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Інформаційні технології демонструють швидкий зріст за останні 10 років. 

Створюється багато різних технологій та застосунків. В наші дні WEB сфера є 

однієї з найпопулярніших сфер технологій, бо зараз майже всі технології пот-

ребують інтернет. Зараз кожен бізнес використовує інтернет та WEB техноло-

гії для своєї реалізації. Для кожного бізнесу час дорівнює гроші. Це є причи-

ною швидкого розвитку та популяризації швидкої розробки ПЗ.  

В наші дні майже кожен бізнес використовує веб-застосунки. Кожен веб-

застосунок має свій API, який потребує тестування. Якщо не тестувати API, то 

застосунок буде працювати не правильно, або взагалі не буде працювати. Це 

може бути причиною патері грошей для бізнесу. Також заради прибутку треба 

розробляти та тестувати API якомога швидше. Це надає можливість обійти 

конкурентів та достигати різних успіхів для бізнесу. 

Є різні підходи до швидкого тестування API. Одним з таких є автомати-

зування API тестів для швидкого тестування старого функціонала при дода-

ванні нового. При використовуванні даного підходу тестувальник повинен 

мати прямий доступ до API, якій тестується, бо без прямого доступу не мож-

ливо розробляти автоматизовані тести. Прямий доступ надає можливість ви-

конувати запроси до API, та отримувати відповідь від серверу застосунка. Ін-

коли тестувальник не має прямого доступу до API, або отримання доступу за-

бирає багато часу, якого не має для тестування вчасно, яке бажає замовник зі 

сторони бізнесу.  

Останній варіант отримання доступу у цьому випадку який може бути – 

це доступ до API через інтерфейс користувача. При роботі за API через інтер-

фейс користувача тестувальник може використовувати метод автоматизації те-

стування API через інтерфейс користувача. Цей метод вирішує проблему з до-

ступом та часом який може буте витрачено на отримання доступу, та надає 

можливість почати тестування якомога швидше. Недолік цього методу у тому, 

що тести, які працюють через інтерфейс користувача будуть повільніше ніж 

звичайні API тести, також можуть бути складніші для написання. Найбільша 

перевага даного методу це більш реальна імітація реального користувача, яка 

робить тестування біль точнішим, розширює тестове покриття, завдяки чому 

можна знайти критичні баги.  

Отже, ми можемо зробити висновок, що коли тестувальник не має пря-

мого доступу до API, та йому потрібно писати прості невеличкі тест, він може 

використати метод автоматизації тестування API через інтерфейс користувача. 

Це вирішує проблему з витраченим часом на отримання доступу, та надає  

можливість вчасно закінчити тестування. 

  


