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Анотація. Були проаналізовані види анімацій для обробки елементів та переходів 

між сторінками веб-сайтів. Також було досліджено фреймворк Protractor в якому для 
відключення анімації використовується метод onPrepare(). Результати досліджень 
вказують, що прискорити відключення анімації можна шляхом модифікації методу 
onPrepare(). В зв’язку з вищевказаним було розроблено модуль для модифікації існуючого 
методу onPrepare().  Результати дослідження свідчать що відключення анімації 
відбувається на 65% швидше при використанні модифікованого методу onPrepare(), який 
містить розроблений під час даних досліджень модуль.  
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Вступ. 

Сьогодення характеризується тим, що системи автоматизації сприяють 

підвищенню продуктивності в різних сферах народного господарства України 

[1-9]. Тому актуальною задачею є розширення предметних галузей, де 

виконання рутинних операцій перекладається на автоматизовані системи. 

Для розробки автоматизованого тестування веб-сайтів використовуються 

різні допоміжні модулі та фреймворки. Фактично у всіх є недоліки. Один із 

ключових це – очікування на анімацію для продовження проходження 

сценарію. Вирішення цієї проблеми дозволить зекономити значну кількість 

часу для перевірки працездатності веб-сайту. 

Основний текст. 

В даний час використовують велику кількість анімації для обробки 

елементів чи переходів між сторінками. Анімації складаються з двох 

компонентів, а власне - стилю, який описує CSS анімацію та набір ключових 



кадрів (keyframes), які задають початковий та кінцевий стан стилю анімації, а 

також є можливим задання точок проміжного стану. 

В CSS анімацій є три ключові переваги перед традиційними скриптовими 

техніками анімації: 

- вони легкі у використанні для простих анімацій (їх можна  створити 

навіть без знань JavaScript); 

- анімації добре функціонують при помірному навантаженні на систему. 

Прості анімації на JavaScript можуть працювати не достатньо добре (в разі, якщо 

вони не ідеально зроблені). Рендер може використовувати техніку пропуску 

кадрів та інші засоби для підтримки гладкої анімації, що може спричиняти 

затримку при перевірці певних елементів чи модулів на сторінці; 

- надання браузеру контролю над послідовністю анімації. Таким чином 

браузер може оптимізувати свою роботу та ефективність, наприклад, завдяки 

зупинці анімації у вкладках, які не є відкриті для перегляду. 

Під час дослідження фреймворку Protractor, в якому для виключення 

анімації використовується метод onPrepare(), було прийнято рішення про 

доцільність його модифікації. В нього було додано розроблений під час 

дослідження модуль. 

В розробленому модулі присвоюєно функцію: 
let disableCssAnimate = function () { 

Потім підключено модуль: 

angular.module ('disableCssAnimate', []).run (function () { 

let style = document.createElement ('style'); 

style.type = 'text / css'; 

Після вищевказаного вносено зміни в HTML, де саме і відбувається 

відміна анімації: 

 

 



style.innerHTML = '* {' + 

'-webkit-transition: none! important;' + 

'-moz-transition: none! important' + 

'-o-transition: none! important' + 

'-ms-transition: none! important' + 

'transition: none! important' + 

'}' + 

'.ui-notification {' + 

'display: none! important' + 

'}' + 

'.ngdialog * {' + 

'-webkit-animation-duration: 0.01s! important;' + 

'animation-duration: 0.01s! important' + 

'}';  

document.getElementsByTagName ('body') [0] .className + = 'seleniumPin'; 

document.getElementsByTagName ('head') [0] .appendChild (style); 

}); 

}; 

Запуск функції відбувається через змінну: 

browser.addMockModule (‘disableCssAnimate’, disableCssAnimate); 

З метою перевірки ефективності розробленого модуля для модифікації 
методу onPrepare() проведено відповідне тестування: запущено тест з 
використанням методу onPrepare() та тест з використанням модифікованого 
методу onPrepare() з вищевказаним модулем. Результати тестування наведені в 
таблиці 1. 

 
 
 



Таблиця 1 

Результати дослідження швидкості відключення анімації за допомогою 

методу onPrepare() та з використанням модифікованого методу onPrepare() 

Опис Результат 

Запуск з методом 

onPrepare() 
Executed 38 of 38 specs SUCCESS in 40 secs. 

Запуск з модифікованим 

методом onPrepare() 
Executed 38 of 38 specs SUCCESS in 26 secs. 

          
З таблиці 1 видно, що відключення анімації відбувається швидше при 

використанні модифікованого методу onPrepare(), вищевказаним модулем, який 

розроблений під час даних досліджень. 

Висновки. 

Були проаналізовані види анімацій для обробки елементів та переходів 

між сторінками веб-сайтів. Також було досліджено фреймворк Protractor в 

якому для виключення анімації використовується метод onPrepare(). Результати 

досліджень вказують, що прискорити відключення анімації можна шляхом 

модифікації методу onPrepare(). В зв’язку з вищевказаним було розроблено 

модуль для модифікації існуючого методу onPrepare().  Результати дослідження 

свідчать, що відключення анімації відбувається на 65% швидше при 

використанні модифікованого методу onPrepare(), який містить розроблений під 

час даних досліджень модуль. 
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Abstract. The types of animations were analyzed for processing elements and transitions 

between website pages. Also, the Protractor framework was explored in which the onPrepare () 
method was used to disable the animation. The research results indicate that acceleration of the 
animation can be disabled by modifying the onPrepare () method. In connection with the above, a 
module was developed to modify the existing onPrepare () method. The results of the study indicate 
that the animation shutdown is 65% faster when using the modified onPrepare () method, which 
contains the module developed during the research data. 
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