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Съдържание
1. Инструменти за тестване на софтуера
2. “Card Sorting” пример
3. Teстване с https://www.browserstack.com
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Инструменти 
за тестване на 

софтуера
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Инструменти тестване
1. Helium (http://heliumhq.com/)

Helium е инструмент за автоматизирано тестване на уебсайтове 
в браузъри. Той предлага прости команди като start_chrome, 
кликване и запис. Той ни предоставя възможност да използваме 
команди точно, както бихме го направили, когато даваме 
инструкции на някой, гледащ през рамо към екрана - 
единствената разлика е, че ги въвеждаме. След като зададем 
няколко команди, можем да ги запишем във файл, който да 
бъде възпроизведен с едно натискане на бутон, в определен 
интервал от време или да се задейства от инструмент за 
управление на изграждане/тестване. 
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Инструменти тестване
1. Helium (http://heliumhq.com/)
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Инструменти тестване
2. Loadfocus (https://loadfocus.com/)
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Инструменти тестване
3. Ghost Inspector (https://ghostinspector.com/)
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Инструменти тестване
3. Ghost Inspector 
(https://ghostinspector.com/)
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Инструменти тестване
4. iMacros (http://imacros.net/overview/web-testing/)
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Инструменти тестване
5. Селениум (https://selenium.dev/)
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Инструменти тестване
5. Селениум (https://selenium.dev/)
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Инструменти тестване
6. Browserstack (https://www.browserstack.com/responsive)

една отлична облачна платформа за паралелно тестване 
на уеб апликации на десктоп и мобилните устройства, 
която дава възможност на разработчиците да проверят 
своите уеб сайтове и мобилни приложения в браузъри, 
операционни системи и реални мобилни устройства, 
без да се изисква от потребителите да инсталират или 
поддържат физически. Той включва четири основни 
продукта - Live, App Live, Automate и App Automate.
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Още няколко инструмента за 
софтуерното тестване
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Lorem um 
congue

http://www.softwareqatest.com/qatweb1.html



Въпросчета...
2
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Тест 1: 
Card Sorting
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CARD Sorting
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https://www.dnes.bg/
https://dir.bg/
https://www.plovdiv24.bg/
https://www.bbc.com/news
https://edition.cnn.com/



Тест 2: 
Тестване с 

BrowserStack
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Тестване на потребителски интерфейс
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https://www.dnes.bg/
https://dir.bg/
https://www.plovdiv24.bg/
https://www.bbc.com/news
https://edition.cnn.com/



Тестване на производителност
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https://www.dnes.bg/
https://dir.bg/
https://www.plovdiv24.bg/
https://www.bbc.com/news
https://edition.cnn.com/



Примерен план за тестванията
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Примерен план за тестване
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Примерен план за тестване 
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Примерен план за тестване 
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Примерен план за тестване
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Примерен план за тестване
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http://forum.dev.bg/index.php/220/%D0%BA%D0%BE%D1%8F-bug-tracking-software-%D1%81%D0%B8%D1%81%D
1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D
0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE

https://kvasilev.com/sqa/test-plan-za-software/



Благодаря за
Вашето внимание!
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