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ППИ Приложно-програмен интерфейс API 
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ГПИ Графичен потребителски интерфейс GUI 
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Увод 

Повече от половин век разработването на софтуер е важна част от световната 

индустрия. Неоспорим факт е, че именно с помощта на софтуер човечеството успя да 

приземи космически апарати на Земята и Марс, да характеризира пълната 

последователност на ДНК в човешкия геном и да даде на всеки достъп до огромно 

количество информация в рамките на секунди. Днес е трудно да си представим света 

без Интернет, GPS-навигация, картови разплащания, „умни“ автомобили и 

устройства, сложни медицински апарати и прибори, регулиране на трафика и градския 

транспорт, като рядко се досещаме, че практически всичко около нас се контролира 

от софтуер, а изчислителната мощ на смартфона в джоба ни е по-голяма от тази на 

NASA при изстрелването на Аполо 11. 

Информационните технологии (ИТ) са навлезли в практически всеки отрасъл 

на индустрията, увеличавайки приходите, оптимизирайки разходите и намалявайки 

човешката дейност до минимум. Неслучайно трите компании с най-голяма 

капитализация в света за 2019 г., са технологични и софтуерната разработка е в 

основата на дейността им. 

За съжаление, разработеният софтуер невинаги работи според изискванията, 

както и невинаги са извършени достатъчно проверки за начина, по който се очаква да 

функционира. Неадекватното тестване на софтуер може да доведе до огромни загуби: 

през 1999 г. софтуерът погрешно изключи двигателите на космическия апарат Mars 

Polar Lander и провали проект на NASA за $110 млн. [7] През 2008 г. поради 

неизвършено тестване в продукционна среда на новооткрития Терминал 5 на летище 

Хийтроу (Лондон), софтуерът не позволи достъп до системата за обработка на багаж. 

В резултат хиляди пътници останаха да нощуват в терминала, стотици багажи бяха 

изгубени, а десетки полети – отменени [49]. През 2012 г. заради софтуерна грешка 

компанията Knight Capital Group банкрутира, след като изгуби $460 млн. в рамките на 

30 минути [88]. През 2018 и 2019 г. две самолетни катастрофи на Boeing 737 MAX 8 

причиниха смъртта на 346 души, а основната причина се оказа в софтуера на 

системата за маневриране MCAS. Неправилно обработена грешна информация от 

сензорите кара MCAS да наклони носа на самолета надолу, а тестването на 

обработката на грешки от MCAS би могло да предотврати проблема [58].  

Тези примерни случаи дават ясна представа колко важна част от разработката 

на софтуера е неговото тестване и как неоткрити софтуерни проблеми могат да 

доведат до загуба на престиж, пари и дори човешки животи. 
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В бързо променящата се софтуерна индустрия е необходимо да се изпълняват 

все по-ефективно тестовете, така че с минимален брой тестови случаи да се осигури 

максимално покритие. В последните години все повече се набляга и върху 

автоматизираното изпълнение на тестове, с които за минимално време да се извършат 

голямо количество проверки, свеждайки до минимум вероятността от човешка 

грешка. 

От друга страна, автоматизираното тестване на софтуер крие редица рискове, 

свързани с избора на правилните методология и инструменти, разработката на 

тестовете, изграждането на тестовата среда, ефективността, поддръжката и 

възвръщаемостта на инвестираните в автоматизация ресурси. 

Настоящата дисертация е ориентирана към изследване и анализ на 

съществуващите модели за автоматизирано тестване, като се предлагат модели, с 

които да се определи какъв метод на автоматизация е най-подходящ по отношение на 

тестването на софтуер и кога въобще автоматизацията е подходящо решение. 

Първата глава на дисертацията съдържа преглед на съвременното състояние 

на ИТ сектора в България, като се разглежда профилът на типичния специалист по 

осигуряване на качеството на софтуера, правят се първоначални изводи и базирано на 

тях се поставят цел и задачи. 

Втората глава на дисертацията разглежда дефиниции на основни понятия, 

широко използвани в процеса на разработка, тестването и осигуряването на 

качеството на софтуера, като е обърнато специално внимание на видовете тестване на 

софтуер. 

В трета глава е разгледана възвръщаемостта на инвестицията от 

автоматизирано тестване на софтуер и са сравнени два подхода за приоритизиране на 

автоматизацията на тестовите случаи. Демонстриран е и метод за използване на 

функционални тестове за нефункционални цели. Представена е и методология за 

анализ и оценка на инструменти за автоматизирано тестване на софтуер по зададени 

критерии с цел най-подходящ подбор. 

Четвърта глава представя обобщен инструментариум за прилагане на 

описаните модели на практика. 

Дисертацията завършва с кратко заключение.  
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1. Анализ на състоянието на проблема 

1.1.  Съвременно състояние на ИТ сектора в България 

Само през последното десетилетие растежът на ИТ сектора в България е с над 

600%. Софтуерният бизнес в България е най-добре представящият се сектор на ИТ 

индустрията в България, според CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима компания, 

която от 26 години анализира пазарите и бизнеса на информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ) в страната [20]. Според Emerging Europe 

Alliance for Business Services, Innovation and Technology, България е световен лидер в 

аутсорсинг услугите [89]. Това твърдение се подкрепя и от Администрацията за 

международна търговия към Министерство на търговията на САЩ, които отчитат, че 

българският ИКТ пазар е достигнал над 1 млрд. долара през 2016 и дори наричат 

България „Силициевата долина на Югоизточна Европа“ [96]. 

Осигуряването на качеството на софтуера (ОКС), по-познато в бранша с 

английското си съкращение SQA (Software Quality Assurance), е важна част от 

жизнения цикъл на разработка на софтуер (ЖЦРС).  

ОКС се състои от систематични дейности, предоставящи доказателства за 

годността за използване на общия софтуерен продукт и въплъщава в себе си набор от 

дейности и функционалности, които се използват за мониторинг и контрол на 

софтуерния проект, така че да се постигнат специфични цели с желаното ниво на 

надеждност [54]. Повечето софтуерни компании имат отделен екип или група за ОКС. 

1.1.1.  Осигуряване на качеството на софтуера в България 

През 2014 г. за първи път в България (доколкото е известно на автора) е 

направено проучване сред специалистите по ОКС в България, участващи в техническа 

конференция, посветена на ОКС, наречена „QA: Challenge Accepted“. Същото това 

проучване бе повторено през 2018 г. с 318 участници по време на следващо издание 

на същата конференция, при което респондентите отговориха на същите въпроси, с 

което е дадена и възможността да се види как се променя ИТ секторът от гледна точка 

на ОКС в рамките на четири години. 
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1.1.2.  Демографски особености на специалистите по ОКС 

Фиг. 1 показва разпределението по пол между респондентите и ясно показва, 

че балансът между мъже и жени се е подобрил, като процентът на жените, занимаващи 

се с ОКС се е увеличил от 32% през 2014 г. до 49% през 2018 г. 

 

Фиг. 1. Респонденти по пол през 2014 и 2018 г. 

 

Фиг. 2. Респонденти по възраст през 2014 и 2018 г. 

На Фиг. 2 може да се види възрастта на респондентите. Ясно се забелязва, че 

броят на младите професионалисти (под 30 години) се увеличава, като средната 

18.57%

30.00%

41.43%

8.57%

1.43%

0.00%

19.59%

34.02%

22.68%

17.53%

4.12%

2.06%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

45+

2014 2018



 
– 15 – 

възраст на респондентите се е увеличила от 29,57 години през 2014 г. на 30,93 години 

през 2018 г. 

Фиг. 3 показва разпределението на респондентите според техния 

професионален опит в областта на ОКС. Подобно на резултатите от Фиг. 2, може да 

се види, че относителният брой на новопостъпилите в бранша професионалисти, както 

и тези със значителен професионален опит се увеличава за сметка на 

професионалистите със средна квалификация. Средният професионален опит леко се 

е понижил - от 4,5 години през 2014 г. до 3,81 години през 2018 г., като за последното 

изчисление „по-малко от 1 година” се счита като опит от 0 години, а „повече от 10 

години” - като 11 години. 

 

Фиг. 3. Респонденти по професионален опит през 2014 и 2018 г. 

Съпоставяйки резултатите от горепосоченото проучване за 2018 г. с 

резултатите от Доклада за състоянието на тестването, изготвен от PractiTest за същата 
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година [74], се забелязват две важни тенденции както в национален, така и в световен 

мащаб:  

Първата е, че прирастът на нови специалисти по ОКС продължава да е голям, 

като в последните години броят на тези специалисти нараства. В България този ръст 

е дори по-голям в сравнение с останалия свят; 

Втората е, че професионалистите по ОКС остават в бранша и се задържат като 

такива все по-дълго. Прави впечатление и че по-големите компании предпочитат да 

наемат служители със значителен професионален опит, докато по-малките фирми са 

по-склонни да наемат специалисти с по-малко опит [74]. 

1.1.3.  Образование и сертифициране на специалистите по ОКС 

Фиг. 4 показва разпределението на анкетираните според нивото на 

образование. Като цяло, нивото на образование се запазва в периода между 2014 и 

2018 г.: 12% от участниците в проучването са завършили средно образование, 41% 

(срещу 43% през 2014 г.) са с бакалавърска степен, 46% (срещу 43% през 2014 г.) с 

магистърска степен и 1% (срещу 2% през 2014 г.) имат докторска степен. Въпреки 

това има значително увеличение на професионалистите по ОКС, които идват от 

различна професионална област - бакалаврите са се увеличили от 8% на 18% (2,25 

пъти), а магистрите - от 11% на 26% (2,36 пъти). Това означава, че повече от 

половината професионалисти по ОКС (54%) нямат висше образование по 

информатика, компютърни науки, информационни технологии или свързана област. 

Има множество причини за тази промяна, като те са свързани с голямото търсене на 

ИТ специалисти, съчетано с недостиг на обучени хора, което кара компаниите да 

обучават служители, идващи от други професионални области. От икономическа 

гледна точка средната работна заплата в ИТ сектора в България е четири пъти по-

висока от средната за страната [20], което принуждава много хора да променят 

професионалната си ориентация. 
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Фиг. 4. Респонденти по образователна степен през 2014 и 2018 г. 
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Фиг. 5. Респонденти според сертифицирането им от ISTQB 

International Software Testing Qualifactions Board (ISTQB) е организация за 

сертифициране на специалистите по ОКС, която работи на международно ниво. 

ISTQB Certified Tester е стандартизирана сертификация, призната от редица 

организации, академични институции и компании в цял свят. ISTQB предлага 

специализирана акредитация, тренинги, изпити и сертифициране по учебна програма, 

разработена и одобрена от комисии, състоящи се от експерти в областта, автори на 

книги и университетски преподаватели в целия свят. Сертифицирането е йерархично 

и покрива няколко нива – основно (Foundation Level), напреднало (Advanced Level), а 

в последните годините експериментално се разработва и експертно ниво (Expert 

Level), както и допълнителни модули. Към края на 2018 г., ISTQB се състои от 60 

борда, издала е над 605 000 сертификата и е представена в 82 държави по света. [53] 

Броят на специалистите по ОКС без ISTQB сертификат в България се е 

увеличил от 63% през 2014 г. на 75% през 2018 г., което означава, че днес само 1 от 4 

професионалисти е сертифициран от ISTQB (Фиг. 5). Въпреки че в общността на ОКС 

няма популярни алтернативи за сертифициране, ISTQB сертификатите все повече се 

поставят под въпрос, а много компании не считат за особено значимо притежаването 

на ISTQB сертификат, когато наемат служители. Тази тенденция се забелязва и в 

световен мащаб – процентът на сертифицираните специалисти е спаднал от 43% през 

2017 г. на 40,5% през 2018 г. [74]. 
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1.1.4.  Използвани методологии, програмни езици и видове 

дейност 

Българският ИТ сектор е един от първите, в които гъвкавите методологии за 

разработка на софтуер се налагат масово. За сравнение, през 2014 г. е направено 

проучване в Турция, според което ИТ специалистите, използващи гъвкави 

методологии в Турция са едва 45% [53], или 39% по-малко в сравнение с българските 

професионалисти през същата година. 

 

Фиг. 6. Използвани методологии при разработка на софтуер 

Процентът на българските специалисти по ОКС, които използват гъвкави (или 

леки) методологии, е нараснал от 84% през 2014 г. до 93% през 2018 г., както е 

показано на Фиг. 6. Според доклада на PractiTest, процентът на професионалистите по 

ОКС, които използват гъвкави методологии в световен мащаб е нараснал от 82% през 

2016 г. до 89% през 2018 г. [74], което показва, че в България тези методологии се 

усвояват с по-бързи темпове спрямо останалите държави. За сметка на това 

водопадните (тежки) методологии бавно губят популярност, намалявайки от 7% на 

6%, а специалистите и компаниите, които не следват процес, използват собствени 

методологии или работят хаотично, са намалели от 9% на 1%. 

Една от най-важните дейности свързани с ОКС е тестването на софтуера. Уеб-

базираните технологии получават огромна популярност през последните години, тъй 

като рядко са зависими от конкретен хардуер, операционна система или специфична 

конфигурация – обикновено всичко необходимо, за да се ползва уеб-базиран 

софтуерен продукт е браузър и връзка със сървъра, на който се намира този продукт. 
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В тази връзка, уебсайтовете (както настолните, така и мобилните им версии) и уеб-

приложенията се превръщат в основна област на тестване на софтуера (Фиг. 7). В 

България тестването на бази от данни, както и тестването на производителността също 

се увеличават, като в същото време се наблюдава леко понижение на тестването на 

системната интеграция, както и тестване на backend-системи, естествени (native) 

мобилни приложения, десктоп приложения и тестване за ползваемост. 

 

Фиг. 7. Видове дейности, свързани с тестването на софтуер 

Съпоставката с доклада на PractiTest показва, че ежедневната работа на 

българските професионалисти в ОКС е по-специфична в сравнение с колегите им в 

световен мащаб, т.е. те се фокусират върху по-тясно профилирани задачи, дейности и 

задължения [74]. 

Важно е да се отбележи, че способностите на занимаващите се с ОКС 

професионалисти да програмират са от изключително значение, когато става въпрос 

за автоматизирано тестване на софтуер. Фиг. 8 показва вида и броя на езиците за 

програмиране, сортирани по популярност през 2018 г. сред респондентите.   
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Фиг. 8. Вид и брой използвани езици за програмиране 
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Java е най-популярният език за програмиране сред професионалистите по ОКС. 

През 2018 г. C# е вторият най-популярен език за програмиране, а SQL е на трето място. 

Следват JavaScript, PHP, C/C++ и Python, които завършват списъка с програмни езици, 

известни на повече от 10% от професионалистите по ОКС. 

Броят на специалистите по ОКС, които не могат да пишат код на никакъв 

програмен език се е увеличил повече от два пъти - от 12,7% на 26,5%. Докато през 

2014 г. 41,3% от анкетираните заявяват, че могат да пишат код на четири или повече 

езика за програмиране, техният брой намалява до едва 16,4% през 2018 г. Средният 

брой програмни езици на респондент също намалява - от 2,52 на 1,93. 

1.1.5.  Използвани инструменти за автоматизирано тестване 

Популярността на автоматизираното тестване расте значително през 

последните години. Постоянно излизат нови и различни инструменти за 

автоматизирано тестване на софтуер, като на специалистите по ОКС често се налага 

да ги използват за изпълнението на все по-разнородни задачи. При това е необходимо 

изборът на тези инструменти да бъде съобразен с нуждите на екипа по разработка, 

клиентите и техните потребители, разходите за обучение на персонала, 

лицензирането, наличността на документация, спецификата на тествания софтуер, 

кривата на обучение за използването на инструментите и редица други фактори. 

Фиг. 9 показва как са се променили инструментите за автоматизация само за 

четири години. Докато популярността на Selenium се повишава леко, дори и този най-

популярен в света инструмент се използва само от една трета от професионалистите 

по ОКС. Има инструменти, които са изцяло нови, като Visual Studio Test Professional, 

Cypress и TestDrive. Други, като SilkTest, Watir и SOA Test, междувременно губят 

своята популярност. Освен това, 17,9% от специалистите използват непопулярни 

средства за автоматизация или кодират свои собствени, в зависимост от техните 

специфични нужди. Процентът на хората, които не могат да пишат код се е удвоил от 

2014 г. до 2018 г., а използването на инструменти за автоматизация на тестването 

почти винаги изисква умения за писане на код. Логичен резултат е, че процентът на 

професионалистите, занимаващи се с тестване на софтуер, които въобще не използват 

инструмент за автоматизация е нараснал от 12.7% през 2014 г. до 22,9% през 2018 г. 
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Фиг. 9. Използван основен инструмент за автоматизирано тестване на софтуер 

1.1.6.  Идентифицирани пропуски в знанията 

В проучването през 2018 г. е зададен и допълнителен въпрос с поле за отговор 

в свободен текст – „В коя област считате, че имате най-големи пропуски в знанията?“. 

Всички отговори бяха категоризирани (Фиг. 10) и най-голяма част от тях (31 

души) са определили пропуски в знанията си относно автоматизираното тестване на 

софтуер. Голяма част от специалистите по ОКС имат притеснения относно това как 

да подобрят своите технически знания и умения, ефективността в работата си и своя 

професионализъм като цяло. Друга голяма част от професионалистите посочват 
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пропуски в определени видове нефункционално тестване (например тестване на 

производителността, сигурността и ползваемостта). 

 

Фиг. 10. Идентифицирани пропуски в познанията на специалистите по ОКС 

1.2.  Изводи 

Резултатите от проучването показват изключително динамични промени сред 

специалистите по ОКС в България. От една страна, тези промени са свързани с 

човешките ресурси, поради бързия растеж в ИТ сектора и множеството 

новопостъпващи младши специалисти, идващи от други сектори и с образование в 
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други в области. От друга страна, те са свързани с технологиите, които се променят с 

темпове, затрудняващи дори и по-старши специалисти да бъдат наясно с последните 

тенденции, работни среди и рамки, както и инструменти за ОКС. 

С оглед на гореописаното, могат да се направят следните изводи: 

1. Технологиите и методологиите в софтуерната индустрия се променят 

твърде бързо и това създава трудности на професионалистите да са винаги 

наясно и с актуална информация за най-новите тенденции в разработката 

на софтуер. 

2. Автоматизираното тестване на софтуер е областта, за която най-много 

специалисти по ОКС посочват пропуски в знанията си. 

3. Необходим е модел, по който професионалистите лесно и бързо да се 

ориентират кои от функционалностите на даден продукт са подходящи за 

автоматизация, както и в какъв ред да бъде извършена тя, за да се постигне 

максимална възвръщаемост на вложените усилия. 

4. Съществуват редица инструменти за автоматизация на тестването и е 

необходимо лесно да може да се определи как да се подходи към нея и 

какви инструменти да бъдат използвани. 

1.3.  Цел 

Целта на дисертацията е да се разработят модели за определяне на правилен 

подход за автоматизация на тестването на дадена софтуерна система, с оглед на това 

тестването на кои функционалности си струва да бъдат автоматизирано, в каква 

последователност и с какъв инструмент, които да улеснят специалистите по ОКС в 

тяхната работа и да подобрят ефективността на процеса на тестване.  

1.4.  Задачи 

За постигане на поставената цел е необходимо да бъдат изпълнени следните 

задачи: 

1. Да се изясни ролята на тестването в жизнения цикъл на разработка на софтуер, 

да се определят основните понятия в осигуряването на качеството на софтуера 

и видовете тестове. 

2. Да се разработи методология, която да улеснява специалистите по ОКС да 

изберат последователността на автоматизиране на тестовете, с цел максимална 

възвръщаемост на вложените усилия. 
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3. Да се проучи възможността определени нефункционални тестове да се 

изпълнят заедно с функционални такива. 

4. Да се проучат най-често използваните инструменти и работни рамки за 

тестване на софтуер и да се създаде методология, по която те да бъдат оценени 

според различни критерии. 

5. Да се разработи методология, по която инженерите по ОКС да изберат какви 

инструменти за автоматизация да използват, съобразно предварително 

зададени фактори. 
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2. Основни понятия при тестването и неговата роля в 

жизнения цикъл за разработка на софтуер 

2.1.  Софтуерен проект, продукт и процеси 

Терминът проект използваме за създаването на уникален софтуерен продукт, 

услуга или резултат. [75] В софтуерната индустрия терминът софтуерен процес се 

отнася до метода за разработване на софтуер. Процесът дефинира множество от 

дейности, заедно със съществуващите връзки и ограничения между тях, които водят 

до краен резултат – софтуерен продукт. [3] 

Управлението на проекти представлява прилагане на знания, умения, 

средства и методи за дейностите по проекта, за да се удовлетворят изискванията по 

този проект. 

 

Фиг. 11. Групи от процеси при управлението на проекти 

Жизненият цикъл (ЖЦ) на проекта е набор от предимно последователни, а 

понякога и припокриващи се фази или етапи на проекта, чиято същност и 

последователност се определят от управленските и контролни нужди на 

организацията или организациите, участващи в проекта, от характера на самия проект, 

както и от областта му на приложение. ЖЦ на проекта се състои от следните групи 

процеси: 

1. Процеси за иницииране – състои се от тези процеси, които се изпълняват с 

цел създаване и стартиране на нов проект или нова фаза на съществуващ 
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проект, например разработване на харта на проекта и идентифициране на 

заинтересованите страни; 

2. Процеси за планиране - състои се от тези процеси, които се изпълняват с цел 

планиране на проекта, т.е. установяване на цялостния обхват на дейността, 

определяне и прецизиране на целите и разработване на план за действие, 

необходим за постигането на тези цели, например разработване на план за 

управление на проекта, събиране на изисквания, дефиниране на обхвата, 

създаване на структура на работните пакети, дефиниране на дейностите, 

определяне на последователността им, определяне на необходими ресурси за 

дейностите, оценяване на продължителността на дейностите, изготвяне на 

график, определяне на бюджет, планиране на качеството, разработване на план 

за човешките ресурси, планиране на комуникациите, планиране на 

управлението на риска, идентифициране на рисковете, качествен и 

количествен анализ на риска, планиране на реакцията на рисковете, планиране 

на доставки и др.; 

3. Процеси за изпълнение – състои се от тези процеси, изпълнявани с цел 

осъществяване на дейността по проекта, т.е. приключване на работата, 

определена в плана за управление на проекта, за да се изпълнят неговите 

спецификации, например насочване и управление на изпълнението на проекта, 

осигуряване на качеството, назначаване, развиване и управление на проектен 

екип, разпространяване на информация, управления на очакванията, 

договаряне на доставки и др.; 

4. Процеси за наблюдение и контрол – състои се от тези процеси, необходими 

за проследяване, проверка и регулиране на прогреса и изпълнението на 

проекта, т.е. наблюдение и контрол на работата по проекта, интегриран 

контрол на промените, верифициране на обхвата, контролиране на обхвата, 

контролиране на графика, контролиране на разходите, контролиране на 

качеството, отчитане на изпълнението, наблюдение и контрол на рисковете, 

както и управление на доставките. 

5. Процеси за приключване  – състои се от тези процеси, изпълнявани за 

финализиране на всички дейности във всички групи процеси за официално 

завършване на проект, фаза или договорни задължения, т.е. приключване на 

проект или фаза, приключване на доставки, приемане от страна на клиента или 

спонсора, отчитане на проект или фаза, документиране на извлечените поуки. 
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Често резултатът от даден проект е продукт. Важно е да се различи ЖЦ на 

проекта от жизнения цикъл на продукта. Разработването на нов продукт може да 

бъде проект само по себе си. Освен това съществуващ продукт може да се възползва 

от проект, за да се добавят нови функции и възможности. Възможно е в рамките на 

един проект да се създадат няколко продукта, а за един продукт да съществуват 

няколко проекта – например рекламна кампания, представяне на пробна версия и др. 

ЖЦ на проекта се появяват в една или повече фази на ЖЦ на продукта. [75]. 

ЖЦ на продукта обикновено също се разделя на фази, като от всяка фаза 

получаваме резултат. Фазите от ЖЦ на продукта и проекта могат да съвпадат, да се 

припокриват частично или да са напълно различни.  

Модел на ЖЦ представляват описателни и/или нормативни дефиниции за това 

как да бъде разработван софтуера. Модел на софтуерния процес представлява 

съвкупност от взаимно свързани последователности от действия, обекти, 

трансформации и събития, които обхващат цялостната стратегия за реализирането на 

софтуерен продукт, т.е. дефинира генерализиран подход за организирането и 

управляването на софтуерен проект.  

Практиката е да се дефинира процес за разработка на софтуер преди да 

започне разработката.  За разлика от моделите на ЖЦ на софтуера, моделите на 

софтуерният процес са набор от последователни или успоредни дейности, събития, 

артефакти и резултати, които обхващат цялостната стратегия за производство на 

софтуер и софтуерният процес може да бъде разглеждан, като представяне на 

взаимосвързани задачи. Тези взаимосвързани задачи представляват нелинейна 

последователност от действия, които структурират и преобразуват наличните ресурси 

(от различно естество) в междинен или краен продукт. Тази “нелинейност” означава, 

че последователността от действия може да бъде итеративна, паралелна, в частност 

последователна с цел постигане на крайната цел. Задачите от своя страна могат да 

бъдат разглеждани, като нелинейна последователност от основни дефинирани 

действия, които съответстват на цялостни единици от извършена дейност (като 

реализиране на цял модул от софтуерната система). Последователността от дейности 

може да включва множество итерации, атомарни действия, както и постоянни 

действия извършвани с цел постигане на крайния резултат – реализиране на 

качествен софтуерен продукт. [3] 
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2.2.  Жизнен цикъл за разработка на софтуер 

 

ЖЦРС се състои от подробни стъпки и дейности, които описват как да се 

проектира, разработва, поддържа, заменя, променя, подобрява, тества или дори 

стартира софтуерът. Дейностите могат да бъдат разбити на много по-детайлно ниво, 

но в същото време могат да бъдат групирани в отделни фази или етапи.  

Според различните източници, съществуват различни модели на софтуерен 

процес в ЖЦРС и различен брой етапи в тях. Ще бъдат разгледани накратко най-

популярните модели и техните етапи, ще се упоменат предимствата и недостатъците 

на всеки от тях, както и ролята на ОКС във всеки един модел. 

2.2.1.  Водопаден модел (Waterfall)  

Водопадният модел (наричан още каскаден) е най-ранният официално описан 

модел на софтуерен процес. Документиран е първо от Бенингтън [14] през 1956 г., 

като най-общо ЖЦРС е представен по следния начин (Фиг. 12): в началната фаза на 

процеса се прави предварително оценяване, в резултат на което подробно се описват 

изискванията към софтуера, след което те се анализират. Анализите се свеждат до 

дизайн, след което започва разработка (наричана още имплементация), т.е. създаване 

на програмен код и други артефакти, базирани на дизайна. Продуцираният програмен 

код и артефакти се тестват, т.е. извършва се валидация на софтуерният продукт или 

система и се потвърждава, че те отговарят на първоначалните изисквания, след което 

продуктът се доставя посредством инсталация, конфигурация или предаване до 

крайните потребители.  

 Основна характеристика на водопадния модел е преходът от една фаза към 

друга да се извършва само след като бъдат завършени дейностите по текущата фаза. 

Всяка фаза завършва с пълен комплект документация, достатъчна за да може 

разработката да бъде продължена от друг, напълно различен или дори външен екип от 

специалисти. 

Моделът се прилага не само в разработката на софтуер, но и в строителството 

и промишлеността. Макар Бенингтън да не споменава термина „водопаден“, моделът 

придобива това прозвище сред разработчиците на софтуер през годините, тъй като 

подобно на водопад артефактите преминават от текуща към следваща фаза. Моделът 

по-късно е модифициран от Ройс [81] през 1970 г., който дава възможност за връщане 

една фаза назад. Например ако има проблем при валидацията, целият продукт се 
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връща във фаза на разработка и ако е нужна промяна в дизайна, целият продукт се 

връща още една фаза назад – във фазата на дизайн и т. н. 

 

Фиг. 12. Водопаден модел на разработка на софтуер (Бенингтън, 1956 г.) 

 През годините, компаниите и различни автори налагат редица промени. В IBM 

премахват фазите на предварително оценяване и анализ, но в края на ЖЦРС добавят 

фаза на поддръжка [38]. В Hewlett-Packard фазите са едва четири: планиране, дизайн, 

имплементация и тест [66]. Според Ричард Мурх, автор на книгата “The Software 

Development Lifecycle – A Complete Guide”, фазите са шест: планиране, анализ, 

дизайн, конструиране, тестване и разгръщане [70]. 

 Основно предимство на водопадния модел е, че той е лесен за разбиране, 

поради простата си линейна структура, всяка фаза е ясно определена, като е 

абсолютно ясно какви входни артефакти се получават в началото ѝ и какви се очакват 

да бъдат продуцирани в края ѝ. Поетапният цикъл предполага подробно 

документиране, планиране и дисциплина при следването на плана, което дава 

възможност и на неопитен персонал да работи по този процес. Мениджмънтът същи 

е улеснен, тъй като планирането на персонал, времеви ограничения и обхват на 

проекта са заложени в самия модел. 

 Най-основният недостатък на модела е, че е изключително трудно да се 

определи от самото начало целият проект, неговите нужди, планиране и краен 
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резултат, при това изключително детайлно. Поради тази причина всяка промяна в 

изискванията поражда нуждата целият проект да се „върне“ през всичките фази, което 

увеличава времето за доставка на крайния продукт. 

 От гледна точка на ОКС, водопадният модел включва валидиране на 

входящите и изходящите артефакти във всяка фаза, както и отделна, изключително 

пълна и подробна финална проверка в специално посветената на това фаза 

„Валидация“. Често предизвикателство е, че софтуерът се доставя късно в проекта, 

което при забавяне от страна на разработчиците често намалява предварително 

планираните срокове за тестване и валидация, забавя откриването и поправянето на 

грешки и създава трудности при проекти, където една или повече системи е нужно да 

се интегрират. 

2.2.2.  Итеративно-инкрементален модел (Iterative/Incremental) 

През 1988 г., Бирел и Оулд обсъждат разширение на водопадния мотел, като го 

разширяват с дейности по поддръжка и постоянно подобряване на софтуера [16], като 

наричат модела B-Model. Той дава началото на идеята, че водопадният модел може да 

бъде приложен в няколко итерации, така че по време на първата итерация да се създаде 

основен продукт и той да бъде подобряван със всяка следваща.  

 

Фиг. 13. Итеративно-инкрементален модел на разработка на софтуер 

Така се появяват две понятия – итеративен модел (повтарящи се последователно 

фази) и инкрементален модел (добавяне на функционалност към софтуерната система, 

на малки части), които обединени заедно създават итеративно-инкрементален модел. 

Основна характеристика на итеративно-инкременталния модел е разработката 

на софтуера или системата да бъде разбита на няколко по-малки проекта, за всеки от 

които се добавя нова функционалност на малки части, като се следва водопадния 
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модел. Така например, докато първата версия се доставя на клиента, втората вече е 

във фаза на разработка, третата се анализира и дори се прави подготовка за четвъртата 

в същото време (Фиг. 13). 

Сред основните предимства на итеративния модел е, че по този начин се 

генерира работещ софтуер сравнително рано, работата на отделните специалисти е 

по-уплътнена, по-лесно се управлява рискът и промяната на изискванията струва по-

малко. [83] 

Основният недостатък е, че всяка итерация е отделна, непроменима във времето 

и това води до допълнителни разходи при разделянето на проекта. Възможно е да 

възникнат проблеми, свързани с архитектурата на системата, тъй като не всички 

изисквания за целия жизнен цикъл на софтуера са събрани в една итерация. 

От гледна точка на ОКС, дейностите са значително улеснени поради по-малкия 

обхват и по-лесното откриване и отстраняване на грешки в рамките на по-малка 

итерация, но по същество дейностите са същите като при водопадния модел. 

2.2.3.  V-образен модел (V-Model) 

V-образният модел е разработка на НАСА, представена за първи път на 

симпозиума NCOSE през 1991 г. в Чатануга, Тенеси, САЩ [NCOSE]. Моделът е 

разновидност на водопадния модел, но във V-образна форма, „сгъната“ наполовина 

при най-ниското ниво на разлагане, както е показано на Фиг. 14. 

 

 

Фиг. 14. V-образен модел на разработка на софтуер 

Лявата половина на V-образния модел представлява дефинирането и 

декомпозирането на потребителските изисквания към все по-малки компоненти, 
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докато дясната половина е интегрирането и верификацията на системните компоненти 

в последователни нива на внедряване и сглобяване. Разработката е в средата на 

процеса, като се включва и в двете половини на модела. 

Разширен вариант на този модел е V+ моделът, в който се добавя включването 

на крайния потребител, изискванията, рисковете и възможностите, свързани с това 

[83]. 

Основните предимства на V-образния модел са, че се избягва низходящия 

поток на дефектите, тъй като за всяка фаза е предвидено тестване. Тестовите дейности 

като планиране, проектиране и дизайн се случват много преди самата имплементация. 

Дейностите по ОКС са в основата на модела и това води до проактивно проследяване 

на много дефекти. 

Благодарение на V-образния модел процесите на верификация се подобряват, 

като се определят различни видове тестване, които ще бъдат упоменати по-нататък в 

настоящата дисертация. [83] 

Основният недостатък на V-образния модел е наследен от водопадния модел: 

не се произвежда ранен прототип на софтуера, който да даде възможност за реална 

обратна връзка. Също така, всяка промяна на първоначалните изисквания инициира 

актуализация на целия процес. 

2.2.4.  Спираловиден модел (Spiral Model) 

През 1986 г. Бари Бум предлага спираловиден модел, който добавя управление на 

риска към итеративно-инкременталния модел [17]. Фазите в ЖЦРС са представени 

като спиралa (Фиг. 15), а не като поредица от фази и дейности с известно връщане от 

една към друга. Спираловидният модел е ориентиран за използване в условия, когато 

е трудно да се формулират всички изисквания предварително.  

Сред особеностите на спираловидния модел е проверката на това доколко е 

възможно да бъдат реализирани дадени технически решения чрез създаване на 

прототипи. Разработката чрез итерации отразява обективно съществуващия спирален 

цикъл на създаване на системата. За разлика от водопадния модел, преминаването към 

следващ етап се извършва, без да се дочака приключването на предходния етап, а 

преходът от един етап в друг се осъществява в планирания срок, независимо че не 

всички планирани дейности са приключени. Стремежът е колкото е възможно по-

бързо да се представи на клиента работоспособен продукт, който в последствие се 

пригажда към неговите изисквания. [6] 
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Фиг. 15. Спираловиден модел на разработка на софтуер 

С напредването на всеки цикъл в спиралата се изгражда прототип, като в 

първите фази разработката е изцяло концептуална, постепенно се преминава към 

разработване на системата и нейното разширяване и поддръжка. 

Моделът залага изключително на управление на риска, като то се използва за 

определяне на времето и нужните усилия, които трябва да бъдат изразходвани за 

всички дейности по време на цикъла, като например планиране, управление на 

проекти, управление на конфигурацията, дейности по ОКС и др. Управлението на 

риска се използва и като инструмент за контрол на разходите за всеки цикъл. [83] 

Основното предимство на модела е гъвкавостта и бързата разработка, което го 

прави подходящ за по-сложни и високо-рискови проекти. Постоянното управление на 

риска, заложено в модела, дава възможност да се елиминират голяма част от 

потенциалните проблеми. Множеството итерации дават възможност продуктът да се 

пригоди по-добре към нуждите на клиента или крайния потребител. 

Основният недостатък е, че изпълнението може да струва твърде скъпо, а 

разработката (т.е. движението по спиралата) да продължи безкрайно. Обикновено в 

началните фази не е известно колко дълго ще продължи разработката. Анализът на 

риска трябва да се извършва от опитен експерт в областта, което може да направи 
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модела неподходящ за малки проекти или такива с нисък риск. Нужно е и голямо 

количество документация, поради големия брой междинни фази. 

От гледна точка на ОКС, процесът на тестване не се различава съществено от 

итеративно-инкременталния модел, като се изисква всички членове на екипа да са 

наясно с това кои промени в коя версия влизат. Екипът, отговарящ за тестовите 

системи често се налага да поддържа няколко среди и да прави сравнения на няколко 

отделни версии. 

2.2.5.  Гъвкав модел (Agile) 

 

 

Фиг. 16. Гъвкав модел на разработка на софтуер 

 Гъвкавата методология за разработка на софтуер се състои от група методи при 

създаването на софтуер, базирани на повтарящо се и постепенно разработване. 

Софтуерните спецификации и решения се развиват поетапно чрез сътрудничество 

между самоорганизиращи се екипи, съставени от хора с различни функции. Гъвкавата 

методология насърчава адаптивно планиране, еволюираща разработка и доставяне на 

софтуера, времево-разпределен итеративен подход. Тя поощрява бързото и гъвкаво 

реагиране на промени. Това е концептуална рамка, която насърчава предвидени 

взаимодействия през цялото времетраене на разработката на софтуерни проекти.  

Манифестът на гъвкаво разработване на софтуер гласи, че в процеса на работа 

специалистите са достигнали до няколко важни изводи: 
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1. Фокусът трябва да бъде първо върху индивидите и взаимодействията, а след 

това върху процесите и инструментите; 

2. Работeщият софтуер е по-важен от изчерпателната документация; 

3. Сътрудничеството с клиентите е по-важно от клаузите по договора;  

4. По-важно за ЖЦРС е да се фокусира върху промените, а не сляпо да тества 

първоначалния план. 

За да бъде направен анализ за основните предимства и недостатъци на гъвкавия 

модел, ще бъде разгледана методологията Скръм като негов типичен представител. 

[24] 

2.2.6.  Скръм (Scrum) 

Съществуват десетки гъвкави методологии, но най-популярната от тях 

несъмнено е Скръм. Според проучване на Scrum Alliance, направено в периода 2017-

2018 г., 94% от компаниите, използващи гъвкави методологии, ползват Scrum – 

индивидуално (16%) или в комбинация с друга методология (78%), като Kanban и XP 

например. [87] 

Скръм е итеративна и инкрементална рамка за управление на проекти, в която 

се залага на три основни роли:  

 Продуктов собственик (Product Owner) - собственикът на продукта е 

отговорното лице за това организацията да добавя стойност (към продукти и услуги) 

за клиентите. Той е „гласът на клиента“ и го представлява в рамките на екипа – 

отговаря на въпроси в двете посоки, задава приоритети на задачите и вписва всички 

спецификации за нови функционалности, които заедно с открити дефекти, технически 

задания и др. образуват подреден списък с приоритизирани задачи за екипа – т. нар. 

backlog на продукта. В Scrum екипа ролята на собственик на продукта трябва да има 

един-единствен човек.  

 Ръководител на Скръм екипа (Scrum Master) – не е задължително да е 

мениджър или лидер на екипа, а да следи за правилното изпълнение на правилата и 

доколко екипът следва основните принципи на методологията Скръм. 

 Член на екип (Team Member) – всички останали са членове на екипа 

(обикновено това са програмисти, дизайнери, документатори, специалисти по ОКС, 

специалисти по внедряване и др.) В Скръм екипа не се предвиждат точни 

специализации и се насърчава взаимозаменяемост на членовете в екипа, например при 
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нужда програмистите могат да се занимават с тестване на системата, а дизайнерите – 

да документират продукта.  

Екипът разполага с автономност и отговорност, като очакванията са да се 

самоуправлява и самоорганизира. [85] [86] [84] [65] Оптималният размер на такъв 

екип е между 3 и 9 души, вкл. Скръм Мастър и продуктов собственик. [10] 

 

Фиг. 17. Разработване на софтуер чрез Скръм 

ЖЦРС протича на спринтове. Всеки спринт представлява период от 1 до 4, най-

често 2 седмици, предварително фиксиран в екипа и по време на спринта се 

изпълняват определени дейности, наричани „ритуали“ (фиг. 17). 

 Среща за планиране на спринта – още преди старта на спринта екипът 

определя кои задачи от приоритизирания списък може да извърши в рамките на 

следващия спринт. За целта се използват редица похвати, най-популярният от които е 

„покер за планиране“, където членовете на екипа, под формата на игра, решават колко 

важна е дадена задача. В крайна сметка се определя списък със задачи, които се 

наричат „sprint backlog“ и спринтът се обявява за стартиран. [86] 

 Ежедневна среща – всяка сутрин участниците в екипа се събират и отбелязват 

прогреса си, отговаряйки на въпроси като: Какво правих вчера? Какво ще правя днес? 

Имам ли проблеми? ... Популярен инструмент за проследяване на прогреса е 

диаграмата за приключване на задачите (Burndown Chart). 

 Среща за ревю на спринта – известна още като „демонстрация“ в практиката. 

В края на спринта екипът се събира (често заедно с крайния клиент, мениджъри, 
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крайни потребители и други хора, заинтересовани от прогреса на екипа), за да направи 

демонстрация на постигнатото дотук. Така клиентът вижда прогреса в края на всеки 

спринт и има възможност да реагира сравнително бързо, ако нещо не е наред или се 

налагат промени. Демонстрира се само завършена работа. [84] 

 Среща за ретроспекция – екипът се събира и обсъжда кое по време на спринта 

и работата по задачите е минало добре, кое има нужда от подобрение и базирано на 

това, предприема коригиращи действия през следващия спринт. [85] 

Разбира се, има десетки, а може би и стотици други методологии, но целта на 

настоящата дисертация е да се определи мястото на автоматизираното тестване на 

софтуер в рамките на ЖЦРС и именно затова разглеждането им ще бъде ограничено 

именно до Скръм като най-популярна методология към момента. Важно е да се 

упомене обаче, че това по никакъв начин не възпрепятства прилагането на 

направените по-нататък изследвания и анализи на модели за автоматизирано тестване 

на софтуер да бъдат приложени и при други методологии. 

Основните предимства на Скръм са няколко: 

1. Крайният продукт се доставя ефективно и бързо. 

2. Съществува възможност за бърза реакция от страна на крайния клиент. 

3. Екипът е фокусиран върху работата си 

4. Във всеки един момент екипът има видимост върху задачите си и техния 

статус.  

Всичко това прави разработката на софтуер бърза и ефективна. [65] 

Основните недостатъци са, че поради липсата на „край на проекта“ и цялостно 

планиране, много често дефинициите на задачите не са съвсем ясни и могат да доведат 

до много повече работа от първоначално договорената. Освен това, 

имплементирането на Скръм в големи екипи от стотици хора е трудно, а шансовете 

проектът да се провали драстично се увеличават, ако дори един от членовете на екипа 

не е достатъчно кооперативен или посветен на работата си. 

От гледна точка на ОКС, особеното е, че се тестват сравнително малки 

промени, но за сметка на това е необходимо често тестване, което налага по-често 

изпълнение на регресионни тестове, а от там и автоматизация. Друга особеност за 

специалистите по ОКС е, че Скръм налага те да имат и умения и в други области – 

програмиране, документация и др., за да могат ефективно да вършат работата си, т.е. 

фазата на „чисто тестване“ при Скръм е по-размита в сравнение с другите 

методологии. Поради голямата динамика, качеството на софтуера също остава често 

пренебрегвано, за да може крайният продукт да се достави навреме. Тези особености 
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ще бъдат разгледани по-подробно през призмата на автоматизираното тестване на 

софтуер по-нататък. 

2.3.  Основни понятия, свързани с осигуряване на качеството 

на софтуера 

Една от основните идеи на всички разгледани досега методологии е да се 

достави навреме и в рамките на предварително одобрения бюджет качествен 

софтуерен продукт. Но за да се даде дефиниция какво означава качествен софтуерен 

продукт, е необходимо първо да бъде дадена дефиниция за качество. 

2.3.1.  Качество на софтуера 

Според ISO/IEC/IEEE 24765:2017, възприето и като официална дефиниция от 

International Software Testing Qualifications Board (ISTQB), качеството на софтуера е 

съвкупността от характеристики на даден компонент, система или процес, които 

влияят върху способността му да задоволява определени заявени или предполагаеми 

изисквания, потребности, очаквания и нужди на потребителя, клиента или други 

заинтересовани страни. [54] 

2.3.2.  Компоненти на качеството 

Според ISO/IEC 9126:2001, компонентите на качеството са: 

 Функционалност - атрибути, които влияят върху съществуването на набор 

от функции и техните определени свойства. Функционирането на продукта определя 

дали се задоволяват заявените или подразбиращите се нужди, като пригодност, 

точност, оперативна съвместимост и др. 

 Надеждност - атрибути, които влияят върху способността на софтуера да 

работи при заявени условия за определен период от време, като към нея се 

причисляват зрелостта (maturity), възстановимостта (recoverability), толерантност към 

грешки и др. 

 Ползваемост - атрибути, които влияят върху усилията, необходими за 

научаване и използване на даден софтуер, доколко софтуерът е лесен, разбираем, 

атрактивен и приятен за ползване. 
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 Ефективност - атрибути, които влияят върху връзката между нивото на 

производителност на софтуера и размера на използваните ресурси, при посочени 

условия.  

 Възможност за поддръжка - атрибути, които оказват влияние върху 

усилията, необходими за извършване на определени модификации по софтуера, като 

стабилност, възможност за тестване, възможност за анализиране и др. 

 Преносимост - атрибути, които влияят върху способността на софтуера да се 

прехвърля от една среда в друга. [51] 

Всички атрибути, с изключение на функционалност заедно формират 

понятието нефункционални компоненти на качеството на софтуера. 

През 2011 г. стандартът бе заменен от ISO/IEC 25010, в който фигурират леки 

промени. Според тях функционалност се преименува на функционална годност, 

като се добавят и две нови характеристики: съвместимост (определяща способността 

на софтуера да работи и взаимодейства с различен хардуер, софтуер и протоколи) и 

сигурност (определяща способността на софтуера да се защити от случаен или 

злонамерен достъп, унищожаване, промяна или разкриване на важна информация). 

[52] 

2.3.3.  Осигуряване на качеството на софтуера 

ОКС е процес, състоящ се от всички дейности в жизнения цикъл на продукта, 

свързани с планирането, подготовката, развитието и оценката на даден софтуерен 

компонент, продукт или система, както и свързаните с тях компоненти, продукти или 

системи, за да се определи, че: 

1. отговарят и удовлетворяват предварително определените изисквания; 

2. са подходящи за целта, за която са създадени; 

3. да се открият дефекти. [3] 

2.3.4.  Видове софтуерни грешки 

Доказано е, че напрежението в работата, бюджетните ограничения, крайните 

срокове, лошите практики при писане на код, липсата на точни изисквания, лошата 

комуникация, честата промяна в изискванията, липсата на документация са сред 

основните причини за появата на „грешки“ в софтуера. [21] 

Това понятие обаче е твърде общо и поради тази причина ISTQB дефинират 

различни видове понятия, които е важно да бъдат разграничавани: 
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 Софтуерна грешка e човешко действие, което предизвиква некоректен 

резултат при работата на даден софтуерен продукт или система; 

 Дефект (известен още като бъг или проблем) е констатиран недостатък в 

компонент или система, предизвикващ некоректно поведение на компонента или 

системата. Някои дефекти могат да бъдат категоризирани и като: 

 Неуспех е реално отклонение на компонент или системата от очакваните 

резултати, услуги или резултати; 

 Аномалия е всяко условие, което се отклонява от очакванията, които се 

базират на функционалните изисквания, документацията, функционалните 

изисквания, документацията, потребителските изисквания или стандартите, на които 

трябва да отговаря даден продукт; 

 Недостиг е липса на нужното качество или елемент, както и липса на 

постигането на очаквани резултати. [54] 

ОКС дава възможност да се провери доколко клиентските изисквания 

отговарят на реалните функционалности на софтуерния продукт или система, за да се 

открие рано скрит дефект, а от там - и техния брой в крайния продукт. Това позволява 

от своя страна да се редуцират бъдещите разходи и да се определят метрики, с които 

да се прави мониторинг на състоянието на софтуера. 

2.3.5.  Контрол на качеството 

Контролът на качеството (КК), известен на английски език като “quality 

control” представлява набор от дейности, предназначени да оценят качеството на 

компонент или система. [54] 

Докато ОКС е основно с превантивен характер и има за цел да се следват 

добрите практики в ЖЦРС с идеята да се сведат до минимум софтуерните дефекти, 

КК реално оценява и мониторира качеството на софтуера. 

2.3.6.  Тестване 

Тестването е дейност, която цели откриването на дефекти в даден продукт. [54] 

В типичен програмен проект приблизително 50 процента от изминалото време и 

повече от 50 процента от общите разходи се изразходват при тестване на 

разработената програма или система [71] 

Важно е да се отбележи, че тестването не създава качество на софтуера, а само 

определя качеството на разработвания продукт или система. 
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Фиг. 18 илюстрира йерархията на дейностите – всички дейности по тестването, 

са част от дейностите по КК, а те от своя страна са част от дейностите по ОКС. 

 

Фиг. 18. Йерархия на дейностите по ОКС, КК и тестване. 

2.4.  Процес и етапи на тестване на софтуера 

Подобно на ЖЦРС, процесът на тестване на софтуер също може да се раздели 

на няколко отделни етапа: 

2.4.1.  Планиране и контрол на тестването  

В началото на всеки софтуерен проект се създава тест план (наричан в някои 

източници и тестов план) – подробен документ, описващ стратегията, целите, 

графика, крайните срокове, нужните ресурси и др. Стандарт IEEE 829-2008 описва 

подробно структурата и съдържанието на даден тест план, като в практиката много 

компании го покриват само частично. В него се дефинират и следните критерии: 

 Входни критерии (Entry criteria) – какво е необходимо, за да може да 

започне тестването на софтуера, напр. тестова среда, тестови данни, осигурен достъп 

до различни системи и т. н. 
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 Изходни критерии (Exit criteria) – какво е необходимо, за да може да 

приключи тестването, напр. да липсват дефекти с висок приоритет, да са изпълнени 

100% от планираните тестове и т. н. 

 Критерии за временно спиране (Suspension criteria) – какво е необходимо, 

за да се спре временно тестването – напр. дефект, блокиращ или обезсмислящ по-

нататъшно тестване, тъй като е нужна цялостна промяна на системата. 

 Критерии за възобновяване (Resumption criteria) – какво е необходимо, за 

да се възобнови временно спряно тестване, напр. поправен дефект. [54] 

Най-важната функция на тест плана е да отговори на въпросите кога, какво, кой 

и как ще извършва по отношение на дейностите, свързани с ОКС. С приключването 

на планирането, етапът продължава с дейности по контрол спрямо съставения тест 

план. 

2.4.2.  Анализ и дизайн на тестови сценарии и тестови случаи 

След като тестовият план е създаден, следва етап, в който се анализира 

софтуерът спрямо зададените изисквания и спецификации. На тяхна база се  

определят отделните тест сценарии (Test Scenarios), известни още като тестови 

сценарии, тест сет, тестови сетове и тестови комплекти (Test Suites, Test Sets) или 

(най-често когато говорим за автоматизирани тестове) тест скриптове (Test Scripts). 

Всеки тест сценарий съдържа един или повече тестови случаи (Test Cases) или просто 

тестове (Tests). Тестовият случай е поетапно описание на тестовата ситуация, като 

при неговото възпроизвеждане, т.е. изпълнение отново и отново се очаква с много 

висок процент на вероятност крайният резултат да е един и същ [2]. Тестовите случаи 

от своя страна представляват последователност от тестови стъпки и очаквани 

резултати от тези стъпки. Фиг. 19 пояснява йерархията на отделните тестови 

документи. 

Самите очаквани резултати могат да се определят по няколко начина: 

 чрез продуктовата спецификация; 

 чрез други, вече съществуващи подобни продукти; 

 чрез обръщане на резултата и проверка дали съвпада с първоначалния (напр. 

криптиране-декриптиране, импорт-експорт, обратна математическа операция и др.) 
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Фиг. 19. Йерархия на тестовата документация 

2.4.3.  Изпълнение на тестовете  

Едва след като тест планът е готов, т.е. определено е кога, как и кой ще изпълни 

тестовете и какво точно ще бъде тествано; били са разработени тестове и входните 

критерии са покрити, следва изпълнение на тестовете. В този етап се изпълняват 

отделните тестови случаи – ръчно или автоматизирано, като получените реални 

резултати се съпоставят на очакваните резултати: 

 ако очакваните и реалните резултати съвпадат, тестът се счита за 

успешен (passed). 

 ако очакваните и реалните резултати не съвпадат, тестът се счита за 

неуспешен (failed) и обикновено следва описването на нов дефект, в което се 

вписват всички данни от изпълнението на тестовете. 

2.4.4.  Изготвяне на доклад и оценяване на изходните критерии 

След като изпълнението на тестовете приключи, следва етапът, в който се 

изготвя доклад и спрямо данните от него се проверява дали изходните критерии са 

удовлетворени. 

Ако това е така, тестването се счита за успешно приключило и продуктът 

преминава към следваща фаза за предаване към крайния клиент. [15] 
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В случай, че изходните критерии не са удовлетворени, се информира 

мениджмънтът на съответната компания и базирано на данните от така изготвения 

доклад, се взима решение – възможно е откритите дефекти да бъдат поправени, да се 

удължи крайният срок за тестване или да се променят самите критерии, в случай че са 

станали нереалистични. [22] 

2.4.5.  Дейности по приключване на тестването 

Макар тази фаза често да бъде пропускана в много компании и екипи, тя е 

изключително важна и улеснява бъдещите дейности по ОКС. Обикновено в рамките 

на тази фаза се правят допълнителни срещи и доклади, извличат се полезни 

статистически данни, определят се „научени уроци“ и грешки, които да се взимат 

предвид при следващи подобни дейности, архивира се преизползваемият изходен код 

на автоматизираните тестове и др. 

2.5.  Видове тестване на софтуер 

След като бяха определени процесите, свързани с ЖЦРС и ОКС, ще бъде 

разгледано тестването на софтуер в частност и неговите разновидности. 

Тестването на софтуера е основната форма за откриване и отстраняване на 

дефекти. Съществуват десетки видове тестване, като между 3 и 12 вида тестване се 

използват в почти всяко софтуерно приложение [59]. 

Съществуват редица начини, по които може да се разграничат отделните 

видове тестване, като ще бъдат разгледани най-популярните понятия и видове 

тестване. 

2.5.1.  Според етапа на разработка по V-образния модел 

Според V-образния модел, на всеки един етап на разработка може да се 

съпостави отделен вид тестване, като се започне отдолу нагоре: 

 Компонентно тестване (Component testing, Unit testing) – представлява 

тестване на отделна единица или компонент на даден софтуерен продукт и се отнася 

към най-малката възможна единица софтуер, която може да се тества в изолация. 

Обикновено се извършва от самите програмисти и се ограничава до тестове на отделен 

клас, метод или контрола. Важно е да се отбележи, че според ISTQB понятията 

“component testing” и “unit testing” са едно и също нещо, но в някои компании се счита, 
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че компонентно тестване се отнася към отделни графични компоненти или контроли, 

докато под “unit test” се разбира тестването на определен клас или метод. [31] 

 Интеграционно тестване на компоненти (Component integration testing, 

Integration testing in the small) – тестване, насочено към това как отделните 

компоненти на даден софтуерен продукт взаимодействат помежду си. Използва се, за 

да се определи дали данните се предават правилно между отделните компоненти, 

както и дали съответните компоненти извършват правилно създаване, изтриване, 

редактиране или промяна на определена информация. 

 Системно тестване (System testing) – тестване на цялостна, интегрирана 

система, с което се проверява дали отговаря на изискванията. Обикновено когато се 

говори за тестване в практиката, се има предвид именно системно тестване. То може 

да бъде последна стъпка при интеграционно тестване на компоненти или първа стъпка 

при интеграционно тестване на системи. 

 Интеграционно тестване на системи (System integration testing, 

Integration testing in the large) – тестване, насочено към това как отделните системи, 

ползващи даден софтуерен продукт взаимодействат помежду си. Използва се, за да се 

определи дали данните се предават правилно между отделните системи. Това може да 

включва комуникация с външни приложения и бази данни, както и няколко инстанции 

на една и съща система, работещи както в едни и същи, така и в различни комбинации 

от операционни системи, платформи, физически локации, комуникационни 

протоколи, хардуер и др. 

 Тестване от крайния потребител - ТКП (User Acceptance Testing – UAT, 

Business Acceptance Testing, Business Process Testing) – официално тестване спрямо 

потребителските нужди и изисквания, изпълнявано с цел да се провери дали 

удовлетворява нуждите и изисквания на крайния потребител или клиент. ТКП 

обикновено се извършва от клиента или негов представител, като е допустимо да се 

извърши и от екипа по ОКС, умишлено поставен в ролята на краен потребител. След 

успешно приключване на ТКП, обичайната следваща стъпка е пускане на продукта 

към крайния клиент или пазар, известно още като рилийз (release). 

2.5.2.  Според функционалността 

Както вече бе споменато, качеството на софтуера се определя от 

функционалната му годност, както и от нефункционалните му компоненти. В 

следствие на това, тестването може да се раздели на: 
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 функционално тестване (functional testing) – тестване за определяне на 

функционалната годност на софтуера; 

 нефункционално тестване (non-functional testing) – тестване за определяне 

на нефункционалните характеристики на софтуера. 

Функционалното тестване може да бъде разделено на динамично 

(включващо изпълнението на изходния код на софтуера) или статично (тестване без 

изпълнение на самия софтуер, например преглед на документация, анализ на изходния 

код и др.). В по-голямата си част функционалните тестове са динамични, като 

динамичните тестове от своя страна могат да бъдат позитивни (с очаквани за 

софтуера стойности) или негативни (с неочаквани за софтуера стойности, например 

да се въведе отрицателна числова стойност или дори буква, когато потребителят е 

запитан за възраст). 

Нефункционалното тестване от своя страна може да бъде разделено по 

компоненти: 

 тестване на ефективността (performance testing), в което се проверява и 

измерва доколко ефективно се използват ресурсите на даден софтуер, като в тази 

категория попадат и натоварващото тестване с голям брой потребители (load 

testing), тестването с голям обем от данни (volume testing), стрес-тестването с 

натоварване, надхвърлящо възможностите на системата (stress testing) и др.; 

 тестване на ползваемостта (usability testing), в което се проверява и 

измерва доколко софтуерът е лесен, разбираем и приятен за ползване, като в тази 

категория попадат и тестване за достъпност на хора с увреждания (accessibility 

testing), A/B тестване, в което на част от потребителите се показва един вариант, а на 

друга – друг, за да се види кой е по-лесен и удобен за ползване (A/B testing), тестване, 

свързано с локализация (localization testing), тестване на интернационализация 

(internationalization testing) и др.; 

 тестване на надеждността (reliability testing), в което се проверява и 

измерва доколко софтуерът е стабилен чрез повтарящи се тестове , които трябва да 

водят до един и същ резултат във времето (stability testing), както и тестове, които 

проверяват наличността на даден софтуер или система във времето (availability 

testing, heartbeat testing). 

 тестване на поддържаемостта (maintainability testing), в което се проверява 

и измерва доколко промяна в един от компонентите води до промени в цялата система 

(modularity testing), тестване на обновяване от една версия на софтуера до друга 

(upgrade testing) и др. 
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 тестване на преносимостта (portability testing), в което се проверява дали 

даден софтуер може да съществува заедно с друг (co-existence testing, compatibility 

testing), доколко документацията е съвместима с реалния продукт (documentation 

testing) и др. 

 тестване на сигурността (security testing) – процес, предназначен да 

разкрие недостатъци в механизмите за сигурност на даден софтуер или система, които 

защитават данните и поддържат функционалността му по предназначение. [54] [47] 

2.5.3.  Според знанията на тестващия за вътрешната структура 

Популярна практика е тестването да се раздели на тестване, в което се вземат 

предвид знанията на тестващия за вътрешната структура на даден софтуер, или те 

напълно се игнорират. 

Когато се използват знания за структурата на изходния код, базите данни и 

други важни компоненти на дадена система, обикновено става дума за т. нар. тестване 

по метода на бялата кутия (white-box testing). Известно е още и като тестване по 

метода на прозрачната кутия (glass-box testing). Познаването на вътрешната 

структура на даден продукт или система може да насочи тестващия към по-подходящи 

тестове, както и да намали броя на необходимите да бъдат изпълнени тестове. [72] 

И обратно, когато няма или не се използват знания за структурата на дадена 

система, се говори за тестване по метода на черната кутия (black-box testing). При 

този вид тестване се подготвят комплекти от входни данни и очаквани изходни данни, 

след което тестовете се изпълняват, без оглед на вътрешната структура, а накрая 

реалните резултати се сравняват с очакваните. [12] 

Съществува и междинен вариант, т. нар. тестване по метода на сивата кутия 

(gray-box testing), в което тестващият има знания само за определни части на 

системата. [61] 

2.5.4.  Според планирането 

Тестване, при което инженерите по ОКС се водят от конкретни и 

предварително създадени тестов план, тестови случаи и тестови стъпки, наричаме 

планирано тестване. Типичен пример за такова тестване е регресионното тестване 

(regression testing) – проверява се цялостно системата с идеята дали при промяната 

на даден неин компонент не са дефектирали други нейни части. Такива са и 
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опростените варианти на регресионното тестване, като списък с неща, които трябва 

да се проверят (checklist).  

Възможно е обаче да се изпълни и непланирано тестване, без да се следва 

конкретен набор от действия. Изследователското тестване (exploratory testing) е 

именно такъв пример – тестващият решава на момента какви действия да извършва, 

като умишлено се „отклонява от пътя“, докато ползва продукта. Изпълнено от опитен 

инженер по ОКС, чрез тази методика могат да се открият за кратко време много повече 

дефекти [9]. Важно е още на този етап да се подчертае, че непланираното тестване не 

подлежи на цялостна автоматизация, но съществуват редица автоматизирани 

инструменти, които подпомагат този вид тестване. [39] 

2.5.5.  Според нивото на автоматизация 

Според начина, по който се изпълняват тестовете, тестването на софтуер може 

да се раздели на ръчно, полуавтоматизирано и автоматизирано. 

При ръчното тестване (manual testing) тестващият изпълнява тестовете един 

по един, по индивидуален начин. Основното предимство е, че не се изискват знания 

по програмиране, тестването може да започне веднага и тестващия може да забележи 

странични проблеми, които автоматизиран тестов скрипт би пропуснал. Основният 

недостатък е, че този вид тестване изисква постоянност и фокус от страна на 

тестващия, отнема значително количество време и няма възможност за бърза 

повторяемост на действията, освен ако не се изпълнят отново. 

 При автоматизираното тестване (automated testing) тестващият използва 

софтуер за извършване и подпомагане на тестовите дейности [54]. Обикновено под 

автоматизирано тестване се разбира тестване, при което изпълнението се осъществява 

изцяло от софтуер. Възможно е и част от тестовете да бъдат автоматизирани, но в 

определени етапи да е нужна ръчна интервенция от тестващия. Тогава говорим за 

полуавтоматизирано тестване (semi-automated testing). 

Тестването на софтуер посредством автоматизация обикновено се използва за 

функционални тестове, но може да се използва и за някои нефункционални тестове 

като натоварващо тестване, тестване на производителността, тестване на 

надеждността и др. Този вид тестване има редица предимства – веднъж създадени, 

тестовете могат да бъдат изпълнявани многократно, липсва вероятността за загуба на 

фокус и човешка грешка, изпълнението трае значително по-кратко, а резултатите от 

тестването са налични много по-бързо и е по-лесно да се съберат статистически данни 
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от изпълнението и резултатите при този вид тестване. [44] Основният недостатък на 

автоматизираното тестване е, че са необходими знания по програмиране, време да се 

научи тестващия да работи с даден инструмент, отнема и повече време да се напишат 

скриптове, които изпълняват тестове в сравнение с директното им ръчно изпълнение, 

а при честа промяна в продукта, вероятно е да се налагат и чести промени в 

автоматизираните тест скриптове, с което се увеличават времето и ресурсите, нужни 

за поддръжка.  

2.6.  Изводи 

Съществуват многообразни процеси и методологии за разработка на софтуер. 

Независимо от избраната методология, ОКС и в частност тестването са важен елемент 

от ЖЦРС на всеки софтуерен продукт или система. Само по себе си, тестването също 

представлява умален процес с фази на анализ, планиране, дизайн, изпълнение, 

изготвяне на доклад и оценяване на изходните критерии, както и дейности по 

приключване на тестването. За да бъде ефективно ОКС, съществуват различни видове 

тестване – според етапа на разработка, функционалността, знанията на тестващия за 

вътрешната структура, планирането и нивото на автоматизация. Автоматизираното 

тестване на софтуер може да се приложи в много от фазите на ЖЦРС, като основните 

му предимства са повторяемостта, бързината, невъзможността за човешка грешка и 

лекотата за събиране на статистически данни, а основните му недостатъци – нуждата 

от знания и умения по програмиране и работа с определен инструмент и нуждата от 

инвестиране на повече време и усилия, особено когато продуктът се променя често. 

Именно тези проблеми и възможностите те да бъдат избегнати бъдат разгледани в 

следващата глава. 
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3. Модели за избор на инструмент и оптимизиране на 

автоматизираното тестване на софтуер 

Използването на софтуер, например инструменти за възпроизвеждане на 

потребителски действия, за контрол на изпълнението на тестовете, сравняване на 

действителните с очакваните резултати, подготвяне на тестова среда и други функции 

за контрол и отчитане на теста се нарича автоматизирано тестване на софтуер [54]. 

Описаните в настоящия труд модели са изградени на базата на разгледаните 

по-долу методи или подходи. Важно е да се упомене, чe те представляват по-скоро 

определени добри практики или шаблони (по-познати като „patterns“ на английски 

език) и следва да се разграничат от научни модели на обект, процес, явление и др. 

3.1.  Възвръщаемост на инвестицията от автоматизацията 

Автоматизираното тестване на софтуер позволява извършването на трудни и 

изискващи време при ръчно изпълнение задачи да бъдат изпълнени бързо, ефективно 

и многократно. То може да даде огромен тласък на повечето екипи и организации по 

отношение на намаляването на времето за изпълнението на тестовете и същевременно 

да увеличи процента на изходния код, покрит от тестовете. Допълнително предимство 

е и фактът, че автоматизираните тестовете дават много по-бързи резултати, 

изпълняват точно същите операции всеки път, когато бъдат стартирани (като по този 

начин елиминират възможността за човешка грешка) и освен това лесно се проверява 

и как софтуерът реагира при многократно изпълнение на едни и същи операции. 

От друга страна, не съществува човек или компания, която има безкраен ресурс 

и време, за да автоматизира всичко. В много компании и екипи е често срещана 

практика опитът „да се автоматизира всичко“, или просто да бъдат избрани ръчни 

тестове-кандидати за автоматизация сред „ниско висящите плодове“ (т.е. лесни за 

автоматизация тестове). И в двата случая става въпрос за развитие на автоматизацията 

на тестването на софтуер, без ясна стратегия, спрямо която тестовите случаи да се 

подберат. А без липса на такава стратегия автоматизацията може лесно да се превърне 

в бедствие. [37] 

Реалността показва, че автоматизирането на абсолютно всичко рядко е 

възможно. Проучване, направено през 2002 г. от Mosley & Posey установява, че средно 

60% от всички тестове за проекти са автоматизирани. [68] 
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От година на година софтуерът като цяло става много по-сложен и това се 

отразява отрицателно на процента автоматизирани тестове. Проучвания на 

индустрията сочат, че към 2010 г. вече 75% от всички функционални тестове се 

извършват ръчно, като причината за това не е намалелият брой автоматизирани 

тестове, а усложняването на софтуера. [32]  

Но дори и в редките случаи, когато говорим за по-прост софтуер и е възможно 

да се автоматизират 100% от тестовете, това също не може да се случи веднага и 

едновременно за всички тестове. Разработката и поддръжката на автоматизираните 

тестове е от 3 до 15 пъти по-скъпа в сравнение с ръчното тестове [64], така че 

организациите и екипите, които искат да се възползват от това, което автоматизацията 

може да им предложи, имат нужда от рентабилен и ефективен софтуер, който ще се 

използва за продължителен период от време. 

Ето защо, макар и принципно автоматизираното и ръчното тестване да се 

разглеждат като отделни подходи при изпълнението на тестове, в действителност те 

зависят един от друг, тъй като ограниченията на единия метод се адресират от другия 

и обратно. [55] 

3.1.1.  Определяне на точка на рентабилност при 

автоматизиране на ръчно изпълняваните тестови случаи 

Направени са редица проучвания кога точно автоматизираното тестване става 

рентабилно. Успешни примери за такива са упоменати в книгата на Elfriede Dustin, 

Jeff Rashka, and John Paul  „Automated Software Testing: Introduction, Management, and 

Performance“ [30], както и в статиите „Value-Based Management of Software Testing“ 

[76], “Software testability: The new verification” [43] и “Evolutionary Testing of Classes” 

[94]. 

Luís Filipe da Silva Teixeira от Университета в Авейро, Португалия прави 

подробен анализ на горепосочените проучвания и установява, че в практиката 

направените оценки често са ограничени само до съображения за разходи - разходи за 

софтуерния инструмент или рамката за тестване, разходи за труд, свързани с 

автоматизирането на тестовете и разходите за труд, свързани с поддържането на 

автоматизираните тестове. [28] 

На база направения анализ, разходите за единичен автоматизиран тест (𝐴𝑎) 

могат да бъдат изчислени като: 

𝐴𝑎 = 𝑉𝑎 + 𝑛.𝐷𝑎    (1) 
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където: 

 𝑉𝑎 са разходи за автоматизиране на тестовия случай; 

 𝐷𝑎 са разходи за еднократно изпълнение на тестовия случай; 

 𝑛 са брой автоматизирани тестови изпълнения. 

Следвайки този модел, за да се изчисли точката на рентабилност за 

автоматизация на теста, цената за ръчното му изпълнение (𝐴𝑚) се изчислява по 

подобен начин: 

𝐴𝑚 = 𝑉𝑚 + 𝑛.𝐷𝑚    (2) 

където: 

 𝑉𝑚 e цена за уточняване на тестовия случай 

 𝐷𝑚 са разходите за изпълнение на тестовия случай 

 𝑛 са брой ръчни тестови изпълнения 

 

Фиг. 20. Точка на рентабилност при автоматизирано тестване 

Точката на рентабилност за автоматизация на тестове може да бъде изчислена 

чрез сравняване на разходите за автоматизирано тестване (𝐴𝑎) и разходите за ръчно 

тестване (𝐴𝑚). На фиг. 20 е илюстрирана примерна графика, показваща две 

нарастващи функции за цена на тестването. Практически винаги при едно изпълнение 

ръчното тестване е с по-ниски разходи спрямо автоматизираното, тъй като тестовете 

трябва да се изпълнят поне веднъж ръчно, за да се види дали съвпадат с 
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автоматизираните. Почти винаги в практиката цената на ръчното тестване нараства 

по-бързо спрямо тази на автоматизираното тестване, така че идва момент, в който 

линиите на двете графики се пресичат. Именно пресечната им точка наричаме точка 

на рентабилност. 

Графиката потвърждава, че автоматизираното тестване изисква много по-

висока първоначална инвестиция, отколкото ръчното изпълнение на теста (𝑉𝑎> 𝑉𝑚), 

като тази „универсална” формула за разходи за автоматизация на тестове често се 

цитира при тестване на софтуер (напр. [76], [43] и [94]), като в зависимост от автора, 

цитираният брой тестови цикли (n), необходими за достигане на точката на 

рентабилност, варира между 2 и 20. [28] 

Според този модел ползата от автоматизацията на тестовете изглежда ясна: има 

смисъл да се автоматизира даден тест само тогава, когато цената на автоматизацията 

е по-малка от цената на ръчното изпълнение.  

Така те ще имат правилна приоритизация, при която тестовите случаи да се 

автоматизират първо. 

3.1.2.  Фактори, определящи необходимите усилия за тестване 

На първо място, има тестове, които могат да бъдат изпълнени само ръчно или 

само автоматично. Например тестовете за натоварване често изискват тестовите 

стъпки да са  едновременни действия от стотици, дори хиляди потребители. Дори ако 

беше възможно да се организират стотици ръчни тестери да тестват едновременно, 

това със сигурност е непрактично и не е рентабилно. Тестовете за натоварване и 

ефективност трябва да бъдат автоматизирани, тъй като няма жизнеспособна ръчна 

алтернатива. Определени видове тестване като тестване на надеждността, стрес-

тестване, натоварващо тестване, тестване на производителността не могат да бъдат 

изпълнени без автоматизация. Друг пример, когато ръчното изпълнение е 

невъзможно, е използването на специфични API или други „скрити“ свойства на 

софтуера, които не са достъпни за крайния потребител.  

От друга страна, автоматизираният подход не винаги е най-ефективният начин 

на тестване [60], a ръчното тестване може да е единствената опция в случай на 

функции на приложението, които трябва да бъдат валидирани субективно от хората, 

като използваемост, потребителско изживяване или вид и усещане, както и тестове с 

непредсказуеми (за машина) резултати. Създаването на автоматизирани скриптове 
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може да е загуба на време за нови функции на приложения, които все още са в процес 

на развитие и които се развиват или променят често [32].  

Съществуват много други фактори, които могат да възпрепятстват 

възможността за избор между ръчни и автоматизирани тестови случаи. Списъкът 

започва с разходи за човешки ресурси и хардуер, предварителна настройка на 

тестовата среда, зависимост между тестовите случаи, фирмените процеси и стандарти, 

графици на проекти, непрекъсната интеграция и ограничения за доставка, законови и 

стандартни ограничения и др. 

Въпреки това, в огромното мнозинство на проектите има набор от ръчни 

тестове, които са подходящи за автоматизиране кандидати. Те могат да бъдат 

изпълнени както ръчно от хора, така и чрез автоматизация на тестването. 

И тъй като автоматизираните тестове спестяват значителни човешки усилия и 

време, е изключително важен начинът за тяхното приоритизиране с цел изграждане 

на ефективна тестова автоматизация с добра възвръщаемост на инвестицията. 

3.1.3.  Модел за тестване чрез първоначално автоматизиране на 

високоприоритетните тестове 

Практиката показва, че рядко мениджърите и ръководителите на тестови екипи 

правят приоритизация на това кои тестове да бъдат автоматизирани. Ако такава 

изобщо се прави, тя е базирана на приоритет, даден от продуктовите собственици или 

е базирана на покритието на изходния код на продукта. [46] 

Един от най-популярните подходи е да се започне автоматизацията първо с 

тестване на най-важните, най-високоприоритетните функционалности. Нека наречем 

този подход ПАТВП („Първоначална автоматизация на тестове с висок приоритет“). 

Стивън Кови се застъпва за категоризиране на задачите по спешност и важност, 

така че съсредоточаването да е върху това, което всъщност трябва да се направи за 

ограничено време, с което всеки човек и компания разполага. Използвайки лични 

примери и прозрения от дългогодишен опит в бизнеса, той аргументира да се започне 

със списък от най-важните неща в книгата “First things first“. [25] 

Редица други източници сочат, че ръчните тестове, които трябва да се 

автоматизират първо, са именно тези с най-висок приоритет. Това решение изглежда 

наистина логично и се предлага в книгата “Automated Software Testing” на Dustin, 

Rashka и Paul [30], подкрепя се от Desikan и Ramesh [29]. 
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3.1.4.  Модел за тестване „Приоритизационна змия“, базиран на 

усилията за ръчно тестване и автоматизация  

И все пак, дали ПАТВП е оптималният ред, в който трябва да се подберат ръчни 

тестове за автоматизация? 

В настоящия труд се предлага алтернативен подход, базиран както върху 

приоритизацията на тестовите случаи, така и върху усилията, нужни за ръчно и 

автоматизирано тестване. 

Основната идея на подхода е тестовете да се нанесат в Декартова координатна 

система, където вертикалната ос показва ръчното усилие за тестване, а 

хоризонталната ос показва усилието за автоматизиране на теста. Това усилие може да 

бъде измерено в абсолютни стойности (например общо времетраене или 

човекочасове), чрез пряко сравнение между отделните тестови случаи или чрез по-

сложно оценяване, като примерно такова е описано по-нататък. След като бъдат 

нанесени в координатната система, тестовете следва да се автоматизират от горния 

ляв към долния десен ъгъл на координатната система, както е илюстрирано на фиг. 21. 

 

Фиг. 21 Методология, базирана на усилия за ръчно тестване и автоматизация 

Първоначално всички тестови случаи (показани на фигурата с примерни 

означения A, B, C, D…) се изпълняват ръчно и са потенциални кандидати за 

автоматизиране, които за краткост ще наричаме „кандидати“. Всички кандидати 

трябва да бъдат оценени и поставени като точки в тази координатна система. 

Стартовата точка на приоритизирането започва от горе вляво (кандидати с най-висок 

приоритет) и завършва в долната дясна част (с най-нисък приоритет). В дадения 
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пример редът на автоматизация трябва да бъде B-A-E-C-F-G-H-D-I-J. Важно е да се 

обърне внимание, че A и B могат да се считат с един и същ приоритет, тъй като лежат 

на един и същ диагонал. Същото се отнася и за C и E, както и за D и H. Ако оценките 

на усилията са правилни, този подход ще доведе до максимална възвръщаемост на 

инвестициите, тъй като ще спести много ръчни усилия за тестване чрез минимални 

усилия за автоматизация. Подходът ясно показва и не особено подходящите за 

кандидати за автоматизация, като I и J. Не на последно място, е възможно във всеки 

един момент да се добавят нови кандидати в координатната система и да се премахнат 

съществуващи кандидати, като се актуализира списъкът с приоритети. Този аспект на 

подхода може да бъде от значителна полза за организации, използващи гъвкави 

процеси на развитие, при които специфичните изисквания могат да бъдат променливи 

и еволюиращи, което ще окаже пряко влияние върху количеството тестове и начина 

на тяхното изпълнение. Подходът може да се прилага и за „тежки“ проекти с огромно 

количество тестове, например при тестване на критични за безопасността системи. 

Накратко, на всеки тестов случай i може да бъде присвоен коефициент на ефективност 

на автоматизация: 

     (3) 

където mi е прогнозното ръчно усилие за изпълнение на теста и ai е прогнозното 

усилие за автоматизиране на ръчния тест. Колкото по-голям е i, толкова по-подходящ 

е този случай за автоматизация, което обяснява подредбата, показана на фиг. 21. 

След публикуването на статия по темата, Александър Тодоров, специалист по 

ОКС и един от основните координатори в тестването на Red Hat Enterprise Linux, 

нарича този подход „приоритизационна змия“, поради специфичната форма на 

начупената линия, следваща приоритета на тестовите случаи. Авторът изказва 

благодарност на г-н Тодоров за наименованието и от тук нататък като наименование 

на този подход ще бъде използвано именно понятието „приоритизационна змия“ [93]. 

Макар и ясна, гореописаната методология не дава подробности за това как 

точно да се оцени ръчното и автоматизирано усилие, необходимо за конкретен тестов 

случай, както и зависимостите между отделните тестови случаи. 
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3.1.5.  Оценяване на усилието за ръчно изпълнение и 

автоматизиране на тестов случай 

Когато става въпрос за оценка на усилието, една от най-често наложените 

практики идва с т. нар. „покер планиране“, популярно от Скръм, поради което се 

нарича още и „Скръм покер“. При него се набляга на субективната оценка, дадена от 

хората в екипа едновременно и независимо от останалите. [45] Възможно е дори 

работата да се улесни с подходящи инструменти [1]. 

 

Таблица 1. Фактори при оценяване на ръчните усилия за изпълнение на тестов 

случай 

Иденти-

фикатор 
Фактор % 

М1 
Време, необходимо за единично ръчно изпълнение на тестовия 

случай 
20% 

М2 Брой тестови цикли и повторения на изпълнението годишно 15% 

M3 
Брой повтарящи се действия, за да се направи проста 

проверка на последната ТИ 
15% 

M4 Многообразие на операционни системи, браузъри и др. 15% 

М5 Многообразие на входните данни 10% 

М6 Големи по обем входни данни 10% 

М7 
Монотонни повтаряеми действия, които лесно биха могли да 

предизвикат човешка грешка или пропуск 
5% 

M8 

Дълга предварителна подхотовка на теста или 

продължително „почистване на данните“ след изпълнението 

му, които биха могли да бъдат избегнати чрез 

автоматизация 

5% 
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M9 
Работа по документиране или подготовка на отчет, които 

биха могли да бъдат избегнати чрез автоматизация 
5% 

 

Разбира се, съществуват редица други възможности да се даде субективна 

оценка по начин, подобен на „Скръм покер“ [23]. Тъй като усилието за автоматизация 

по същество е усилие за софтуерна разработка, могат да се използват множество 

широко известни методи за оценка, напр. базирани на аналогична оценка, 

параметрични модели, модели за оценяване на базата на размер на изходния код, 

групови оценки, механично оценяване, както и различни оценъчни комбинации. 

Възможно е да се приложат някои от тези методи и за брой ръчни действия. Интересна 

алтернатива е предложена от Aranha оценка, в която се обръща внимание на ключови 

„точки за изпълнение“ (ТИ). Оценката се основава на количеството тестови действия 

(действия на потребители и наблюдавани резултати), открити в тестовата 

спецификация, като се вземат предвид функционалните данни, въвеждане на екрани 

и т.н., както и нефункционални характеристики (използване на мрежа и т.н.) на 

приложенията и системните среди, упражнявани от тестовите действия. [27] 

Таблица 2. Фактори при оценяване на усилията за автоматизация на тестов случай 

Иденти-

фикатор 
Фактор % 

A1 
Време, необходимо за имплементация на автоматизирания 

тест 
20% 

A2 
Сложност на имплементацията, вкл. окомплектоване, 

преобразуване на данни, подготовка на тестова среда и др. 
15% 

A3 
Усилие за поддръжка на теста и бъдещи промени по 

изходния код 
15% 

A4 Нестабилни (постоянно променящи се) изисквания 10% 

A5 Нестабилна (с голямо количество дефекти) функционалност 10% 

A6 Увеличение на покритието на изходния код 10% 
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A7 Бизнес-стойност на тестовите резултати 5% 

A8 
Непредвидими резултати или различни изходни данни, 

върнати при всяко отделно изпълнение 
5% 

A9 

Нужда от допълнителна помощ от екипа разработчици 

(напр. за да се поставят „селектори“ в самото 

приложение)  

5% 

А10 

Нужда от генериране на данни или автоматично 

възстановяване на първоначално състояние на системата 

след изпълнение на теста 

5% 

 

Какъвто и да е избраният метод, точността на оценките е важна мярка, така че 

е препоръчително редовно да се преоценяват кандидатите за тест. На практика е 

необходима само относителна оценка на усилията, за да се даде приоритет на 

кандидатите от тестовите случаи. Различните автори на трудове по темата споменават 

различни фактори за оценка на усилията [27], [32], [64] и [36]. Въз основа на тях, както 

и базирано на професионалния опит на автора на настоящия труд, са конструирани 

две таблици, съдържащи примерни фактори, върху които да се направи оценката на 

усилията - една за ръчно (Таблица 1) и една за автоматизирано (Таблица 2) тестване.  

Всеки ред на таблиците съдържа приблизителен процент, който дава основна 

представа за въздействието на съответния фактор върху общото усилие за тестване. 

Тези фактори, както и тяхното процентно тегло следва да се приемат като субективна, 

примерна основа на очакванията и начална референтна точка, тъй като се основават 

предимно на горепосочените източници и практическия опит на автора. Процентните 

тегла са много индивидуални, според различните проекти, използваните инструменти 

за автоматизация, опитът на екипа и др. и би следвало при нужда да се променят с 

подходящи за целта стойности. 

Както показват и двете таблици, необходимото време е най-важният фактор. 

Това важи както за ръчно изпълнение на даден тестов случай (M1), така и за неговото 

автоматизиране (A1). Когато се оценява ръчното усилие, трябва да се обърне повече 

внимание и на това колко често ще се повтаря изпълнението на теста (M2), на колко 

среди (M4), както и колко специфичен е тестът (M3). Входните данни също са много 

важен фактор по отношение на размер (M6), количество и повторяемост (M2, M3, M5, 
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M7), особено когато тестът съдържа големи набори от данни, които следват една и 

съща последователност от ТИ, но трябва да се въвеждат различни данни за всеки 

тестов цикъл (напр. управлявани от данни или гранични тестове при търсене, форми 

за потребителски вход или изпращане на формуляр). Времето за настройка, 

„почистването“ на тестовата среда (M8), документация и отчети (M9) също може да 

бъде спестено чрез прост скрипт за автоматизация (например създаване или изтриване 

на много записи, поддържане на дневник на действията и др.) 

По отношение на автоматизацията на тестовете, сложността на 

имплементацията (A2) и разходите за поддръжка (A3) играят втората най-важна роля 

в оценката (след време, необходимо за автоматизация – A1). Стабилността на 

потребителските изисквания (A4), т.е. дали техническите и функционални 

спецификации подлежат на значителни промени също е от голямо значение. Този 

фактор може да се изчисли с помощта на т. нар. „индекс за стабилност на 

изискванията“ (ИСИ). Според отчет на Standish Group от 1995 г. [35] в 73% от 

проектите, които са били отменени, неуспешни или не отговарят на очакванията, 

основната причина е именно недостатъчно дефиниране на изискванията и анализ. 

Проучване от 1997 г. на Sequent Computer Systems съобщава, че 76% от 500-те 

анкетирани ИТ мениджъри, участвали в неуспешни проекти в даден момент от 

кариерата си, като идентифицират основна причина за неуспеха постоянно 

променящите се потребителски изисквания [80]. 

Друг важен фактор е стабилността на приложението от функционална гледна 

точка (A5) – честите грешки, сривове и повреди са индикатор за ниска функционална 

стабилност. По-просто казано, колкото по-малко промени се правят в софтуера и 

тестовата среда, толкова по-малко време ще бъде изразходвано за поддръжка и 

промяна (т. нар. рефакториране) на изходния код.  

Всеки кандидат от тестовите случаи би следвало и да допринася до 

увеличаване на покритието на кода от съответния тестов случай (A6). Съществуват 

редица инструменти за определяне на покритието на кода, като те зависят от 

операционната система, вида на тествания софтуер и използвания език за 

програмиране. Една от най-популярните (с 62.7% пазарен дял, използвана в над 14 000 

проекта) системи за статичен анализ на изходен код,  ранно откриване на грешки и 

статистики за покритие на код е SonarCloud. [98] 

Автоматизирането на специфични софтуерни функции помага на бизнеса да 

съгласува процесите си ефективно с очакванията на клиентите и спестява време за 

ръчна работа в други отдели. Например предоставянето на точна информация и отчети 
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относно резултатите от теста навреме, може да има драматично въздействие върху 

бизнеса (A7). Ако е възможно, автоматичното генериране на съответните доклади от 

изпитвания и документация, би спестило значително количество време и усилия и 

това също може да се окаже важен фактор върху избора на кандидати за 

автоматизация. 

Същевременно, трябва да се вземат предвид и някои „сложни“ части от 

автоматизацията: дали тестовите данни вече са генерирани или автоматизацията ще 

трябва да направи това допълнително (A10); дали има различни изходни данни 

(например постоянно търсене в променяща се динамично база данни, алгоритми за 

приближение и т.н.) и доколко е лесно да се определи дали резултатът е 

правдоподобен (A8); дали ще е нужна допълнителна подкрепа от екипа за разработка 

(например за задаване на уникални имена за контроли и полета) (A9); дали ще е 

необходимо възстановяване (A10) след тест за автоматизация (например стрес-

тестове с големи данни често „замразяват“ сървъра и е необходимо рестартирането 

му, за да продължи останалата част от тестването). 

Всички тези фактори рефлектират върху позиционирането на конкретен 

кандидат за автоматизиране в координатната система и именно затова правилната му 

оценка е много важна. Ако се прилага правилно, подходът на „приоритизационната 

змия“ може както да подобри ефективността и ефикасността на автоматизацията, така 

и да намали разходите за тестване. 

За да се докаже това, ще бъде направено емпирично оценяване чрез пряко 

сравнение между подходите „приоритизационна змия“ и ПАТВП. 

3.1.6.  Емпирично оценяване и сравнение на методологиите 

Тъй като авторът на настоящия труд е и мениджър по ОКС, за целта на 

емпиричното оценяване е използван софтуерен продукт на британска компания, 

разработваща продукт за удостоверяване и управление на самоличността чрез 

двуфакторна автентификация и криптографски алгоритми за влизане в 

потребителския профил посредством ПИН.  

Два различни екипа в компанията разработват в рамките на 23 седмици 

идентични мобилни демонстрационни приложения – единият от екипите разработва 

приложението за операционната система Android, а друг разработва същото 

приложение за iOS. 
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За тестването на мобилните приложения се използва тестов комплект от 22 

тестови случая (маркирани съответно от T1 до T22), показани в Таблица 3. 

В началото всички тестове са изпълнявани ръчно от два отделни екипа по ОКС, 

всеки от които се състои от 7 опитни тестъри, както и 1 разработчик на тестове за 

автоматизация. Екипите работят по методологията Скръм, а използваната работна 

рамка за автоматизация е Calaba.sh. 

Важно е да се упомене, че не всички тестове могат да се автоматизират 

директно, тъй като между тях има зависимости. Това е често срещано явление в 

практиката – например повечето системи не позволяват достъп до функционалността 

си без вход на потребителя (т. нар. „login”) и това е причината именно тестовите 

случаи с потребителски вход почти винаги да се автоматизират първи, независимо от 

приоритета им. 

Всичките 22 теста са прегледани от мениджър по ОКС, както и от продуктовия 

собственик. T1, T3, T8, T10, T18 получават висок приоритет, докато T2, T4, T5, T16 и 

T22 са с нисък приоритет. Всички останали тестове са определени със среден 

приоритет.  

Тестовете с висок приоритет се изпълняват 3 пъти седмично, тестовете със 

среден приоритет - 2 пъти седмично, а тестове с нисък приоритет - веднъж седмично. 

Таблица 3. Списък с тестови случаи 

Тест Описание Зав. 

T1 Всички бутони са видими, когато приложението се стартира - 

T2 Бутонът „Относно“ показва екран с текущата версия T1 

T3 Бутонът „Добави идентификатор“ е наличен и активен T1 

T4 Полето „Име на идентификатор“ може да е максимум 100 символа 

и се показва коректно 

Т3 

Т5 Полето „Email” може да е максимум 100 символа и се показва 

коректно 

T3 

Т6 Идентификаторът не е активен, докато не се зададе ПИН код T3 

Т7 Не може да се зададе ПИН код с по-малко или повече от 4 цифри. T3 

T8 След като се добави нов идентификатор, потребителят може да 

влезе с този идентификатор 

T6 

T9 Не може да се въведе ПИН код с по-малко или повече от 4 цифри, 

докато се прави опит за влизане 

T6 

T10 Възможно е влизане с правилен ПИН от първи опит T8 
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T11 Възможно е влизане с правилен ПИН от втори опит T8 

T12 Възможно е влизане с правилен ПИН от трети (последен) опит T8 

T13 Не може да се влезе, ако ПИН е сгрешен повече от три пъти T8 

Т14 Може да се променя ПИН кодът T6 

Т15 След добавяне на втори и следващ идентификатор, се показва 

списък с идентификаторите 

T3 

Т16 Екранът скролира след създаване на повече от 5 идентификатора T3 

Т17 Идентификатор с грешен email-адрес не може да бъде добавен 

(списък с 50 грешни адреса) 

T3 

T18 Идентификатор с правилен email-адрес може да бъде добавен 

(списък с 10 правилни адреса) 

T3 

Т19 Идентификатор с вече съществуващ адрес не може да бъде добавен T3 

Т20 Активният идентификатор се показва на върха на списъка T15 

Т21 Добавените идентификатори могат да бъдат изтрити T3 

Т22 Идентификаторът остава в списъка, ако се щракне на бутон 

„Отказ“ при показване на диалог за изтриване 

T21 

Таблица 4. Оценка спрямо фактори за ръчно тестване 
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Таблица 5. Оценка спрямо фактори за автоматизация  

 

Всеки от тестовите случаи е оценен както с фактори за ръчно изпълнение, така 

и с фактори за автоматизация, като оценката се формира съответно спрямо 

процентните тегла в Таблица 1 и Таблица 2. 

Оценката за фактор М1 бе получена чрез исторически данни за средното време 

за ръчно изпълнение при предишни тестови сесии. Фактор М2 бе изчислен въз основа 

на даден приоритет.  

Факторите M3-M9 и всички фактори за автоматизация бяха изчислени въз 

основа на експертните познания на екипа и предишния опит, използвайки техника, 

подобна на Скръм покер, с което бяха създадени съответно: 

 Зависимостите между отделните тестове в приложението са показани на 

фиг. 22. – оценка на всеки от кандидатите Т1 до Т22 спрямо факторите М1 

до М9 за усилия за ръчно тестване; 

 Таблица 5 – оценка на всеки от кандидатите Т1 до Т22 спрямо факторите 

А1 до А10 за усилия за автоматизирано тестване. 

Спрямо гореописаните тегла от Таблица 1 и Таблица 2, както и данните от  

Зависимостите между отделните тестове в приложението са показани на фиг. 

22. и Таблица 5, са получени коефициенти ai и mi. 

Така например кандидат Т17 представлява проверка на 50 различни невалидни 

email адреса. Това са 50 повтаряеми циклични действия (ето защо М2 и М3 са с висока 
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стойност), които отнемат време (ето защо и М1 е с висока стойност), а в същото време 

могат да се автоматизират изключително бързо (А1 е със сравнително ниска 

стойност). С добавянето на всички фактори се получава оценка на усилията за ръчно 

тестване 87 (сборът на всички стойности в съответния ред на Таблица 4). 

Зависимостите между отделните тестове в приложението са показани на фиг. 

22.) и оценка на усилията за автоматизирано тестване 43 (сборът на всички стойности 

в съответния ред на Таблица 5). В таблица 6 се разделят двете стойности, с което се 

получава краен коефициент за T17 спрямо формула (3):  

 = = = 2,023       (4) 

По същият начин се изчислява  за всички кандидати. 

Таблица 6. Тестови случаи, заедно с изчислените им коефициенти за ръчно 

тестване, автоматизация и обща оценка на усилията 

 

Освен получените коефициенти i, за приоритизацията трябва да се вземе 

предвид и зависимостта в изпълнението на тестовете. Правилното стартиране на 

приложението (тест Т1) е необходимо условие, за да се провери каквото и да е в 

Тест 
Ti 

Коефициент за 
ръчно тестване mi 

Коефициент за 
автоматизация ai 

Обща оценка на 
усилиятаi 

T1 42 50 0,840 
T2 16 43 0,372 
T3 39 16 2,438 
T4 52 28 1,857 
T5 52 29 1,793 
T6 35 24 1,458 
T7 48 41 1,171 
T8 41 52 0,788 
T9 48 40 1,200 
T10 42 28 1,500 
T11 37 30 1,233 
T12 48 32 1,500 
T13 49 50 0,980 
T14 43 35 1,229 
T15 49 42 1,167 
T16 60 45 1,333 
T17 87 43 2,023 
T18 78 40 1,950 
T19 35 30 1,167 
T20 34 36 0,944 
T21 43 31 1,387 
T22 24 18 1,333 
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системата. Например, според техническите изисквания на софтуерните приложения, 

с които се прави сравнението, екранът, предоставящ списък с активният 

идентификатор (потребителски профил) трябва да се появи само, ако съществува 

повече от един. С други думи, в системата трябва да са създадени поне два 

идентификатора, за да може да се тества тази функционалност. Ето защо няма как да 

се изпълни (без значение автоматизирано или ръчно) тест Т20 (проверка дали 

активният идентификатор е на върха на списъка) преди да се изпълни тест Т15 

(добавяне на втори и следващ идентификатор), който пък от своя страна не може да 

се изпълни преди тест Т3 (добавяне на идентификатор).  

Зависимостите между отделните тестове в приложението са показани на фиг. 

22.В ретроспекция, двата инженерни екипа разработиха софтуера както следва, 

седмица по седмица:  

Седмица 1 беше прекарана в подготовка на тестовата среда и всички тестове 

бяха изпълнени ръчно и в двата екипа (210 човекочаса). Поради зависимостите между 

тестовете, автоматизацията през седмица 2 започна с тест Т1 и в двата екипа. 

Оценяването, подготовката и попълването на таблиците по метода 

„приоритизационна змия“ отнеха 1 допълнителен час на екипа по автоматизация, така 

че временно подходът ПАТВП получи малка преднина. През седмици 3 и 4 

предимството на ПАТВП се задържа, тъй като и двата екипа избраха T3 (по-висок 

приоритет и по-висок 3 = 2,023 в сравнение с T2). Седмица 4 завърши и в двата екипа 

с 184 човекочаса ръчно тестване. В началото на седмица 5 бяха избрани различни 

тестове за автоматизация. T6 беше избран от ПАТВП-екипа като следващ тестов 

случай с висок приоритет в ролята, докато екипът, ползващ „приоритизационна змия“ 

продължи с T17 с 17 = 2,023. Тъй като T18 беше много подобен на T17, двата теста 

бяха автоматизирани през същата седмица (същото се случи и в ПАТВП-екипа, но 

през седмицата 10). В резултат на различните автоматизирани тестови случаи, 

времената изразходвани за ръчни регресионни тестове през седмица 5 бяха 142 

човекочаса за подхода „приоритизационна змия“ спрямо 184 часа за ПАТВП. През 

следващата седмица Т4 и T5 бяха автоматизирани заедно (същото беше приложено 

към ПАТВП през седмица 21, тъй като това са тестове с нисък приоритет). През 

седмица 6 до седмица 9 разликата между двата подхода във времето, прекарано за 

ръчни регресионни тестове стана още по-голяма: 108 човекочаса за 

„приоритизационна змия“ срещу 155 човекочаса за ПАТВП). С други думи, при 

„приоритизационна змия“ беше нужен екип от едва 4 души за ръчно тестване, докато 
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при ПАТВП все още бе нужен екип от 6 души. През следващите 5 седмици разликата 

се запази, като в края на седмица 19 ПАТВП-екипът се изравни отново с другия екип.  

 

 

Фиг. 22. Тестовите случаи, заедно с техните зависимости и коефициент i 

В края на седмица 23 всички тестове и при двата екипа бяха автоматизирани, а 

прогресът по седмици е показан в Таблица 7.  

Общият брой човекочасове, прекарани в ръчно тестване са 2308 за подхода 

ПАТВП и 2148 за подхода „Приоритизационна змия“ (Фиг. 23). Спестените 160 

човекочаса представляват повече от пет работни човекоседмици (като се счита, че в 

8-часов работен ден ефективната работа по тестване е 6 часа). 

Друго предимство на подхода „Приоритизационна змия“ е, че броят 

автоматизирани тестове в началото е по-голям. 

В заключение, подходът „Приоритизационна змия“ при правилен избор и 

оценяване на тестовите случаи може да даде по-добра ефективност на 

автоматизираните тестове, а от там – съответно и по-голямо количество открити 

дефекти и по-високо качество на софтуера. 
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Таблица 7. Пряко сравнение на методите „Приоритазационна змия“ и ПАТВП в 

конкретен реален проект 

С
ед

м
и

ц
а 

Методология 

„Приоритизационна змия“ 

Методология 

ПАТВП 

Ръчно тестване (в 

човекочаса) 

Автоматизирани 

тестове 

(прогрес в %) 

Ръчно тестване (в 

човекочаса) 

Автоматизирани 

тестове 

(прогрес в %) 

1  210  Подготовка 210  Подготовка 

2  210  T1 (50%) 210  T1 (55%) 

3  196  T1, T3 (65%) 196  T1, T3 (70%) 

4  184  T3, T17 (45%) 184  T3, T6 (15%) 

5  142  T17, T18 184  T6 (65%) 

6  131  T4, T5 176  T6, T8 (15%) 

7  123  T6, T21 (20%) 176  T8 (80%) 

8  114  T21,T16(65%) 166  T8, T10 (60%) 

9  108  T16,T22(65%) 155  T10, T18 (45%) 

10  105  T22, T7 (75%) 113  T17,T18,T7(35%) 

11  95  T7, T15 (40%) 93  T7, T9 

12  84  T15 93  T11 (90%) 

13  84  T19 (65%) 66  T11, T12, T13 

14  77  T19, T20 (35%) 56  T14 

15  70  T20, T8 (10%) 56  T15 (65%) 

16  70  T8 (65%) 45  T15, T19 (45%) 

17  60  T8, T10 (65%) 38  T19, T20(60%) 

18  49  T10,T12(30%) 31  T20, T21(60%) 

19  22  T11, T12, T13 22  T21, T2 (35%) 

20  10  T14 20  T2, T4 (5%) 

21  2  T9, T2 (35%) 9  T4, T5 

22  2  T2 (90%) 9  T16 (65%) 

23  0  T2 0  T16, T22 

 2148 човекочаса общо 2308 човекочаса общо 
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Фиг. 23. Графика на човекочасовете ръчно тестване при пряко сравнение на 

методите „Приоритизационна змия“ и ПАТВП в конкретен реален проект 

3.1.7.  Подобрения и допълнителни приложения на модела 

„Приоритизационна змия“ 

След представянето на подхода пред обществеността чрез публикуване на 

научна статия, той е внедрен успешно в две немски компании – Bosch и Seeburger, 

както и в една американска – Pliant.io. И трите компании имат развойни центрове в 

София, България, с отделни екипи по ОКС. Доколкото е известно на автора, подходът 

„Приоритизационна змия“ се използва в тях и до днес. 

Даниел Флемстрьом от Малердаленския университет (Вастерас, Швеция) 

базира значителна част от дисертацията си върху подхода, като взима предвид и 

факта, че с правилно приоритизиране може голяма част от изходния код да се 

преизползва и това да ускори значително бъдещата автоматизация [33]. Възможно е и 

да се групират едни и същи автоматизационни проблеми в отделни класове [97].  Така 

спестените усилия за ръчно тестване стават още повече, както се вижда на Фиг. 24. 

Луиш Филипе да Силва Тейксера от Департамента по Електроника, 

Телекомуникации и Информатика към Университета в Авейро (Португалия) използва 

подхода не за приоритизация, а за прогнозиране на разходите при използване на ръчна 

или автоматизирана стратегия на тестване [28]. 
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Фиг. 24. Графика на усилията за ръчно изпълнение на тестовете, след като се 

вземе предвид и преизползването на код (според Флемстрьом) 

Алексей Николевич Ручай, доцент и ръководител катедра „Компютърна 

безопасност“ в Държавния университет в Челябинск, Русия, създава работна рамка за 

регресионно тестване с полуавтоматичен избор на тестове за одит на база данни IMS, 

в която подходът също се използва [82], а през 2020 г. предлага редица подобрения, 

сред които са и историческите резултати от изпълнението на теста [5]. 

 Както е видно от дадените примери, подходът служи по-скоро като база за 

приоритизиране на автоматизираните тестове и авторът е наясно, че дадените 

примерни тегла и фактори не могат да бъдат твърдо внедрени по един и същи начин 

във всяка фирма, проект или продукт, но те могат да послужат като основа на 

подобрение, спестяващо стотици, дори хиляди часове ръчно тестване. 

3.2.  Модел за тестване „Използване на функционални тестове 

за нефункционални цели“ 

Функционалното тестване по метода на черната кутия винаги е било един от 

най-популярните методи за тестване – то е най-близко до всеобщото разбиране за 

„тест“, може лесно да бъде проектирано, имплементирано и изпълнено за 
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автоматични регресионни тестове, определя лесно дали предоставеният софтуер 

работи правилно и дали наблюдаваното поведение съответства на очакванията на 

потребителите и спецификациите на продукта, като осигурява само прости входни 

данни и сравнява изходните данни (т.е. действителните резултати) с очакваните 

резултати. [48] 

Въпреки това, използването само на функционално тестване осигурява едва 

около 35 процента ефективност, тъй като открива около един от три потенциални 

дефекта [59]. Ето защо алтернативите, които съчетават по-високи нива на ефективност 

с по-ниски разходи, си струва да се разгледат. 

Сравнителният анализ на софтуера с помощта на тестване и анализ на 

производителността чрез тестване за производителност предоставя ключови 

показатели като времената за отговор или процентите на пропускане на заявките при 

определени условия на натоварване и конфигурация. 

Тъй като анализът на производителността невинаги е част от софтуерното 

инженерство или компютърните науки, много софтуерни инженери не са 

квалифицирани да се справят с оптимизирането на производителността [59]. Въпреки 

че тези измервания са важни, те рядко се извършват по време на тестване в много 

компании и проекти. Дори най-зрелите тестови процеси разделят функционалното 

тестване и тестването на производителността в отделни дейности, а понякога – дори 

и отделни екипи и подпроекти, като дейностите са извършени от напълно различни 

специалисти.  

Една от причините, които стоят зад силното разделяне на резултатите от 

тестовете на производителността и функционалните тестове е, че широко възприетият 

стандарт IEEE 829-2008 - IEEE Standard for Software and System Test Documentation 

задава критерии за успех и неуспех [91], които често се бъркат от по-голямата част от 

ИТ специалистите с резултат „успех/неуспех на функционален тест.  

Макар и обявяването на тест за успешно изпълнен да означава, че софтуерът е 

изпълнил своите функционални и нефункционални изисквания (като очаквано време 

за реакция или обработка), специалистите по ОКС (и в частност – тестерите) рядко 

обръщат внимание на измерванията на производителността по време на изпълнението 

на теста, като се гледа дали тестът е успешен само спрямо функционалното си задание. 

В случай, че е било нужно покриването на нефункционален критерий, се е прибягвало 

до допълнителни, нефункционални тестове за изпълнение, ако и когато е необходимо.  
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3.2.1.  Възможност за запазване на времето на изпълнение 

Всички широко известни съвременни формати за съхранение на резултатите от 

изпълнението на тестовете осигуряват начини за съхраняване и на времето за 

изпълнение на теста (Таблица 8). 

Въпреки това, по-голямата част от системите за управление на изпълнението 

на тестовете, както и системите за проследяване на дефекти използват тестовете само 

като флаг за успешно или неуспешно изпълнение, така че дори и информацията да е 

записана в самите резултати, времената за изпълнение на функционалните тестове 

обикновено остават пренебрегвани. В днешно време, дори ако специалистите по ОКС 

искат да регистрират измерванията на производителността чрез функционалните 

тестове, те ще се нуждаят от значителна модификация в конфигурацията на софтуера 

по подразбиране. 

Таблица 8. Популярни формати за съхраняване на резултатите от изпълнението на 

теста и възможност за вписване на времето за изпълнение 

Формат  Поле 

xUnit <testcase time="x"> 

TestNG <test-method started-at=”yyyy-dd-mmThh:mm:ssZ” finished-

at=”yyyy-dd-mmThh:mm:ssZ”> 

JSON Test Results float time = xxx 

Log времево клеймо (timestamp) 

XML/HTML допълнителен таг 

 

Изследване, направено през м. май 2015 г. от автора на настоящия научен труд 

обхваща 48 от най-популярните инструменти за управление на софтуерни тестове (а 

именно: Aqua, Assembla, Bstriker, Bugzilla, codeBeamer, Enterprise Tester, Gemini, HP 

Quality Center, IBM Rational Quality Manager, informUp Test Case Management, JIRA, 

Klaros-Testmanagement, Mantis, Meliora Testlab, Occygen, Overlook, PractiTest, 

QAComplete, QABook, qaManager, QMetry, qTest, RADI, Rainforest QA, RTH-Turbo, 

Silk Central Test Manager, Sitechco, Tarantula, TCW, tematoo, Test Collab, TestComplete, 

TestCube, Testersuite, Testitool, TestLink, TestLodge, Testmaster, Testopia, TestPad, 

TestRail, TestTrack, Testuff, TOSCA Testsuite, WebTST, XORICON, TestLab, XQual, 

XStudio и Zephyr) показа еднозначен резултат – всички инструменти имат възможност 

да генерират отчет кои функционални тестове са преминали или не, включително 
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подробни анализи на функционалните тестове и пряко сравнение между две отделни 

версии на продукта, но за да може да се сравнят и времената на тези функционални 

тестове, са необходими допълнителни приставки (наричани още „плъгини“) към 

продукта, отделна настройка на специализиран инструмент за тестване на 

производителността, а някои от инструментите изобщо не поддържат тази 

възможност [92] [40] [101]. 

В практиката много функционални тестове се изпълняват многократно и 

поради тази причина са автоматизирани с цел избягване на човешки грешки и по-

бързо извличане на резултатите. Такива автоматизирани функционални тестове биха 

могли да бъдат леко модифицирани, за да се събират данни и за производителността 

чрез използване на замервания в определени точки и събиране на времево клеймо (или 

т. нар. timestamp) преди и след всеки тестов случай, или дори преди и след 

изпълнението на всяка тестова стъпка за още по-детайлна информация. 

Capers Jones в книгата си “Software Engineering Best Practices” прави списък на 

добри практики и доколко те могат да подобрят ефективността на отстраняването на 

дефекти. Съгласно неговите проучвания, добавянето на измервания на 

производителността към автоматизирани функционални тестове би могло да подобри 

ефективността на отстраняване на дефекти с 5 % за дефекти, свързани с изискванията; 

10 % за дефекти, свързани с проектирането и 70 % за дефекти, свързани с 

производителността [59]. Именно последната възможност ще бъде разгледана по-

долу, но преди това е важно да се види последователността на един типичен 

автоматизиран функционален тест. 

3.2.2.  Диаграма на типичен автоматизиран функционален тест 

Типичен функционален тест за автоматизация се извършва посредством 

използване на тестов контролер, външно приложение или модул, който е в състояние 

самостоятелно да конфигурира, изпълни стъпки от даден тестов случай, както и да 

прекрати изпълнението на тествания софтуер - директно или чрез използване на един 

или повече тестови агенти. 

Фиг. 25 показва типична диаграма на времева последователност за прост 

автоматизиран функционален тест. 
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Фиг. 25. Диаграма на прост автоматизиран функционален тест 

 

Най-общо тестовият случай посредством контролер, агент или подобна 

система за изпълнение изпраща входни тестови данни, системата ги обработва и 

спрямо функционалността връща определени изходни данни или променя 

състоянието си така, че промяната да може да бъде открита от теста. Върнатите 

изходни данни се сравняват с предварително посочен очакван резултат и ако съвпадат, 

тестът се счита за успешно преминат. 

3.2.3.  Добавяне на контролни точки с времево клеймо 

Първата модификация от предложения подход е да се добавят две контролни 

точки, в които да се вземе времево клеймо – една в началото (непосредствено преди 

изпълнението на теста да е започнало) и една в края (непосредствено след 

приключване на изпълнението на теста), както е показано на фиг. 26. 
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Фиг. 26. Диаграма на прост автоматизиран функционален тест с добавени 

контролни точки за замерване на времево клеймо 

3.2.4.  Измерване на два или повече функционални теста 

Възможно е да се добави и комбинация от няколко различни теста (фиг. 27) 

или едни и същи тестове, които да се изпълняват на различни системи, подсистеми, 

функции, модули, единици, версии или среди – необходимо е единствено да се следва 

практиката всеки тест да бъде предшестван и последван от замерване на времето. 

По този начин могат да се получат два показателя за цялостен тестов комплект, 

състоящ се от два или повече теста: 

1. Общо изминало време за изпълнение на всички тестове – разликата 

между първата (начало на първия тестов случай) и последната (край на последния 

тестов случай) контролни точки:  

В.край – А.начало 

2. Сума от времената на изпълнение на всички тестове – сума от разликите 

между край и начало на замерването за всеки тест:  

(A.край - А.начало) + (В.край - В.начало) + ... 
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Естеството на измерванията на експлоатационните показатели има значително 

ограничение – да се считат резултатите от тестовете за производителност за валидни, 

функционалното изпитване трябва да е успешно. В случаите, когато: 

 производителността спадне до нула; 

 се срещне дефект с висока тежест; 

 тестваният софтуер спира да работи правилно 

времето за изпълнение трябва да бъде пренебрегнато, да се отстрани функционалния 

проблем и тестовете да бъдат повторени [59]. 

 

Фиг. 27. Диаграма на замерване с два или повече тестови случая 

3.2.5.  Фина настройка на измерванията на производителността 

Всички показани по-горе функционални тестове служеха за базово сравнение 

на единична транзакция за всеки тест, с един потребител. Предложената методология 

позволява да се провери също така и пропускателната способност на системата, както 

и възможността ѝ да се справи с множество тестове едновременно чрез изпълнение на 

един и същ функционален тест няколко пъти. Това би могло да бъде или синхронно, 
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или асинхронно, като се използват един или няколко тестови агента, обхващащи един 

или няколко тестови сценария. Възможните комбинации са неограничени и 

единственото изискване е да се повторят изпитванията и измерванията на времето им 

определен брой пъти. Колкото повече точки на измерване и итерации се извършват, 

толкова повече време за изпълнение е необходимо, но се получава по-добра 

прецизност на измерванията на експлоатационните показатели [104]. 

В случай, че се открият проблеми или някои тестове не преминат успешно 

функционалното тестване, следва съответните тестове да се пуснат в изолация, за да 

се идентифицира проблемът [67].  

Въпреки че модифицирането на тестваната система не е необходимо условие, 

за да се приложи предложения метод, има редица инструменти за производителност 

и измервателни устройства (например т. нар. профайлъри), които могат да събират 

данни в движение за това къде в системата е най-голямото забавяне. Също така е 

възможно вграждане на инструментация, т.е. подобно измерване на 

производителността да се прави и в самите софтуерни приложения, по аналогичен 

начин.  

Но тъй като инструментацията и други форми на анализ на работата могат да 

забавят скоростта на изпълнението на теста, е необходимо времето, изгубено в 

инструментация да бъде премахнато от времето за изпълнение [59]. 

При изпълнение на модифицираните тестове е важно да се премахнат (или поне 

да се ограничат) всички външни фактори, които биха могли да повлияят на 

резултатите от измерването на производителността. Обикновено те включват 

несъгласувано използване на пропускателната способност на мрежата, текущо 

натоварване на потребителя, шумове или смущения на сигнала, различни състояния 

на бази данни (особено валиден казус при тестване на отдалечени системи или 

системи на трети страни), разпределение на ресурси като процесорно време, диск или 

памет, използвани от други процеси или потребители (всички тези са особено валидни 

при използване на споделени или виртуални машини), кеширане и др. Някои тестови 

контролери могат да консумират значително повече време или ресурси в сравнение с 

простото ръчно изпълнение на тест (особено валидно за прости,  бързи тестове).  

Нормалният потребителски поток от действия също трябва да бъде взет 

предвид. Не се очаква в рамките на по-малко от секунда потребителят да 

взаимодейства с десетки обекти – нещо, на което автоматизираните тестове са 

способни, но така е възможно изцяло да се промени поведението на софтуера или 

системата, която се тества. Ето защо времето за реакция на потребителя трябва да се 
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„добави“ като време за изчакване в автоматизираните функционалните тестове – в 

повечето езици и работни рамки това се постига с команди като sleep, wait, waitFor 

(object) и др. По този начин автоматизираните функционални тестове се доближават 

максимално близко до поведението на потребителя [67]. 

В обичайната практика се изисква да се отбележи "чистото" време за реакция 

за дадена функция, модул, единица или процес на тестваната система. Ето защо 

допълнителни „празни“ тестове биха могли да се изпълняват в началото и в края на 

изпълнението на теста, както и между всички други измервания на изпитванията. Под 

„празни“ се има предвид тестове, които биха могли да позволят измерване на средното 

време за конкретна операция като време за отговор при празна заявка, поставяне на 

пауза в системата, нулиране на средата, задаване на конкретна конфигурация, 

връщане на моментна снимка, възстановяване на база данни или изтриване на кеша, 

но без да изпълняват конкретна функционалност. По този начин може да се отчетат 

време за установяване на връзка, време за инициализация, време за обработване на 

заявка и др. и то по-късно да се премахне с цел изчисляване реалното време на 

изпълнение на тест върху конкретна функционалност. 

Когато е възможно, добра практика дори най-елементарните тестове да бъдат 

„обградени“ с по едно такова „нулево“ замерване с нищожни данни в началото и в 

края на изпълнението.  

Например, ако уеб приложение се тества с онлайн JSON заявка към сървър, би 

могла да се използва стандартната помощна програма „ping“, която осигурява 

моментно измерване на времето за изпращане и получаване на пакет данни. За по-

добра точност могат да се изпратят няколко такива заявки, с които да се измери 

цялостното време за установяване на връзка между приложението и сървъра преди и 

след изпращането на заявката и по този начин да се изчисли само времето за обработка 

на тази заявка.  

Друг важен момент е да се сведе до минимум всяка дейност, която би могла да 

окаже въздействие върху изпълнението и която би могла да бъде избегната в този 

момент (например записване на логове, допълнителни изчисления или всичко друго, 

което би могло да бъде отложено). По този начин е препоръчително всички 

изчисления, извършени в средата на изпълнението на тестването, да бъдат отложени 

след завършването му. 
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Фиг. 28. Диаграма на фина настройка чрез използване на нулеви замервания 

В повечето случаи е по-правилно времената на всички тестове, които са 

преминали успешно и измерванията на времето за тях са правилни, да бъдат съответно 

намалени със средната стойност на нулевите замервания. В примера по-горе, ако 

средното време за отговор на сървъра на празна JSON заявка е t(E1)=0,5s преди теста, 

t(E2)=0,3s секунди – след теста и времето за самата тестова JSON заявка е t(A)=3,7s, 

би следвало да сметнем "чистото" време treal(A) за заявката по следния начин: 

𝑡 (𝐴) = 𝑡(𝐴) −
( )  ( )

   (5) 

Т.е. в горепосочения пример: 

𝑡 (𝐴) = 3,7 −
,   ,

= 3,3 𝑠   (6) 

истинското време за обработка е 3,3 секунди, а не 3,7 секунди.  
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Фиг. 28 показва крайната диаграма за фина настройка на измерванията. 

Точните изчисления и изменението на действителните резултати от изпитванията са 

силно зависими от контекста на тестване и следва да бъдат преразгледани 

индивидуално според спецификата на проекта и тестовия случай.  

Изчисляването на минималните, максималните и средните времена позволява 

още по-задълбочен поглед в стабилността, маржовете на изпълнение във времето, а 

оттам - и ранното диагностициране на потенциални софтуерни дефекти. След като 

измерванията на данните от тестовете за ефективност бъдат събрани и анализирани, 

те могат да се използват като ценна базова стойност за референтни сравнения спрямо 

бъдещи версии на продукта, сравнение между две софтуерни внедрявания, сравнение 

между две различни платформи и др. 

3.2.6.  Практическо приложение на подхода 

Предложеният метод се различава от съществуващите подходи по това, че 

позволява да се направи частично изпитване на производителността и натоварването 

едновременно с вече изпълняваните функционални тестове, чрез незначителни 

допълнителни усилия.  

Представените идеи за тестване на производителността чрез използване на 

функционални тестове са успешно приложени в реалния свят в пет различни 

софтуерни компании:  

 Experian Decision Analytics (през 2010 г., по време на тестването на 

техния софтуер за предотвратяване на измами с приложения, наречен 

Hunter); 

 Digital Property Group (през 2012 г., по време на тестването на 

уебсайтове за недвижими имоти на компанията, придобита от Zoopla); 

 Prosyst Labs (през 2014 г., по време на тестването на хардуерни 

устройства J2ME за проект тип „умен дом“ на Deutsche Telekom, 

наречен QIVICON, придобита от Bosch); 

 Certivox Ltd. UK (през 2015 г., по време на тестването на продукт за 

идентификация и удостоверяване, придобита от MIRACL Technologies); 

 Pliant.io (през 2020 г.) 

Данните за сравнителен анализ на непрекъснатите показатели, получени от 

функционалните тестове, позволиха сравнения за изграждане, които подпомогнаха 

ранното идентифициране на няколко дефекта с критична важност. Един от примерите 
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за ефективността на предложения подход на практика е илюстриран на Фиг. 29. 

Автоматизиран функционален тестов комплект, състоящ се от прости потребителски 

вход и изход, се задейства и изпълнява всяка вечер в 1:00 ч. през нощта. Изпълнението 

на теста обикновено отнема между 3,6 и 5,0 секунди. Промяна в изходния код на 9 

май 2015 г. е въвела проблем с производителността, който би останал неоткрит, ако 

подходът не се прилага. В следствие на проблема общото време за изпълнение на теста 

става над 6 секунди, което е потвърдено и по време на следващите изпълнения през 

уикенда. В понеделник, 11 май 2015 г. дефектът в кода е отстранен, а през следващите 

дни е направено допълнително разследване на изпълнението. Като резултат, са 

направени и други подобрения на производителността и времето за изпълнение на 

теста спада под 1,7 секунди. 

 

 

 Фиг. 29. Времена за изпълнение на функционални тестове в реален продукт на 

Certivox Ltd. 

Съществуват обаче някои практически и теоретични въпроси, които трябва да 

бъдат разгледани с внимание по отношение на този подход. От практическа страна 

предложеният метод за получаване на резултати за производителността чрез 

модифициране на функционалните софтуерни тестове не може напълно да замести 

редовните дейности за тестване на производителност, натоварване или стрес тестове. 

Дори в случая, когато такова заместване е теоретично възможно, то би било 

непрактично поради сложността на изпълнението и поддържането на различни 

сценарии за изпълнение на функционални изпитвания с множество агенти. Важен 

момент е и правилната корекция на времето, използвайки описаните по-горе „нулеви“ 
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замервания, които трябва да бъдат допълнително проучени и подобрени за по-

нататъшни резултати от тестовете, особено когато се изискват точни данни за 

производителността и много тестови итерации не дават по-добра точност. Въпреки 

това, ако крайната цел е просто получаване на някои данни за ефективността, които 

биха могли да послужат като първоначален показател за производителността на 

тестваната система, то това е сравнително лесен подход, който има потенциал за 

много добра възвръщаемост на инвестициите.  

3.3.  Методология за избор на подходящ инструмент за 

автоматизирано тестване на софтуер 

Автоматизираното тестване на софтуер няма алтернативи в наши дни и това е 

основната причина разработката на инструменти за автоматизирано тестване на 

софтуер да е актуална задача - както на теория, така и на практика [63]. Когато 

говорим за автоматизирано тестване на софтуер и различните му етапи, изборът на 

правилен инструмент за автоматизация е изключително важен. Доминик Търнбоу и 

Ани Зайдман-Карпински правят визуално сравнение, казвайки: „не трябва да 

използваме чук, когато ни е нужна отвертка“ [95]. Неправилният избор на инструмент 

за автоматизация е една от основните причини за провалени проекти, според 

проучване направено в 53 различни компании [77]. Съществуват различни видове 

инструменти за автоматизация на тестването на софтуера, но няма инструмент, който 

да изпълнява всички видове тестване като функционално, натоварващо, компонентно 

и др. [57] 

Ето защо една от основните цели на настоящия труд е да предостави 

методология за избор на подходящ инструмент за автоматизирано тестване на 

софтуер.  

3.3.1.  Идеална пирамида на тестовата автоматизация 

(Пирамида на Кон) и обърната пирамида на реалността 

През 2009 г. Майк Кон предлага пирамида за автоматизация на тестове (фиг. 

30), която често се посочва като една от най-добрите практики в софтуерната 

индустрия. Според пирамидата компонентните (unit) тестове трябва да представляват 

по-голямата част от тестовете, създавайки основа на стратегията за тестване, която по-

късно бива разширена чрез интеграционни тестове (обикновено през ППИ) и в крайна 

сметка завършена с автоматизирани тестове на графичен потребителски интерфейс 
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(ГПИ) [24]. Последните тестове са отнемащи време и по-трудни за поддържане. Ето 

защо те са поставени на върха на пирамидата, като Кон обяснява, че идеята е да се 

направят възможно най-малко тестове през ГПИ. 

 

 

Фиг. 30. Идеална пирамида на тестовата автоматизация (вляво) и обърната 

пирамида на реалността (вдясно) 

 

Въпреки това реалността показва тотално обърната ситуация. Докладите от 

2016 г. показват, че компонентното тестване се извършва само в 43% от софтуерните 

компании, докато 45% от тях правят интеграционно тестване. Автоматизирани 

функционални тестове през ГПИ се извършват в 76% от компаниите. В допълнение, 

60% от инженерите по ОКС твърдят, че проектират,  прилагат и поддържат скриптово 

тестване, а 39% твърдят, че правят симулации на потребителско поведение. Докладът 

показва също, че 94% от софтуерните инженери считат функционалната 

автоматизация и скриптовете за важни, а 67% намират инструментите за 

автоматизация като предизвикателна или изключително предизвикателна задача [73]. 

Тъй като съществуват необозримо количество инструменти, се наложи изборът 

да се ограничи и фокусира върху точно определен тип инструменти, а именно такива 

за функционално тестване през ГПИ. Този тип инструменти е избран, тъй като в 

реалността това са най-често срещаните тестове, а и тестването през ГПИ е най-близко 

до начина, по който реалният потребител взаимодейства с тествания софтуер. Сама по 
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себе си методологията може да бъде използвана и модифицирана и за други видове 

подобни инструменти. 

3.3.2.  Списък с инструменти за автоматизирано тестване на 

софтуер през графичен потребителски интерфейс 

С оглед на всичко по-горе, като част от настоящия труд бе направен 

сравнителен анализ на 52 съвременни инструмента за автоматизация на тестването 

през ГПИ, чиято информация бе попълнена в таблици за сравнение, насочващи към 

избора на правилния инструмент.  

Списъкът от инструменти се базира на данни от [100], [13] и [18]. Той се състои 

както от безплатни, така и от патентовани инструменти, които са били налични в 

началото на 2017 г. и са уеб-базирани или работят поне на една от следните 

операционни системи: Windows, Linux, MacOS. 

Първоначалният, пълен списък с всички инструменти за автоматизиране на 

тестването през ГПИ може да се види в Таблица 9. 

Таблица 9. Пълен списък на разглежданите инструменти за тестване 

Име Разработчик Уебсайт (URL) 
Пос-

ледна 
версия 

O
ОС1 

Eзици за 
програ-
миране 

Лиценз Демо 

О
бн

ов
ен

2  

П
ос

л
. о

бн
. 

Abbot Java 
GUI Test 

Framework 
Timothy Wall 

http://abbot.sour
ceforge.net/ 

1.3.0 
W

WLM 
Java EPL - 

Б
О

 

20
15

 

App Test AppPerfect 

http://www.app
perfect.com/pro

ducts/app-
test.php 

14.5 WLM Java 
$299-$399 

/потр. 
15 

дни 
А

кт
ив

ен
 

20
16

 

Ascential 
test 

Zeenyx Software, 
Inc. 

http://www.zeen
yx.com/Ascenti

alTest.html 
6 Web Java, .NET Собствен 

При 
поиск
ване 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

AutoIt AutoIt 
https://www.aut
oitscript.com/sit

e/autoit/ 
3.3.14.2 W 

Собствен,п
одобен на 

BASIC 

Freeware (
closed 
source) 

- 

Б
О

 

20
15

 

 
1 Поддържани операционни системи: W – Windows, L – Linux,  M – MacOS, Web – уеб-приложение 
2 Статус на обновяването: БО – без обновления от 2015 г., ОПП – Официално преустановена 
поддръжка 
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Име Разработчик Уебсайт (URL) 
Пос-

ледна 
версия 

O
ОС1 

Eзици за 
програ-
миране 

Лиценз Демо 

О
бн

ов
ен

2  

П
ос

л.
 о

бн
. 

Coded UI 
Test 

Microsoft 

https://docs.micr
osoft.com/en-

us/visualstudio/t
est/use-ui-

automation-to-
test-your-code 

(част от 
Visual 
Studio) 

W .NET 
$1200 
/потр. 

- 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

CubicTest CubicTest 
https://github.co

m/cubictest/ 
2.21.0 WLM Java EPL - 

О
П

П
 

20
12

 

Dojo 
Objective 
Harness 

Dojo Foundation 
https://dojotoolk

it.org/ 
1.11.3 Web JavaScript AFL - 

А
кт

ив
ен

 

20
17

 

eggPlant 
Functional 

Test Plant Ltd 
http://www.testp

lant.com/ 
17.0.2 WLM 

Java, .NET, 
C#, Ruby, 

C++, Python 
Собствен 5 дни 

А
кт

ив
ен

 

20
17

 

eZscript 
Universal Test 

Solutions 

http://www.uts-
global.com/eZsc

ript.html 
 W 

XML, 
keyword 
driven 

Собствен 
При 

поиск
ване Б

О
 

20
10

 

Fake Celestial Teapot 
http://fakeapp.c

om/ 
1.9.1 M 

AppleScript, 
JavaScript 

$30 
Freem
ium 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

FEST 
Google Code / 

Atlassian 

https://code.goo
gle.com/archive/
p/fest/wikis/Gith

ub.wiki 

0.30 WLM Java 
Freeware 

(open 
source) 

- 

О
П

П
 

20
13

 
FitNesse 

Разработван от 
общността 

http://fitnesse.or
g/ 

2016061
8 

WLM 
Java, 

Python, C# 

Freeware 
(open 

source) 
- 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

Gauge 
Thought Works, 

Inc. 
http://getgauge.i

o/ 
0.7.0 WLM 

.NET, Java, 
Ruby 

GPLv3 - 

А
кт

ив
ен

 

20
17

 

Google Test Google Inc. 
https://github.co
m/google/googl

etest 
1.8.0 WLM C++ 

Freeware 
(open 

source) 
- 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

GTT (GUI 
Test Tool) 

Prof. Woei-kae 
Chen 

http://gtt.sourcef
orge.net/ 

3.0 WLM Java 
Freeware 

(open 
source) 

- 

О
П

П
 

20
09
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Име Разработчик Уебсайт (URL) 
Пос-

ледна 
версия 

O
ОС1 

Eзици за 
програ-
миране 

Лиценз Демо 

О
бн

ов
ен

2  

П
ос

л.
 о

бн
. 

IcuTest 
NXS-7 Software 

Inc 
http://www.nxs-

7.com/icu/ 
1.0.7 W .NET Собствен - 

О
П

П
 

20
10

 

iMacros Ipswitch, Inc. 
http://imacros.n

et/ 
11.2 WWeb JavaScript Собствен 

30 
дни 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

IronAHK 
Разработван от 

общността 

https://github.co
m/polyethene/Ir

onAHK 
0.7 W .NET 

Freeware 
(open 

source) 
- 

Б
О

 

20
10

 

Jameleon 
Разработван от 

общността 
http://jameleon.s
ourceforge.net/ 

3.3 WLM Java, XML 
Freeware 

(open 
source) 

- 

Б
О

 

20
13

 

Jubula 
Eclipse & 

BREDEX GmbH 
http://www.ecli
pse.org/jubula/ 

8.4.0 WL 
Java, Swing, 

HTML 

Freeware 
(open 

source) 
- 

А
кт

ив
ен

 

20
17

 

Linux 
Desktop 
Testing 
Project 

Разработван от 
общността 

https://ldtp.freed
esktop.org/ 

3.5.0 WLM 

Java, .NET, 
Python, 

Ruby, Perl, 
Clojure 

GNU 
LGPL 

- 

Б
О

 

20
13

 

Marathon Jalian Systems 
https://marathon

testing.com/ 
5.0.0.0 WLM 

Java, Swing, 
Ruby 

$1480 
/потр. 

30 
дни 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

Maveryx Maveryx srl 
http://www.mav

eryx.com/ 
1.5 WLM Java 

2000 EUR 
per year 

Freem
ium 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

Oracle 
Application 

Testing Suite 
Oracle 

http://www.orac
le.com/technetw

ork/oem/app-
test/index.html 

12.5.0.3.
0 

Web 
Own, 

OpenScript 
(Java) 

Собствен 
Freem
ium 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

Pounder 
Разработван от 

общността 
http://pounder.s
ourceforge.net/ 

0.95 WLM Java 
GNU 
LGPL 

- 

Б
О

 

20
02

 

QA Liber 
Разработван от 

общността 
http://qaliber.or

g/ 
1.0 W .NET GPLv2 - 

Б
О

 

20
11
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Име Разработчик Уебсайт (URL) 
Пос-

ледна 
версия 

O
ОС1 

Eзици за 
програ-
миране 

Лиценз Демо 

О
бн

ов
ен

2  

П
ос

л.
 о

бн
. 

QF-Test 
Quality First 

Software GmbH 
https://www.qfs.

de/en.html 
4.1.1 

WLMW
eb 

Java, Swing 
2000 EUR 

/потр. 
30 

дни 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

Ranorex Ranorex GmbH 
http://www.rano

rex.com/ 
6.2.0 WWeb .NET $2590/user 

30 
дни 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

Rational 
Functional 

Tester 
IBM 

http://www-
03.ibm.com/soft
ware/products/e

n/functional 

8.6.0.7 WL 
Java, 

VBScript 
$6820/user 

30 
дни 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

RCP Testing 
Tool 

Eclipse 
https://eclipse.or

g/rcptt/ 
2.2.0 WLM 

Eclipse 
Common 
Language 

Freeware 
(open 

source) 
- 

А
кт

ив
ен

 

20
17

 

RIATest Cogitek Inc. 
http://www.cogi
tek.com/riatest.h

tml 
6.2.6 WM 

Own, 
RIAScript 

Собствен 
30 

дни Б
О

 

20
15

 

Robot 
Framework 

Разработван от 
общността 

http://robotfram
ework.org/ 

3.0 WLM Java Apache - 

Б
О

 

20
15

 

Sahi Tyto Software 
http://sahipro.co

m/ 
6.3.2 Web Java 

$695 
/потр. 

годишно 

30 
дни 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

Selenium 
Разработван от 

общността 
http://www.sele

niumhq.org/ 
3.0.1 Web 

Java, .NET, 
JavaScript, 

Python, 
Ruby, PHP, 

Perl, R, 
Objective C, 

Haskell 

Apache - 
А

кт
ив

ен
 

20
16

 

SikuliX MIT 
http://sikulix.co

m/ 
2.0.0 

WLMW
eb 

Ruby, 
Python, 

Java, Jython 
MIT - 

Б
О

 

20
15

 

SilkTest Micro Focus Int. 

https://www.mic
rofocus.com/pro

ducts/silk-
portfolio/silk-

test/ 

17.5 WL 
Java, .NET, 
own (C++ 

like) 

Индиви-
дуална 
оферта 

($5K-9K) 

45 
дни 

А
кт

ив
ен

 

20
16
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Име Разработчик Уебсайт (URL) 
Пос-

ледна 
версия 

O
ОС1 

Eзици за 
програ-
миране 

Лиценз Демо 

О
бн

ов
ен

2  

П
ос

л.
 о

бн
. 

Squish GUI 
Tester 

froglogic GmbH 
https://www.fro
glogic.com/squi

sh/ 
6.2 WLM 

Keyword-
driven 

4000 EUR 
/потр. 

60 
дни 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

SWAT 
Разработван от 

общността 

https://sourcefor
ge.net/projects/u

lti-swat/ 
4.1 WWeb .NET GPLv2 - 

О
П

П
 

20
12

 

SWTBot Eclipse 
http://www.ecli
pse.org/swtbot/ 

2.5.0 WL Java 
Freeware 

(open 
source) 

- 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

Telerik Test 
Studio 

Progress 
http://www.teler
ik.com/teststudi

o 

2016.4.1
208.2 

WWeb 

HTML, 
.NET, 

JavaScript, 
Ruby, PHP, 

own 
(NativeScrip

t) 

$2499 
30 

дни 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

Tellurium 
Grant Street 

Group 
http://www.te52

.com/ 
N/A Web 

Java, Perl 
Python, 
Ruby 

Freeware 
(closed 
source) 

- 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

Test 
Complete 

SmartBear 
Software 

https://smartbear
.com/product/tes

tcomplete/ 
42804 WWeb 

JavaScript, 
Python, 

VBScript, 
JScript, 
Delphi, 
C++, C# 

3730 EUR 
30 

дни 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

Testing 
Anywhere 

Automation 
Anywhere, Inc. 

https://www.aut
omationanywher

e.com/testing 
9.3 W 

Keyword-
driven 

Собствен 
При 

поиск
ване Б

О
 

20
15

 

TestPartner Micro Focus Int. 

https://www.mic
rofocus.com/pro

ducts/silk-
portfolio/silk-

testpartner/ 

6.3.2 W .NET Собствен 
45 

дни 

О
П

П
 

20
14

 

TestStack.W
hite 

Разработван от 
общността 

https://github.co
m/TestStack/Wh

ite 
0.13 W .NET 

Freeware 
(open 

source) 
- 

Б
О

 

20
14

 

Twist 
Thought Works, 

Inc. 

https://www.tho
ughtworks.com/
products/twist-

agile-testing 

Неизв. WLM Java Собствен - 

О
П

П
 

20
14
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Име Разработчик Уебсайт (URL) 
Пос-

ледна 
версия 

O
ОС1 

Eзици за 
програ-
миране 

Лиценз Демо 

О
бн

ов
ен

2  

П
ос

л.
 о

бн
. 

UI 
Automation 
Powershell 
Extensions 

Разработван от 
общността 

https://uiautoma
tion.codeplex.co

m/ 
0.8.7 W PowerShell 

Freeware 
(open 

source) 
- 

Б
О

 

20
14

 

Unified 
Functional 

Testing 
(UFT) 

HP Enterprise 
https://saas.hpe.

com/en-
us/resources/uft 

12.54 W 

Own, 
keyword 
driven, 

VBScript 

$3200 
/потр. 

годишно 

30 
дни 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

VisualCron NetCart 
http://www.visu

alcron.com/ 
8.2.3 W 

PowerShell, 
SQL, Batch 

$149 / 
сървър 

годишно 

45 
дни 

А
кт

ив
ен

 

20
16

 

Watir 
Разработван от 

общността 
https://watir.co

m/ 
6.1 Web Ruby MIT - 

А
кт

ив
ен

 

20
17

 

WinRunner HP Enterprise 

https://softwares
upport.hpe.com/

document/-
/facetsearch/doc
ument/KM0103

3448 

9.2 W 
Own, 

scripting 
Собствен - 

О
П

П
 

20
08

 

Xnee 
Разработван от 

общността 

https://www.gnu
.org/software/xn

ee/ 
3.19 L 

X11 
protocol 

used 
GPLv3 - 

Б
О

 

20
14

 

 

3.3.3.  Методология на отсяване и подбор 

Горепосоченият пълен списък с инструменти все още е твърде дълъг, за да бъде 

направен качествен анализ на всеки от тях. Ето защо е необходимо отсяване, в което 

от всички инструменти се филтрират само активно разработваните, след което те се 

сортират по зрялост и популярност и се прави допълнително оценяване на най-

популярните инструменти спрямо редица други критерии, за да се оформи крайно 

класиране.  

Фиг. 31 илюстрира отделните фази на отсяване, като всички те ще бъдат 

подробно проследени по-нататък в настоящия труд. 



 
– 92 – 

 

Фиг. 31. Методология за отсяване на инструменти за автоматизация 

 

3.3.4.  Филтриране на инструментите в активна разработка 

Като първа стъпка, се проверява  кои от тези инструменти са все още във фаза 

на активна разработка. Резултатите са илюстрирани на фиг. 32. В софтуерната 

индустрия липса на обновяване в рамките на две или повече години означава, че 

инструментът вероятно няма активно развитие. Ето защо първоначално са 

филтрирани всички инструменти без активно развитие от 2015 г., както и всички 

инструменти, чиято разработка е била официално преустановена. Под „официално 

преустановена разработка“ се разбира съобщение на сайта на продукта, че той повече 

не се разработва или поддържа. По този начин от първоначалния списък са 

премахнати 23 от инструментите (44%), а в следващата фаза на подбор остават 29 

активни инструменти. 
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Фиг. 32. Разпределение на инструменти за тестване на софтуер по техния статус 

- активни, неактивни (без обновления) и такива с официално прекратена 

поддръжка. 

3.3.5.  Филтриране по зрялост и популярност 

Изключително важно е автоматизираните инструменти за тестване да са 

достатъчно зрели – това означава да са на пазара в продължение на поне три години, 

тъй като отнема време, докато инструментите бъдат подобрени според нуждите на 

техните потребители, изгради се потребителско общество, в което да се дискутират 

проблеми и техните решения и в крайна сметка инструментът да се използва на 

практика в своята пазарна ниша.  

Често срещан е и случаят, в който даден екип избира инструмент и, 

използвайки го, започва работа по автоматизиране на тестовите случаи. Скоро след 

това поддръжката на инструмента или работната рамка бива прекратена (което се 

случва често при новоразработвани продукти) и тестовите случаи рано или късно 

трябва да бъдат пренаписани за нов инструмент или рамка, което води до 

допълнителни разходи [4]. Ето защо зрелостта на такъв инструмент е от изключително 

значение. 

Спрямо останалите в списъка инструменти, всички те са на пазара от 2014 г. 

или по-рано, като SilkTest се оказва най-старият инструмент с активно развитие в това 

проучване (от 1999 г.).  
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Също така е много важно инструментът за тестване да бъде популярен в 

софтуерната инженерна индустрия (за да може повече професионалисти да знаят за 

продукта, неговите характеристики и как да го използват, а и е по-лесно за компаниите 

да се намерят кадри с опит в ползването на продукта), сред научните изследователи 

(така че иновациите да се представят непрекъснато) и ОКС-общността като цяло (тъй 

като професионалистите в тази област трябва да си помагат, да допринасят и дават 

предложения за подобрения). Ето защо бяха избрани следните критерии, за да се 

определи популярността на инструментите: 

 

Google резултати (GR ранг) 

В днешно време едва ли има съмнение, че резултатите, върнати от най-

популярната търсачка в света са един от най-важните компоненти на популярността. 

Ето защо е проведено търсене чрез Google [42], като се използва като ключова дума 

името на инструмента и неговия доставчик заедно. Когато продуктът е управляван от 

общността или има двусмислено име на инструмент (напр. Selenium), фразата 

"software testing" се добавя към търсенето. Така за всеки инструмент са получени брой 

резултати при търсене, а в графата GR е записано мястото в класирането на дадения 

инструмент спрямо останалите; 

 

Google Scholar (GS ранг) и ResearchGate (RG ранг) 

За да се оцени популярността в научната общност, по подобен начин са 

осъществени и търсения в два от най-големите научни сайта - Google Scholar (GS ранг) 

[41] и ResearchGate (RG ранг). [78] 

 

Alexa (А ранг) 

Популярността на уебсайта е оценена според ранга на Alexa, считан за един от 

най-популярните инструменти за оценка на популярността на уебсайтове. [8] Важно е 

да се обърне внимание, че този ранг е фокусиран към броя посетители и посещения 

на дадения уебсайт, като резултатите са записани в колона Alexa (A ранг)   

 

Wikipedia (W ранг) 

Друг основен източник на информация в наши дни е Wikipedia (W ранг). 

Изгледите на страници в Уикипедия са измерени с помощта на [102], като за 

инструментите без страница в Уикипедия е записана нула). 
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Индекс на популярността 

Всички тези стойности (GR, GS, RG, A и W) са записани в Таблица 10Error! 

Reference source not found.. Рангът е изчислен на база сравнение с всички останали 

коефициенти, като принципът на калкулиране е „брой на инструментите с по-добро 

класиране плюс едно“. Показан е и условен коефициент „Индекс на популярността“, 

представляващ средноаритметично от петте стойности на отделните рангове и 

записан в последната колона на таблицата, която е сортирана именно по този 

показател във възходящ ред. 

 

Таблица 10. Списък на инструменти за автоматизирано тестване на софтуер, 

подредени по индекс на популярността. 

Инструмент 

Г
од

. с
ъ

зд
. 

Резул-
тати в 
Google  G

R
 р

ан
г Резултати в 

Google 
Scholar  G

S
 р

ан
г Резултати в 

Research 
Gate R

G
 р

ан
г Резул-

тати в 
Alexa  A

 р
ан

г Брой 
отваряния в 

Wikipedia W
 р

ан
г Индекс на 
популяр-

ността 

Selenium 

20
06

 

1000000 1 1490 1 580 1 24147 10
 

21637 1 2.8 

Rational 
Functional Tester 

(RFT) 

20
07

 

425000 3 518 4 8 3 614 4 767 12
 

5.2 

Google Test 

20
08

 

114000 12
 

437 5 5 6 61 2 2431 4 5.8 

Unified Functional 
Testing (UFT) 20

00
 

418000 4 100 10
 

3 8 3629 8 4416 2 6.4 

FitNesse 

20
09

 

328000 5 690 2 17 2 586115 20
 

1162 6 7 

TestComplete 

19
99

 

553000 2 112 9 3 8 32279 11
 

1326 5 7 

Coded UI Test 

20
10

 

73700 13
 

50 16
 

6 4 40 1 1036 7 8.2 

SilkTest 

19
94

 

191000 7 615 3 3 8 61962 13
 

792 10
 

8.2 

Ranorex 

20
07

 

125000 10
 

169 7 2 12
 

161122 15
 

901 9 10.6 

Oracle Application 
Testing Suite 

(OATS) 

20
08

 

190000 8 41 18
 

2 12
 

348 3 604 13
 

10.8 

iMacros 

20
01

 

3950 22
 

201 6 4 7 35068 12
 

942 8 11 
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Инструмент 

Г
од

. с
ъ

зд
. 

Резул-
тати в 
Google  G

R
 р

ан
г Резултати в 

Google 
Scholar  G

S
 р

ан
г Резултати в 

Research 
Gate R

G
 р

ан
г Резул-

тати в 
Alexa  A

 р
ан

г Брой 
отваряния в 

Wikipedia W
 р

ан
г Индекс на 

популяр-
ността 

Watir 

20
11

 

125000 11
 

138 8 6 4 881518 23
 

789 11
 

11.4 

RCP Testing Tool 

20
14

 

143000 9 88 12
 

0 16
 

2956 5 0 23
 

13 

Jubula 
20

12
 

4870 21
 

91 11
 

3 8 2956 5 23 22
 

13.4 

SWTBot 

20
01

 

51200 15
 

70 13
 

2 12
 

2956 5 0 23
 

13.6 

Telerik Test Studio 

20
02

 

29100 16
 

22 20
 

0 16
 

4655 9 544 15
 

15.2 

Dojo Objective 
Harness 20

11
 

747 28
 

10 23
 

0 16
 

86069 14
 

3277 3 16.8 

eggPlant 
Functional 20

13
 

24200 17
 

23 19
 

0 16
 

522174 17
 

489 16
 

17 

Gauge 

20
14

 

12900 18
 

65 15
 

0 16
 

526578 18
 

112 21
 

17.6 

QF-Test 

20
01

 

8540 19
 

68 14
 

2 12
 

2001348 26
 

241 18
 

17.8 

Maveryx 

20
10

 

256000 6 16 22
 

0 16
 

7029069 29
 

258 17
 

18 

Sahi 

20
10

 

3210 24
 

22 21
 

0 16
 

534433 19
 

555 14
 

18.8 

VisualCron 

20
05

 

69300 14
 

5 26
 

0 16
 

910942 24
 

175 20
 

20 

App Test 

20
03

 

2050 27
 

42 17
 

0 16
 

877243 22
 

0 23
 

21 

Squish GUI Tester 

20
03

 

2820 25
 

5 27
 

0 16
 

202006 16
 

0 23
 

21.4 

Tellurium 

20
10

 

3320 23
 

7 25
 

0 16
 

630725 21
 

0 23
 

21.6 

Marathon 

20
05

 

5780 20
 

7 24
 

0 16
 

3542542 27
 

0 23
 

22 

Fake 

20
10

 

2440 26
 

5 28
 

0 16
 

1816998 25
 

0 23
 

23.6 

Ascentialtest 

20
06

 

524 29
 

1 29
 

0 16
 

4692844 28
 

197 19
 

24.2 
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По-нататъшното подробно сравнение е направено с първите 10 инструменти 

въз основа на техния индекс на популярност. 

3.3.6.  Методология за формиране на окончателна оценка 

При обозримо множество от инструменти, каквото са останалите 10 

инструменти, всеки от тях може да бъде разгледан, тестван и оценен по-подробно. 

Именно поради тази причина в последния етап всеки от тези инструменти е оценен в 

осем различни категории. Във всяка категория са дадени максимум 5 точки, 

образуващи максимум 40 точки за инструмент. 

 

Популярност 

Индексът на популярността вече бе описан по-горе, като: 

 5 точки се дават на инструменти с индекс на популярност под 3,0;  

 4 точки, когато индексът е от 3,1 до 6,0; 

 3 точки, когато индексът е от 6,1 до 7,5; 

 2 точки, когато индексът е от 7,6 до 9,0; 

 1 точка, когато индексът е от 9,1 до 15 включително; 

 0 точки за индекс на популярност, който е повече от 15. 

 

Разходи за лицензиране 

Разходите за лицензиране са много важен фактор за много софтуерни 

компании. В много проекти бюджетът е решаващ фактор за внедряване на 

автоматизация, а съществуват както много безплатни инструменти, налични на пазара 

за автоматизация, така и платени инструменти. [62]  

По този начин: 

 максималните 5 точки се дават на безплатните инструменти (тъй като 

при тях разходът за лицензиране е нулев); 

 4 точки се дават на инструменти, които струват под $ 1000 за единичен 

лиценз; 

 3 точки за инструменти с единичен лиценз между $ 1000 и $ 2000; 

 2 точки - от $ 2001 до $ 5000; 

 1 точка - от $ 5000 до $ 10000; 
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 не се дават точки за лиценз над $ 10000.  

За лицензи, базирани на период, се приема, че разглежданият период, на базата 

на който се изчисляват, е 3 години. 

 

Инсталация, конфигурация и документация (ИКД) 

Почти винаги, първото съприкосновение, което даден потребител има с даден 

софтуер, е неговата инсталация и конфигурация. Софтуерът за автоматизирано 

тестване на прави изключение. При оценяването на ИКД  се взима предвид следното: 

 1 точка се дават, ако инструментът може да бъде инсталиран и 

конфигуриран от инженер по ОКС с общ опит, но без опит с този 

инструмент в рамките на 60 минути. Тестовете бяха извършени с пет 

инженери по ОКС с професионален опит между 3 и 5 години и бяха 

считани за успешни, ако над половината от тях се справят успешно със 

заданието; 

 1 допълнителна точка се дава, ако същият този инженер успее в рамките 

на 60-те минути да направи и елементарен, прост автоматизиран тест 

(навигация до интернет адрес, въвеждане на име и парола и натискане 

на бутон за влизане); 

 1 допълнителна точка се дава за наличието на подробна документация; 

 последните 2 точки се дават, ако инструментът поддържа поне една (1 

точка за една, 2 точки за повече от една) система за непрекъсната 

интеграция и непрекъсната доставка (НИ/НД). Списъкът на НИ/НД 

системи е взет от Wikipedia [99]. 

 

Ползваемост 

Според ISO 9241-11, ползваемост (usability) е степента, в която даден продукт 

може да бъде използван от определени потребители за постигане на определени цели 

с ефективност и удовлетвореност в определен контекст на употреба. [50] В някои 

източници думата е преведена на български език и като използваемост.  

Въпросникът за Скалата за ползваемост на системата (SUS) [19] е попълнен от 

20 различни души (студенти по информатика, както и софтуерни инженери по ОКС с 

различно ниво на опит). Дадени са точки, както следва:  

 5 точки - за SUS резултат между 85 и 100;  

 4 точки - от 73 до 84;  
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 3 точки - от 52 до 72;  

 2 точки - от 39 до 51;  

 1 точка - от 26 до 38.  

 0 точки - за SUS резултат от 25 или по-малко. 

 

Необходими умения за програмиране (НУП) 

Нужните умения за програмиране също са много важен фактор при оценка на 

инструмента за автоматизирано тестване на ГПИ. Ако тестовете могат да бъдат 

създадени и изпълнени без (или с минимални) умения за програмиране, това означава, 

че много повече хора биха могли да използват инструмента и крайните разходи ще 

бъдат по-малко. Оценяването бе извършено по следния начин: 

 5 точки са дадени на инструменти, които не изискват умения за 

програмиране; 

 4 точки, когато са необходими прости скриптове за програмиране и 

инструментът дава избор на език за програмиране; 

 3 точки, когато са необходими прости скриптове, но не е наличен избор 

на език за програмиране; 

 2 точки, при необходимост от писане на по-сложни скриптове, където е 

наличен избор на език за програмиране; 

 1 точка, когато няма такъв избор.  

 0 точки, когато скриптовете са твърде сложни и дори професионален 

програмист не е в състояние да автоматизира нужните тестови случаи. 

 

Запис и възпроизвеждане на тестови скриптове (ЗВТС) 

Веднъж инсталиран, записът и повторното изпълнение на тестов скрипт се 

превръщат в основна част от използването на инструмента. По този критерий 

оценяването бе извършено както следва: 

 1 точка е дадена на всички инструменти, които поддържат тестване, 

управлявано от данни (ТУД);  

 До 4 допълнителни точки се дават, когато: 

o записът е възможен както чрез скриптове, така и от ГПИ (1 

точка) 

o възпроизвеждането е лесно и не се откриват проблеми (1 точка) 

o има повече от една опция за ЗВТС (1 точка)  
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o не са открити проблеми при възпроизвеждането (1 точка) 

 

Бързина 

Бързото изпълнение на теста също е много важно при всеки инструмент за 

тестване, особено ако има много тестови случаи, които трябва да се изпълняват 

автоматично и ефективно. За да се оцени бързината, е направен прост набор от 4 

тестови случая, записан на различни инструменти, тествайки Windows Calculator и 

Google Calculator. Времената за забавяне от мрежата са премахнати, а четирите 

тестови случая представляват основните операции - събиране, изваждане, умножение 

и деление. Оценяването е както следва: 

 5 точки са дадени, когато цялото изпълнение отнема по-малко от 5 

секунди; 

 4 точки - от 5 до 10 сек.;  

 3 точки - от 10,1 до 30 сек;  

 2 точки - от 30,1 до 60 сек;  

 1 точка – 60,1 до 120 сек.  

 0 точки - за изпълнение на теста, отнело повече от 120 секунди. 

 

Качество на отчетите 

Не на последно място, отчитането на тестовете предоставя важна информация 

за това как е протекло изпълнението на даден автоматизиран тестов случай. От 

изключителна важност е подобни доклади и отчети да могат да бъдат автоматично 

генерирани след интеграция с НИ/НД система или софтуер за изпълнение на тестове. 

Оценяването бе извършено както следва: 

 5 точки са присъдени за автоматично генерирани отчети с многобройни 

възможности за конфигуриране, оформление и форматиране;  

 4 точки са дадени на отчети, които са автоматично генерирани, но без 

възможности за възможности за допълнително конфигуриране, 

оформление и форматиране;  

 3 точки – за отчети, които са автоматично генерирани, не се интегрират 

с външни системи, но е възможна интеграция чрез обходни решения 

(например – допълнителни приставки или скриптове към софтуера); 
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  2 точки – за ръчно генерирани отчети, които са в удобен за редактиране 

формат (например в.csv); 

 1 точка – за ръчно генерирани отчети, които не са в удобен за 

редактиране формат (например .pdf); 

 0 точки, ако софтуерът не генерира никакви отчети. 

 

3.3.7.  Подробен преглед на инструментите 

Направен е подробен преглед на всеки един от най-популярните 10 

инструмента, останали след предварителното отсяване. 

Selenium 

Понастоящем Selenium е най-популярната работна рамка за тестване на 

софтуер за уеб приложения. Selenium е преносим и осигурява инструмент за ЗВТС, 

без да се изучава тестов език за скриптове (чрез средата за разработка, наречена 

Selenium IDE). Продуктът също така предлага псевдо-програмен език, специално 

разработен за тестване и специфичен за домейна (Selenese) за писане на тестове в 

редица популярни езици за програмиране, включително C#, Groovy, Java, Perl, PHP, 

Python, Ruby и Scala. Selenium WebDriver приема команди (изпратени на Selenese или 

чрез клиентски ППИ) и ги изпраща до браузър, като се поддържат по-популярните 

браузъри. Не е необходим специален сървър за изпълнение на тестове. Вместо това 

WebDriver стартира директно браузър и го контролира. Продуктът се предлага и с 

надстройка, наречена Selenium Grid, която позволява тестовете да се стартират на 

отдалечени машини (реални или виртуални) [56]. Selenium позволява паралелно 

изпълнение, има мултиплатформена и мулти-браузърна поддръжка (въпреки че са 

известни някои проблеми със Safari и Internet Explorer). Selenium поддържа различни 

НИ/НД инструменти, но може да е необходимо известно програмиране за настройка 

при интегрирането им. Необходимо е и сравнително голямо количество програмиране 

и настройки, за да се интегрира с инструменти или база данни за генериране на отчети 

(за ТУД). От гледна точка на ЗВТС няма опция за стартиране на теста от точка или 

състояние на приложение, така че тестовете трябва да се стартират от самото начало 

всеки път. Различните компоненти на софтуера (текст, бутони, полета за въвеждане 

на текст и др.) могат да бъдат „открити“ посредством т. нар. локатори – например 

идентификатор или клас в каскадни таблици със стилове (КТС) на дадена 

уебстраница, пореден обект в Document Object Model (DOM) структурата на 
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страницата, специфичен HTML таг или чрез XPath – специален език за заявки при 

селектиране на определени елементи от съдържанието на XML файл. Скоростта на 

изпълнение на теста силно зависи от използвания локатор, напр. XPath селекторите са 

много по-бавни в сравнение с получаването на елементи по КТС. 

Rational Functional Tester 

IBM Rational Functional Tester (RFT) предоставя автоматизирани възможности 

за функционално, регресионно тестване, както и тестване на ГПИ и ТУД. 

Инсталирането е лесно, а RFT е в състояние да генерира VBScript и Java код, които 

изискват известен опит в програмирането. Изпълнението на теста като цяло е 

стабилно, но понякога има проблеми с управлението на паметта. По време на 

възпроизвеждане RFT използва обектна карта, за да намери и действа срещу 

интерфейса на приложението. По време на разработката обаче често се случва 

обектите да се променят между момента, в който е бил записан скриптът и момента, в 

който се изпълнява. RFT поддържа команди, управлявани от данни, за да генерира 

различни тестови случаи, но очакваните изходи трябва да бъдат въведени ръчно. RFT 

позволява на един скрипт да извика друг скрипт, така че да се избегне дублиране на 

изходен код. Въпреки това, скриптовете стават твърде дълги и трудни за поддръжка в 

сравнение с останалите инструменти. От гледна точка на отчети и доклади, RFT 

поддържа журнали за резултати, съдържащи много информация. От една страна това 

дава възможност да се открие почти всяка информация за изпълнението на даден тест, 

но от друга прави трудно да се намерят данните, които са наистина необходими. RFT 

също така поддържа персонализирани отчети, но интеграцията им с други системи 

отнема много време. НИ/НД интеграцията се поддържа само за IBM продукти. 

Google Test 

Google Test (известен също като Google C++ Testing Framework) е библиотека 

за компонентно тестване, написана на езика за програмиране на C++ и базирана на 

архитектурата xUnit. За тестовете за автоматизация на ГПИ Google Test се използва 

заедно с Google Mock - работна рамка за задаване на макети с предварителни 

очаквания и спецификации към обекти. Тези очаквания и спецификации се „закачат“ 

към определени графични елементи и по този начин се проверява дали реалните 

елементи отговарят на тях. Съществува възможност да създават и макетни класове 

чрез шрпсто макроси, поддържащи богат набор от действия, проверки и сравнения, с 

които Google Test се превръща в наистина мощен инструмент. [103] Рамката използва 

интуитивен синтаксис за контрол на поведението на макет, но тъй като е 
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предназначена за компонентно тестване, а не за тестване през ГПИ, много 

специалисти по ОКС намират инсталацията, конфигурацията и кодирането му за 

твърде сложно. Ето защо Google Test е подходящ за внедряване сред екип от 

висококвалифицирани разработчици в тестването с много умения в програмирането. 

Unified Functional Testing  

Софтуерът HPE Unified Functional Testing (UFT), известен по-рано като HP 

QuickTest Professional (QTP), осигурява функционална и регресионна тестова 

автоматизация за софтуерни приложения и среди [62]. UFT е насочен към ОКС на 

предприятието, като поддържа интерфейси за ключови думи и сценарии и разполага 

с ГПИ. Изгледът на ключовите думи позволява на начинаещия тестер лесно да работи 

с инструмента. Въпреки това, UFT често има проблеми с разпознаването на 

персонализирани потребителски интерфейсни обекти и други сложни обекти, които 

трябва да бъдат определени като виртуални обекти, изискващи технически познания. 

UFT може да се разшири с отделни добавки, напр. поддръжка за Web, .NET, Java и 

Delphi. UFT работи основно на Windows, разчитайки на остарели ActiveX и VBScript 

контроли. НИ/НД е ограничена, тъй като двигателят на изпълнението на тестовете е 

комбиниран с интегрирана среда за разработка (ИСР) на тестовия код на ГПИ. Тъй 

като UFT e тясно интегриран с останалите продукти на HPE, единствената възможност 

е тестовете да се стартират през продукта на компанията HP Quality Center (HP QC). 

Не се предоставя възможност тестовете да се стартират като независими изпълними 

файлове или в друга среда. Високите разходи за лицензиране на UFT и HP QC и 

политиката за лицензиране на потребител често означават, че инструментът не се 

използва широко и от всички инженери в организацията. Вместо това се закупуват 

минимален брой лицензи и продуктът се ползва от значително по-малък екип за 

тестване. Поради тази политика на лицензиране тестовете обикновено се извършват 

като отделна фаза, а не съвместно с цялостната разработка на софтуер (както се 

препоръчва от гъвкавите методологии в ЖЦРС). Като се изключат скъпите лицензи, 

изпълнението на тестовете е бързо, но натоварването на хардуера е по-голямо, 

отколкото при останалите инструменти. Ето защо HP QC се препоръчва за компании 

с голям бюджет за лицензи и хардуер, в които тестването е дълъг и продължителен 

процес, който представлява отделна фаза в ЖЦРС. 

TestComplete 

TestComplete е функционална автоматизирана рамка за приложения за 

Microsoft Windows, Web и смартфони, осигуряваща отделни модули за всяка от тези 
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платформи. Тестовете могат да бъдат записани под формата на автоматизиран скрипт, 

повтарящ потребителските действия. Съществува възможност и скриптовете да се 

напишат ръчно като код, задвижван с ключови думи и използван за автоматизирано 

възпроизвеждане и регистриране на грешки. Инструментът записва само ключовите 

действия, необходими за изпълнение на теста и изхвърля всички ненужни действия, 

като поддържа ТУД. Най-големите недостатъци на продукта са сривове и много време 

за изчакване (особено за DOM-обекти), както и проблеми с четенето на стойности на 

XPath за някои браузъри. Регулярни изрази и описателно програмиране не се 

поддържат. TestComplete има добра интеграция с НИ/НД и инструменти за 

генерирани на отчети. 

FitNesse 

FitNesse е интегрирана рамка, състояща се от уеб сървър, уики-страници и 

автоматизиран инструмент за тестване на софтуер, фокусиран върху ТКП на ГПИ. 

Първоначално FitNesse е проектиран като допълнение към интерфейса на работната 

рамка Fit. Като такова, основната му цел е да допълва регресионното тестване във 

фазата ТКП. Инсталацията е тривиална. Самите тестови случаи са описани в уики като 

таблици, съдържащи входни данни и очаквани изходи. Връзката между тези таблици 

и тестваната система се осъществява чрез Java код, наречен фиксатор. FitNesse се 

предлага със собствен контрол на версиите, но също така може да бъде интегрирана с 

външен. Хората без умения за програмиране не могат да използват FitNesse, освен за 

просто добавяне или поддържане на тестови случаи в уикито. Основните недостатъци 

са, че тези тестове често са ограничени. Също така, по-новите версии на FitNesse имат 

проблеми с обратната съвместимост. Липсват и подходящи съобщения за грешки, 

даващи обратна връзка за това какво всъщност се е объркало по време на 

изпълнението на даден тест. 

Microsoft Coded UI Tests  

Автоматизираните тестове в приложението на Microsoft, които преминават 

през ГПИ са известни като Coded UI Tests (CUITs). Тези тестове включват 

функционално тестване на ГПИ контролите. CUITs са напълно интегрирани с най-

популярния продукт за разработка на приложения на Microsoft – Microsoft Visual 

Studio. Там CUITs се предлагат под формата на отделен проект. Самите действия за 

ЗВТС могат лесно да се извършват чрез специален за целта продукт - Microsoft Test 

Manager, както и чрез Microsoft Visual Studio. Генерираните тестови скриптове могат 

да се разглеждат и променят от потребителя „в движение“, още докато се записват. 
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Поддържа се тестване с всеки източник на данни (т. нар. “data source”), поддържан от 

.NET Framework. CUITs безпроблемно се интегрират с Team Foundation Server - 

продукт на Microsoft, който предоставя контрол на версиите, отчитане, управление на 

изискванията, управление на проекти, автоматизирани компилации, тестване и 

възможности за управление на версиите. Team Foundation Server обхваща целия 

ЖЦРС и наскоро бе преименуван на Azure DevOps Server [79]. CUITs са много лесни 

за използване от хора, които са запознати с продуктите на Microsoft  и по-конкретно 

Microsoft Visual Studio, но не са подходящи опция за тези, които не са ползвали тези 

продукти, поради нуждата от дългото им изучаване. 

SilkTest 

SilkTest е фокусиран върху автоматизирано функционално и регресионно 

тестване на корпоративни приложения и се състои от две части: тест сървър, който 

съдържа всички изходни скриптове и агент, който превежда командните скриптове в 

ГПИ-команди. Разделянето на тестовия дизайн и внедряването на тестове, заедно с 

управлявана от ключови думи рамка, обектно-ориентиран подход и двете 

възможности за улавяне на обекти (чрез ГПИ или чрез използване на описателно 

програмиране) правят инструмента чудесен кандидат за разглеждане. SilkTest 

първоначално е разработен от Segue Software. Компанията е придобита от Borland през 

2006 г., която от своя страна е придобита от Micro Focus International през 2009 г. Тези 

придобивания и фактът, че това е най-старият инструмент сред финалистите (повече 

от 23 години), логично носи някои проблеми, например ГПИ не е модерен и изглежда 

твърде сложен за хора, които не са се занимавали с програмиране. Въпреки че 

инсталацията е гладка, режимът на запис генерира изходен код, който е труден за 

четене и понякога няма друг начин за взаимодействие с конкретни обекти, различен 

от действия, базирани на координати по екрана, които не са препоръчителни. Също 

така, онлайн документацията се нуждае от подобрение. 

Ranorex 

Ranorex е рамка за автоматизация на ГПИ тестове за настолни, уеб-базирани и 

мобилни приложения, която поддържа и компонентно тестване. Инсталирането е 

лесно и е налична подробна онлайн документация, както и видео-уроци. 

Разпознаването на елементи е много надеждно - поддържат се XPath и разпознаване 

на базата на екранни снимки (screenshots). За писането на самите тестови скриптове 

може да се използва както специализиран инструмент за ЗВТС (част от Ranorex), така 

и описателно програмиране на C# и VB.NET. Тестовите пакети генерират изпълними 
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(.EXE) файлове, които лесно могат да бъдат пренесени, интегрирани и стартирани на 

други системи, ако това е необходимо. Тестовете могат да бъдат записвани и от хора 

без умения за програмиране. Всяко действие по време на записа се записва в 

специален журнал (т. нар. “log”),  а навигацията във въпросния журнал е лесна, тъй 

като Ranorex предлагат и специално приложение за разглеждане на логове. 

Изпълнението на тестовете обаче е нестабилно на моменти, особено при отдалечени 

или виртуални машини, тъй като изпълнението на тестове „увисва“ при загуба на 

мрежова свързаност. Друг основен недостатък е, че генерираните доклади и отчети не 

са в популярен формат, така че трябва да бъдат допълнително анализирани в 

приложението на Ranorex и не могат да бъдат включени в повечето популярни НИ/НД 

системи. Не се поддържат и допълнителни приставки (плъгини), с които това да се 

направи. 

Oracle Application Testing Suite (OATS) 

Oracle Application Testing Suite (OATS) е уеб-базирано цялостно интегрирано 

решение за тестване. То има отлична връзка с всички приложения на Oracle и използва 

функционален модул за тестване, наречен OpenScript. ТУД се поддържа с помощта на 

функция, наречена „банка данни“, като всеки обект от всеки изпълнен скрипт може да 

се сравнява в отделните тестови случаи. От една страна, това е чудесна възможност, 

но от друга след всяко изпълнение на тест генерираният доклад става все по-голям, 

защото се събира огромно количество информация за обектите в тестваната уеб-

страница. Това е причина и производителността да е по-бавна в сравнение с повечето 

инструменти, а в практиката не е рядкост браузърът да „увисне“ поради липса на 

памет. С оглед на всичко това OATS е подходящ за приложения, които обработват 

голямо количество данни, но имат сравнително малко обекти – например търсачки, 

каталози и др.  

3.3.8.  Крайно класиране 

След подробно разглеждане на кандидатите и оценяване спрямо гореописаната 

методология, в Таблица 11 е показано крайно класиране на разгледаните инструменти: 

И макар таблицата да илюстрира класация, един от основните изводи е, че няма 

перфектен инструмент за автоматизация на тестове с ГПИ. Факт e, че дори най-

добрите инструменти за оценяване постигат едва 28 от 40 точки, а това показва, че 

всеки от тези инструменти има своите предимства, недостатъци и възможности за 

усъвършенстване. Освен това разликата между първия и последния от инструментите 
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на финалния списък е само 9 точки, което предполага, че трябва да се вземат предвид 

всички фактори при избора на инструменти за автоматизация на GUI. В бъдеще могат 

да се добавят повече инструменти за автоматизация и повече фактори за оценка, но 

ключовите моменти в създаването на успешен автоматизиран инструмент за тестване 

на софтуер на ниво ГПИ са ясни: такъв инструмент трябва да може да се поддържа и 

от инженери без умения по програмиране (чрез функции за запис / възпроизвеждане, 

разбираем графичен интерфейс, разпознаване въз основа на изображения), както и от 

инженери с добри умения за програмиране (с Java и .NET, които са най-популярните 

платформи за програмиране). Инструментът трябва да поддържа допълнителни 

приставки (плъгини), интеграция на НИ/НД, инструменти за отчитане и високо 

персонализиране на различни нива. Правилното повторно изпълнение на вече 

записани скриптове е задължително, а лесната поддръжка на тестовете при промяна 

на тествания продукт е от решаващо значение. Не на последно място, зрелостта и 

популярността на инструментите, добрата поддръжка, онлайн документацията и 

голямата общност са важни допълнения за цялостен продукт. 

Таблица 11. Крайно класиране на инструментите спрямо зададените критерии 

№ 
Име на 

инструмента 

Попу-
ляр-
ност 

Разх. 
лиценз 

ИКД 
Полз-

ваемос
т 

НУП ЗВТС 
Бър-
зина 

К-во 
отчети 

ОБЩО 

1 
Selenium 5 5 4 3 4 2 3 2 28 

UFT 4 1 3 4 4 3 4 5 28 

3 Ranorex 1 2 3 4 4 5 3 4 26 

4 CUITs 2 3 4 3 3 4 4 2 25 

5 
Google Test 4 5 3 1 1 2 5 1 22 

TestComplete 3 2 3 3 3 3 2 3 22 

7 FitNesse 3 5 3 2 2 2 3 1 21 

8 OATS 1 1 3 3 3 3 2 4 20 

9 
RFT 4 1 2 3 3 1 3 2 19 

SilkTest 2 1 3 2 4 2 3 2 19 
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3.4.  Изводи 

Автоматизираното тестване на софтуер не е лесна задача и изисква множество 

оптимизации и правилни избори. 

От изключителна важност е да се избере в какъв ред ще бъдат автоматизирани 

тестовите случаи. Бяха емпирично сравнени два различни подхода – ПАВТП и 

„Приоритизационна змия“, като последният спести спести повече от 5 работни 

човекоседмици в рамките на 23-седмичен проект. Възможни са и други оптимизация 

и приложения на подхода „Приоритизационна змия“ – например да се вземе предвид 

преизползването на код, да се групират едни и същи тестове в класове, да се 

прогнозират разходите, да се приложат в полуавтоматична работна рамка и др. 

Допълнително подобрение в ефективността на работата и откриването на 

дефекти може да се постигне чрез използване на функционални тестове за 

нефункционални цели. Възможно е да се направи частично изпитване на 

производителността и натоварването едновременно с вече изпълняваните 

функционални тестове, чрез незначителни допълнителни усилия и минимални 

промени в кода на автоматизирания функционален тест. 

Не на последно място, съществуват редица инструменти за автоматизирано 

тестване на софтуер и правилният избор на най-подходящия инструмент носи със себе 

си по-лесното му разучаване, по-бърза и ефективна работа, по-голямо количество 

разработени автоматизирани тестове, откъдето следва и повече открити дефекти в 

тествания софтуер. Съществуват десетки, дори стотици такива инструменти и е нужна 

подходяща методология за отсяване и избор. Тъй като 44% от разгледаните 

инструменти не са в активна разработка, е важно те да бъдат филтрирани, а останалите 

да бъдат достатъчно популярни и зрели (с достатъчно дълга разработка). В крайна 

сметка, от най-популярните инструменти може да се избере най-подходящия спрямо 

редица критерии, каквито са популярност, разходи за лицензиране, лекота на 

инсталация, конфигурация, подробна документация,  необходими умения по 

програмиране, възможности за запис и възпроизвеждане, бързина и др. И макар да не 

съществува универсален и „перфектен“ инструмент за автоматизация на софтуера, 

специалистите по ОКС могат да бъдат насочени към най-подходящия такъв 

инструмент за техните цели. 
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4. Обобщен инструментариум за прилагане на 

методологиите и внедряване на разработените 

модели 

Както бе споменато и в началото на дисертационния труд, технологиите и 

методологиите в софтуерната индустрия се променят твърде бързо и това създава 

трудности на професионалистите да бъдат „в крак“ с най-новите тенденции - както в 

национален, така и в световен мащаб. Това важи с особена сила за автоматизираното 

тестване на софтуер е областта, за която най-много специалисти по ОКС посочват 

пропуски в знанията си. 

В предходната глава на настоящия дисертационен труд бяха разгледани три 

отделни модела за подобряване на автоматизираното тестване по различни начини – 

чрез правилен избор на тестови случаи, на инструмент за автоматизирано тестване и 

чрез използване на функционални тестове за нефункционални цели. 

И трите модела имат редица възможности да бъдат приложени на практика и в 

тази глава ще бъде предложен обобщен инструментариум за тяхното практическо 

приложение. 

4.1.  Практическо приложение на методологията „Анализ и 

оценка на инструменти за автоматизирано тестване на 

софтуер“ 

Изборът на инструмент за автоматизирано тестване на софтуер е една от най-

важните задачи преди да започнат с автоматизацията на тестовите случаи. Ето защо 

софтуерна система, подпомагаща този избор, би била изключително полезна. 

Може би най-подходящият вариант за такава система би бил уеб-базирано 

приложение, тъй като то би било достъпно във всеки един момент, от всяка една точка 

на света и би дало възможност на крайния потребител да получи повече информация 

в Интернет – от официалния сайт на разработчика, от източници като Google и 

Wikipedia, от потребителски форуми и др. 

В спецификациите на едно подобно приложение, би следвало като абсолютен 

минимум да се включат следните възможности и функционалности: 

 Добавяне на нов инструмент за автоматизирано тестване; 

 Редактиране на съществуващ инструмент; 
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 Изтриване на съществуващ инструмент; 

 Добавяне на нов критерий, по който да се класират или филтрират 

инструментите; 

 Редактиране на съществуващ критерий; 

 Изтриване на съществуващ критерий; 

 Сортиране на инструментите спрямо даден критерий и спрямо общо 

класиране. 

В допълнение, могат да бъдат добавени и една или повече от следните 

функционалности: 

 Промяна на тежестта на всеки един критерий – с оглед на това да се даде 

повече или по-малко важност на даден критерий, според спецификата и 

нуждите на проекта и потребителя; 

 Автоматично извличане на нужните коефициенти – приложимо само за 

някои критерии, като рейтинг за популярност; 

 Търсене по името на инструмент – изключително полезна опция при по-

голямо количество инструменти; 

 Възстановяване на първоначалните настройки; 

 Визуализация на рейтинга по по-лесен за възприемане начин, например 

със звезди. 

Примерен такъв прототип на такова софтуерно приложение и неговия ГПИ е 

показан на фиг. 33. В основата си приложението представлява табличен списък, 

състоящ се от инструменти за автоматизирано тестване по редове и критерии по 

колони. Прототипът е на английски език, тъй като това е работният език в сферата на 

ИТ и по този начин софтуерът би се ползвал от най-много специалисти по света. 

Разбира се, съществува възможност прототипът да бъде локализиран и на други езици.  

Всяка една клетка от таблицата представлява оценката на дадения инструмент 

спрямо даден критерий. За по-удобна визуализация може да бъде показан както 

цифров резултат, така и по-интуитивната оценка чрез звезди. 

Първоначално всички инструменти са показани, сортирани в низходящ ред 

спрямо обща оценка (Total Score). Във всеки един момент потребителят може да 

щракне върху някоя от колоните, с което да промени сортировката на инструментите.   
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Фиг. 33. Примерен прототип на приложение, подпомагащо избора на инструмент 

за автоматизация 

В горния ляв ъгъл са показани два бутона – за добавяне на инструмент (Add 

tool) или критерий (Add criteria). Добавянето на нов елемент и редакцията му не би 

следвало да се различават значително – в първия случай полетата са празни и данните 

трябва да се въведат, а във втория – попълнените вече полета могат да бъдат 

променени. 

На фиг. 34 е показан примерен диалог за добавяне на нов критерий. Подобен 

диалог следва да съдържа името на критерия и числови стойности, кореспондиращи 

за съответните звезди. Особено в този случай е, че стойностите биха могли да бъдат и 

автоматично взети от Интернет, например чрез GET заявка с подаден параметър името 

на инструмента, към външен или специално създаден за целта ППИ. 

Тежестта на всеки един от критериите може да се промени в реално време, 

посредством слайдер – например от 0 до 500%.  

Стойностите за всеки от критериите биха могли да се получат и автоматично 

от Интернет – чрез предварително зададена функционалност за основните критерии 
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или потребителски описана такава посредством заявка към ППИ. Добри примери за 

подобна функционалност е последна версия, индекси на популярност или SUS-

резултат за ползваемост на дадения инструмент. В показания прототип, това става 

чрез иконката за обновяване, представляваща две сочещи се стрелки. 

 

Фиг. 34. Примерен диалог за добавяне на нов критерий 

Възможно е да се добавят и редактират и нови инструменти. Фиг. 35 

демонстрира примерен подобен диалог, съдържащ полета и техните стойности. 

Иконката с око (и респективно – задраскано око) показва дали да бъде видимо (или 

респективно – не) всяко едно от полетата като отделна колона в главното 

изображение. За удобство на потребителя може да се постави бутон, чието натискане 

води към сайта на разработчика на дадения инструмент. Също така, всяка една от 

колоните с рейтинг следва да води към диалога от фиг. 34, но този път за редактиране 

на даден критерий. Редакцията на всеки един от инструментите може да се извърши 

във всеки един момент, посредством иконката с молив. От там той може да бъде 

изтрит. Критериите от своя страна могат да бъдат премахнати с бутоните „х“ в горната 

част на всяка колона. 

В случай, че е необходимо, прототипът предоставя възможност да се 

възстановят настройките по подразбиране (чрез бутона Restore Defaults). На по-късен 

етап бутонът може да се замени от падащо меню, чрез което да се изберат няколко 

различни конфигурации. 
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Фиг. 35. Примерен диалог за редактиране на инструмент 

Не на последно място, колкото повече стават инструментите и критериите, 

толкова по-необходима е функционалност за бързо намиране на нужния инструмент. 

Филтрирането би следвало да се извършва и спрямо други колони – например, ако в 

полето се напише “Java”, да бъдат показани само инструменти, използващи Java. Ако 

ли пък се напише “Apache”, да бъдат показани само инструменти с Apache-лиценз. 
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Приложението е подходящо за интегриране в различни платформи, вкл. уеб-

базирани и мобилни такива, за още по-голямо улеснение на ползващите го. 

Показаният подход може да бъде внедрен и в най-обикновена електронна 

таблица, но създаването на подобно приложение или програмен модул значително ще 

улесни специалистите по ОКС да изберат подходящия инструмент за автоматизация. 

4.2.  Практическо приложение на модела „Използване на 

функционални тестове за нефункционални цели“ 

Вече бяха описани предимствата на това да се направи нефункционално 

тестване чрез частично изпитване на производителността и натоварването, 

едновременно с вече изпълняваните функционални тестове. 

Рик Крейг и Стефан Яскил пишат в книгата си “Systematic Software Testing”, че 

най-добрият начин да се предскаже бъдещото бързодействие на една система е като 

се сравнява как се променя настоящото и състояние спрямо предишното [26]. 

Предложеният в настоящия дисертационен труд подход фокусира именно върху това. 

 

Фиг. 36. Реален, ежедневно и автоматично генериран доклад, показващ 18% 

забавяне на функционалните тестове спрямо предходния ден. 
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Внедряването му в НИ/НД система дава възможност да се проследи значително 

забавяне или подобрение на производителността спрямо предходен ден. 

Предложеният модел вече се прилага на практика в няколко софтуерни 

компании, а на фиг. 34 е показана снимка на екран (скрийншот) от реално генериран 

доклад, в който се вижда 18% забавяне при вход на потребител спрямо предходния 

ден, като грешката от неравномерно натоварване и мрежов трафик е сведена до 

минимум посредством 10 направени теста и нулеви замервания преди и след това. 

Самото генериране на докладите може да бъде направено както в табличен, 

така и в графичен вид (чрез графика на времето за изпълнение на отделните тестове). 

Възможни са и различни комбинации на тези представяния, като основната цел е по 

най-ясен и лесен за разбиране начин специалистът по ОКС да забележи промяната. 

Много съвременни НИ/НД системи предлагат специално уведомление по 

email, ако даден праг бъде надвишен. Например, ако забавянето в текущо 

стартираните тестове е 5% или повече спрямо предходните, би могло да бъде 

изпратено email съобщение, което да привлече вниманието на специалиста по ОКС 

или топ мениджмънта. 

По този начин промени с драстично забавяне биха били „уловени“ от екипа по 

разработка на софтуера сравнително бързо. Разполагайки с навременна информация и 

повече време за реакция, значително се намалява възможността потенциален дефект 

да бъде пуснат към крайния клиент. 

4.3.  Практическо приложение на модела „Приоритизационна 

змия“ 

Подходът „Приоритизационна змия“ показа не само по-добри резултати 

спрямо ПАТВП, но и се употребява успешно от няколко години в различни компании. 

Методът е доразвит от различни автори на други научни трудове и дава възможност 

бързо да бъде внедрен в различни системи. 

Едно от най-подходящите практически приложения на подхода 

„Приоритизационна змия“ е да бъде внедрен като приставка (плъгин) в JIRA. JIRA е 

най-популярната към днешно време [11] уеб-базирана система за проследяване на 

дефекти, мениджмънт на задачи и цялостно управление на разработката на софтуерни 

проекти. Разработва се от Atlassian Software Systems [90]. Управлението на 

технологичния процес (workflow) прави JIRA подходяща за управление и подобряване 

на процеси, а архитектурата на JIRA позволява на голяма общност от разработчици да 
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създават допълнения (приставки) към системата и да ги правят достъпни за 

потребителите през библиотеката за разширения на JIRA. 

Въпреки че JIRA е комерсиален продукт, той е свободен за ползване за проекти 

с отворен код и от граждански сдружения.  

Приставката на подхода „Приоритизационна змия“ всъщност представлява 

модификация на приставката “Bubble Chart”, която е с отворен код и е налична като 

част от стандартната инсталация на JIRA, в директория jira-gadgets-plugin-

8.x.x/static/components/charts/bubble-chart.  

Изходният код на приставката е публично достъпен, така че е необходимо да 

се добавят единствено две полета, въвеждани от потребителя за всеки тестов случай – 

ръчно усилие и усилие за автоматизиране. 

Базирано на обясненията в глава 3, може да се изчисли коефициент, който се 

илюстрира цветово – в зелено се показват изключително подходящи за 

автоматизиране тестове случаи, а в червено – неподходящи такива. 

По този начин се генерира и интерактивна графика, с която специалистите по 

ОКС могат в реално време да видят кои са най-подходящите за автоматизирано 

тестване кандидати, илюстрирана на фиг. 35: 
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Фиг. 37. Моделът „Приоритизационна змия“, внедрен като добавка в JIRA. 

Поставяйки курсора върху определена точка в координатната система, 

потребителят може да види кой точно е идентификаторът на теста, както и самия тест 

да бъде отворен във всяка една система за управление на тестовите случаи в JIRA. По 

този начин подходът става естествена част от работата на специалистите по ОКС и е 

напълно използваем, заедно с най-популярните в света системи за управление на 

тестови случаи, каквито са Zephyr, Xray, Spira, qTest, PractiTest и TestRail. 
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Заключение 

Автоматизираното тестване е една от най-предизвикателните задачи в 

съвременната разработка на софтуер. 

В настоящата дисертация се предлагат три модела, неколкократно изпитани в 

практиката. Тези модели улесняват работата по автоматизиране на тестването на 

софтуера и подобряват неговата ефективност: 

Чрез модела за избор на инструмент, специалистите по ОКС имат възможност 

да изберат най-подходящия инструмент за автоматизирано тестване, спрямо 

предложената методология, или да я модифицират спрямо конкретни нужди, екип и 

проект. 

Чрез модела „Приоритизационна змия“, те могат да подобрят ефективността си 

при автоматизиранe, чрез подбор на правилните тестови случаи, които да 

автоматизират първо. 

Чрез модела за добавяне на нефункционално замерване към функционалните 

тестове, може с минимални усилия и промени да се използват съществуващи 

функционални тестове, за да се направи базово сравнение на производителността на 

тествания софтуер или система. 

Всички тези модели вече се използват успешно в различни компании и са 

доказали своята практическа ефективност.  

Всеки един от моделите дава възможност и за допълнителни проучвания, 

анализ и евентуални подобрения и промени в предложените методологии.  
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Справка за научно-приложните и приложните 

приноси 

В резултат на работата по дисертационния труд, е направено следното: 

Научно-приложни приноси 

1. Направено е проучване на съвременното състояние на ИТ сектора в България, 

с което се анализират знанията, уменията и нагласите на специалистите по 

осигуряването на качеството на софтуера посредством две анкети – през 2014 

и през 2018 г. 

2. Спрямо световноустановените стандарти и термините, дефинирани от 

International Software Testing Qualifications Board е направен преглед на 

основните понятия, свързани с осигуряването на качеството на софтуера и 

ролята му в жизнения цикъл за разработка на софтуер. Подробно са разгледани 

етапите на тестване на софтуера и видовете тестване. 

3. Описана е методология за динамично сравнение на инструменти за 

автоматизирано тестване на софтуер и възможности за тяхното оценяване 

спрямо конкретните нужди на дадена организация. 

4. Предложен е теоретичен метод за определяне на функционалностите на даден 

софтуер, тестването на които да се автоматизира най-напред от гледна точка 

на възвръщаемост на инвестицията („Приоритизационна змия“), като в 

допълнение методът е сравнен с метода ПАТВП. 

5. Предложен е метод за оптимизиране на тестването чрез комбиниране на 

функционални и нефункционални тестове. 

Приложни приноси 

6. Потвърдена е работоспособността на предложените модели чрез извършване 

на емпирична оценка. 

7. Разработен е обобщен инструментариум, с който и трите модела могат да се 

използват на практика. 

 


