில இயங்குமெபொறு
மசய்ய என்னை மசய்ய சவண்டும் என்பனத கீழ வரும் பகுதியில கபொணைலபொம்.

4.2 Standalone Server- ஐ மதபொடர்பு மகபொண்டு சசபொதனனைகனள இயக்குதல (From
Linux)

பகுதி 3.2-ல மகபொடுக்கப்பட்டுள்ள அசத program- ஐ windows- ல இயங்குமெபொறு
மசய்ய அதன் setUp class-ஐ மெட்டும் பின்வருமெபொறு மெபொற்றி அனமெக்க சவண்டும்.

import unittest
from selenium import webdriver
class SearchTests (unittest.TestCase):
def setUp(self):
desired_caps = {}
desired_caps['platform'] = 'WINDOWS'
desired_caps['browserName'] = 'internet explorer'
self.a = webdriver.Remote('http://192.168.1.5:4444/wd/hub',desired_caps)
self.a.ignoreZoomSetting=True
self.a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
self.a.maximize_window()
def test_search(self):
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys("Bed &
Bath")
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").submit()
lis = self.a.find_elements_by_xpath("//h2[@class='product-name']/a")
self.assertEqual(12, len(lis))
def tearDown(self):
self.a.close()
if __name__ == '__main__':
unittest.main(verbosity=2)

இதில Windows கணினியின் IP address மகபொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனைசவ இதனனை
நீங்கள் சபொதபொரைணைமெபொக எப்சபபொதும்சபபொல உங்கள் கணினியில இருந்து
இயக்குங்கள். அது தபொனைபொகசவ windows-கணினியில மசன்று இயங்க
ஆரைம்பித்துவிடும்.

5 Selenium Grid

‘Selenium Grid’ என்பது ஒசரை சநரைத்தில பலசவறு கணினிகளுடன் மதபொடர்பு
மகபொண்டு, நமெது சசபொதனனைகனள பலசவறு வனகயபொனை browser-களில நிகழத்த
உதவும் என்பனத நபொம் முன்னைசரை கண்சடபொம்.
5.1 Selenium Grid- ஐ நிறுவுதல

Grid-ஐ இயக்க தனியபொக மமென்மபபொருள் எதுவும் சதனவ இலனல. Standalone
server-ஏ சபபொதும். பின்வரும் command-ஐ இயக்கவும்.
java -jar selenium-server-standalone-2.25.0.jar -port 4444 -role hub

இதில -port 4444 -role hub என்பனத கவனிக்க.
Browser-ல இதன் மவளிப்பபொடு .

5.1.2 Node -கனள இனணைத்தல
ஒரு Grid-உடன் பலசவறு இயக்குதளங்களில பலசவறு உலபொவிகனள(Nodes)
இனணைக்க முடியும். அவற்றின் மசயலமுனறைனய பபொர்ப்சபபொம்.
5.1.3 IE node-ஐ இனணைத்தல
Grid-உடன் Windows கணினியின் IE உலபொவினய இனணைப்சபபொம்.
java -Dwebdriver.ie.driver="C:\SeDrivers\IEDriverServer.exe" -jar
selenium-server-standalone-2.41.0.jar -role webdriver -browser

"browserName=internet explorer,version=10,maxinstance=1,platform=WINDOWS"
-hubHost 192.168.1.103 –port 5555

5.1.4 Firefox node- ஐ இனணைத்தல

Grid-உடன் Windows கணினியின் Firefox உலபொவினய இனணைப்சபபொம்.
java -jar selenium-server-standalone-2.41.0.jar -role webdriver -browser
"browserName=firefox,version=27,maxinstance=2,platform=WINDOWS" -hubHost
localhost –port 6666

5.1.5 Chrome node-ஐ இனணைத்தல
Grid-உடன் Windows கணினியின் Chrome உலபொவினய இனணைப்சபபொம்.

java -Dwebdriver.chrome.driver="C:\SeDrivers\chromedriver.exe" -jar
selenium-server-standalone-2.41.0.jar -role webdriver -browser "browserN
ame=chrome,version=35,maxinstance=2,platform=WINDOWS" -hubHost localhost
-port 7777

5.1.6 Mac OS X உடன் safari-ஐ இனணைத்தல
Grid-உடன் Mac OS X கணினியின் safari உலபொவினய இனணைப்சபபொம்.
java -jar selenium-server-standalone-2.41.0.jar -role webdriver -browser
"browserName=safari,version=7,maxinstance=1,platform=MAC" -hubHost
192.168.1.104 -port 8888

இசத சபபொல பலசவறு கணினிகள் பலசவறு உலபொவிகனள இனணைத்து ஒசரை
சநரைத்தில பலநூறு சசபொதனனைகனள இயக்க முடியும்.

5.2 Grid-ஐ மதபொடர்பு மகபொண்டு சசபொதனனைகனள இயக்குதல (From Linux)
இயக்குதளம் , உலபொவியின் மபயர் தந்து அது சபொர்ந்த கணினிகளில
சசபொதனனைகனள இயக்கும் வழினயப் பபொர்ப்சபபொம்.
பகுதி 3.2-ல மகபொடுக்கப்பட்டுள்ள அசத program- ஐ windows- ல இயங்குமெபொறு
மசய்ய அதன் setUp class-ஐ மெட்டும் பின்வருமெபொறு மெபொற்றி அனமெக்க சவண்டும்.

#File : 5.2-grid-assersions.py
import sys
import unittest
from selenium import webdriver
class SearchTests (unittest.TestCase):
PLATFORM = "WINDOWS'
BROWSER = 'firefox'
def setUp(self):
desired_caps = {}
desired_caps['platform'] = self.PLATFORM
desired_caps['browserName'] = self.BROWSER
self.a =
webdriver.Remote('http://192.168.1.104:4444/wd/hub',desired_caps)
self.a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
self.a.implicitly_wait(30)
self.a.maximize_window()
def test_search(self):
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys("Bed &
Bath")
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").submit()
lis = self.a.find_elements_by_xpath("//h2[@class='product-name']/a")
self.assertEqual(12, len(lis))
def tearDown(self):
self.a.close()
if

__name__ == '__main__':
if len(sys.argv) > 1:
SearchTests.BROWSER = sys.argv.pop()
SearchTests.PLATFORM = sys.argv.pop()
unittest.main(verbosity=2)

பின்வருமெபொறு மவவ்சவறு இயக்குதளம், உலபொவிகளில இசத சசபொதனனைனய
இயக்கலபொம்.

python grid_test.py WINDOWS chrome
python grid_test.py MAC safari

5.3 இனணையம் வழிசய சசபொதனனைகனள இயக்குதல
சமெற்கண்ட Grid-ஐ உருவபொக்க நமெக்கு பலசவறு கணினிகள் சதனவ. நம்மிடம்
அவ்வளவு வளங்கள் இலலபொத சபபொது இனணைய வழிசய கினடக்கும்
சசனவனய நபொம் பயன்படுத்திக் மகபொள்ளலபொம். இதற்குத் தனிக் கட்டணைம்
உண்டு. இலவச சசனவயபொகவும் கினடக்கிறைது.
https://saucelabs.com/ என்றை தளம் இதற்கு உதவுகிறைது. அதில பதிவு மசய்து
மகபொள்க. ஒரு Access Key கினடக்கும்.

உங்களது username, access key - னய நிரைலில சசர்க்க சவண்டும்.

#File : 5.3-cloud-assersions.py
import sys
import unittest
from selenium import webdriver
class SearchTests (unittest.TestCase):
PLATFORM = "WINDOWS'
BROWSER = 'firefox'
SAUCE_USERNAME = 'nithya'
SUACE_KEY = 'c6e7132c-ae27-4217-b6fa-3cf7df0a7281'
def setUp(self):
desired_caps = {}
desired_caps['platform'] = self.PLATFORM
desired_caps['browserName'] = self.BROWSER
sauce_string = self.SAUCE_USERNAME + ':' + self.SUACE_KEY
self.driver = webdriver.Remote('http://' + sauce_string +
'@ondemand.saucelabs.com:80/wd/hub', desired_caps)
self.a =
webdriver.Remote('http://192.168.1.104:4444/wd/hub',desired_caps)
self.a.get("http://magento-demo.lexiconn.com/")
self.a.implicitly_wait(30)
self.a.maximize_window()

def test_search(self):
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").send_keys("Bed &
Bath")
self.a.find_element_by_xpath("//input[@id='search']").submit()
lis = self.a.find_elements_by_xpath("//h2[@class='product-name']/a")
self.assertEqual(12, len(lis))
def tearDown(self):
self.a.close()
if __name__ == '__main__':
if len(sys.argv) > 1:
SearchTests.BROWSER = sys.argv.pop()
SearchTests.PLATFORM = sys.argv.pop()
unittest.main(verbosity=2)

இவ்வபொறு நிரைனல இயக்கலபொம்.
python sauce_test.py "OS X 10.9" "Safari"

SAS Lab dashboard-ல தற்சபபொது இயங்கும் நிரைலகனளக் கபொணைலபொம்.

சமெலும் selenium logs, outputs, screenshots, videos ஆகியவற்னறையும் கபொணைலபொம்.

6 முடிவுனரை
இந்த நூலில Selenium - ன் அடிப்பனடகனள மெட்டுசமெ பபொர்த்துள்சளபொம்.
இன்னும் இந்த நூலில எழுதப் படபொதனவ பல. அவற்னறை வபொசகர்கள்
இனணையத்தில சதடி, அறிந்து மகபொள்ள இந்த நூல ஆர்வத்னதத் தூண்டும் எனை
நம்புகிசறைன்.
பின்வரும் இனணைப்புகள் மிகவும் பயனுள்ளதபொக இருக்கும்.
http://www.guru99.com/selenium-tutorial.html
http://www.tutorialspoint.com/selenium/
https://www.seleniumeasy.com/selenium-tutorials

7. ஆசிரியர் பற்றி

து. நித்யபொ
கணிணி நுட்பங்கனள தமிழில எழுதி வருகிசறைன். Cognizant Technologies
Solutions நிறுவனைத்தில, Datawarehouse Testing துனறையில பணிபுரிகிசறைன்.
“சதமெதுரைத் தமிசழைபொனச உலமகலலபொம் பரைவும் வனக மசய்தல சவண்டும்”
“பிறை நபொட்டு நலலறிஞர் சபொத்திரைங்கள் தமிழ மமெபொழியிற் மபயர்த்தல
சவண்டும்”

என்றை பபொரைதியின் விருப்பங்கனள நினறைசவற்றுவதில, என் பங்களிப்பும்
உள்ளது என்பசத, மிகவும் மெகிழச்சி.
இப்சபபொது இங்கிலபொந்தில பணிக்கபொக உள்சளன்.

மின்னைஞ்சல - nithyadurai87@gmai.com
வனலப்பதிவு - http://nithyashrinivasan.wordpress.com

8 ஆசிரியரின் பிறை மின்னூலகள்

'

http://freetamilebooks.com/ebooks/learn-mysql-in-tamil/
http://freetamilebooks.com/ebooks/learn-mysql-in-tamil-part-2/
http://freetamilebooks.com/ebooks/learn-gnulinux-in-tamil-part1/
http://freetamilebooks.com/ebooks/learn-gnulinux-in-tamil-part2/
http://freetamilebooks.com/ebooks/html-in-tamil/
http://freetamilebooks.com/ebooks/learn-css-in-tamil/

9 கணியம் பற்றி
இலக்குகள்
 கட்டற்றை கணிநுட்பத்தின் எளிய விஷயங்கள் மதபொடங்கி அதிநுட்பமெபொனை
அம்சங்கள் வனரை அறிந்திட வினழையும் எவருக்கும் சதனவயபொனை
தகவலகனள மதபொடர்ச்சியபொகத் தரும் தளமெபொய் உருமபறுவது.
 உனரை, ஒலி, ஒளி எனை பலலூடக வனககளிலும் விவரைங்கனள தருவது.
 இத்துனறையின் நிகழவுகனள எடுத்துனரைப்பது.
 எவரும் பங்களிக்க ஏதுவபொய் யபொவருக்குமெபொனை மநறியில விவரைங்கனள
வழைங்குவது.
 அச்சு வடிவிலும், புத்தகங்களபொகவும், வட்டுக்களபொகவும் விவரைங்கனள
மவளியிடுவது.

பங்களிக்க
 விருப்பமுள்ள எவரும் பங்களிக்கலபொம்.
 கட்டற்றை கணிநுட்பம் சபொர்ந்த விஷயமெபொக இருத்தல சவண்டும்.
 பங்களிக்கத் மதபொடங்கும் முன்னைர் கணியத்திற்கு உங்களுனடய
பதிப்புரிமெத்னத அளிக்க எதிர்பபொர்க்கப்படுகிறீர்கள்.
 editor@kaniyam.com முகவரிக்கு கீழக்கண்ட விவரைங்களடங்கிய
மெடமலபொன்னறை உறுதிமமெபொழியபொய் அளித்துவிட்டு யபொரும் பங்களிக்கத்
மதபொடங்கலபொம்.
 மெடலின் மபபொருள்: பதிப்புரிமெம் அளிப்பு
 மெடல உள்ளடக்கம்
 என்னைபொல கணியத்திற்கபொக அனுப்பப்படும் பனடப்புகள்
அனனைத்தும் கணியத்திற்கபொக முதன்முதலபொய்
பனடக்கப்பட்டதபொக உறுதியளிக்கிசறைன்.
 இதன்மபபொருட்டு எனைக்கிருக்கக்கூடிய பதிப்புரிமெத்தினனை
கணியத்திற்கு வழைங்குகிசறைன்.
 உங்களுடனய முழுப்மபயர், சததி.
 தபொங்கள் பங்களிக்க விரும்பும் ஒரு பகுதியில சவமறைபொருவர் ஏற்கனைசவ
பங்களித்து வருகிறைபொர் எனின் அவருடன் இனணைந்து பணியபொற்றை
முனனையவும்.
 கட்டுனரைகள் மமெபொழிமபயர்ப்புகளபொகவும், விஷயமெறிந்த ஒருவர்
மசபொலலக் சகட்டு கற்று இயற்றைப்பட்டனவயபொகவும் இருக்கலபொம்.
 பனடப்புகள் மதபொடர்களபொகவும் இருக்கலபொம்.
 மதபொழில நுட்பம், மகபொள்னக விளக்கம், பிரைச்சபொரைம், கனத, சகலிச்சித்திரைம்,
னநயபொண்டி எனைப் பலசுனவகளிலும் இத்துனறைக்கு மபபொருந்தும்படியபொனை






ஆக்கங்களபொக இருக்கலபொம்.
தங்களுக்கு இயலபபொனை எந்தமவபொரு நனடயிலும் எழுதலபொம்.
தங்களது பனடப்புகனள எளியமதபொரு உனரை ஆவணைமெபொக
editor@kaniyam.com முகவரிக்குஅனுப்பினவக்கவும்.
தள பரைபொமெரிப்பு, ஆதரைவளித்தல உள்ளிட்ட ஏனனைய விதங்களிலும்
பங்களிக்கலபொம்.
ஐயங்களிருப்பின் editor@kaniyam.com மெடலியற்றைவும்.

விண்ணைப்பங்கள்
 கணித் மதபொழிலநுட்பத்னத அறிய வினழையும் மெக்களுக்கபொக
சமெற்மகபொள்ளப்படும் முயற்சியபொகும் இது.
 இதில பங்களிக்க தபொங்கள் அதிநுட்ப ஆற்றைல வபொய்ந்தவரைபொக இருக்க
சவண்டும் என்றை கட்டபொயமிலனல.
 தங்களுக்கு மதரிந்த விஷயத்னத இயன்றை எளிய முனறையில
எடுத்துனரைக்க ஆர்வம் இருந்தபொல சபபொதும்.
 இதன் வளர்ச்சி நம் ஒவ்மவபொருவரின் னகயிலுசமெ உள்ளது.
 குனறைகளிலிருப்பின் முனறையபொக மதரியப்படுத்தி முன்சனைற்றைத்திற்கு
வழி வகுக்கவும்.

மவளியீட்டு விவரைம்
பதிப்புரிமெம் © 2013 கணியம்.
கணியத்தில மவளியிடப்படும் கட்டுனரைகள் http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/ பக்கத்தில உள்ள கிரிசயடிவ் கபொமென்ஸ் மநறிகனளமயபொத்து
வழைங்கப்படுகின்றைனை.
இதன்படி,
கணியத்தில மவளிவரும் கட்டுனரைகனள கணியத்திற்கும் பனடத்த
எழுத்தபொளருக்கும் உரிய சபொன்றைளித்து, நகமலடுக்க, விநிசயபொகிக்க, பனறைசபொற்றை,
ஏற்றைபடி அனமெத்துக் மகபொள்ள, மதபொழில சநபொக்கில பயன்படுத்த அனுமெதி
வழைங்கப்படுகிறைது.
ஆசிரியர்: த. சீனிவபொசன் – editor@kaniyam.com +91 98417 95468
கட்டுனரைகளில மவளிப்படுத்தப்படும் கருத்துக்கள் கட்டுனரையபொசிரியருக்சக
உரியனை.
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