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1. Необходимост от тестване на уеб сайт
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2. Валидиране на уеб сайт

 Валидиране – процес на проверка дали дадена уеб страница е написана 

според установените стандарти и правила за езика на програмиране

 Организацията, отговорна за създаването на тези стандарти е W3C (World 

Wide Web Consortium)

 Проверява се дали всички HTML тагове и атрибути са изписани правилно, 

като са спазени изискванията на стандартите, за да се визуализира и 

функционира сайтът нормално
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2. Валидиране на уеб сайт

 Предимства на валидирането

 Лесен за поддръжка код

 Добра съвместимост с бъдещи технологии (нови стандарти/ браузъри/ програми)

 Бързо добавяне на нова информация

 Лесно добавяне на нова уеб страница в рамките на уеб сайта

 По-бързо зареждане в браузъра

 Класиране в по-високи позиции при търсене в интернет
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3. Инструменти за валидиране на уеб страници

 Валидатор – онлайн инструмент (програма), който се използва за проверка дали 

кодът на страницата е написан според установените стандарти

 Един от най-популярните валидатори е създаден от W3C – удобен, безплатен и 

може да се използва по всяко време

 Адрес: https://validator.w3.org/

https://validator.w3.org/
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а) Валидиране чрез уеб адрес

 В полето се изписва URL адресът на страницата от сайта, която искаме да 

валидираме и се натиска бутонът Check

 Появява се списък с допуснатите грешки
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б) Валидиране чрез качване на файл

 Избира се раздел Validate by File Upload

 Качва се файла и се избира Check

 Появява се списък с грешки за коригиране
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в) Валидиране чрез директно въвеждане

 Избира се раздел Validate by Direct Input

 Копира се кодът на език за програмиране на уеб сайт и се избира Check

 Появява се списък с грешки за коригиране
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4. Тестване на визуализация на уеб сайт за 
работа с различни браузъри

 Всеки браузър има собствени стилове по подразбиране и затова някои HTML

елементи може да се показват по различен начин

 Проверка как изглежда сайт при използване на различни браузъри се прави 

чрез CrossBrowserTesting емулатори

 CrossBrowserTesting емулаторите разглеждат съвместимостта на 

различните браузъри и способността на уеб сайт или уеб приложение да 

функционира в различни браузъри и да се променя при отсъствие на дадена 

функция от браузъра


