
 
Факултет: „Международна икономика и администрация”  
Катедра „Информатика” 
Професионално направление: „Информатика и компютърни науки” 
Специалност: „Web дизайн” 
Образователно-квалификационна степен: магистър 
 
 
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 
 
 1. Наименование на курса: Оценка и оптимизация на уеб приложения 
 2. Код на курса: INF 3027 
 3. Вид на курса: задължителен 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: втори 

 7. Брой кредити: 3 
 8. Име на лектора: проф. д-р Теодора Бакърджиева, ас. Веселина Спасова 
      9. Резултати от обучението за дисциплината. Курсът запознава студентите с 
теоретичните подходи за оценка на качеството на софтуера. В края на обучението студентите 
ще могат да прилагат различни модели за оценка на качеството на програмното осигуряване 
и да работят с метрики, които се използват в реални проекти. Студентите усвояват техники 
на  тестване на софтуерни приложения и автоматизацията на тестовия процес. Курсът 
изгражда компетенции по оптимизиране на уеб приложенията. 
 10.Начин на преподаване: директно  

11.Предварителни изисквания: Студентите трябва да са запознати с основни принципи 
при разработването на уеб приложения. 
 12. Съдържание на курса  
Софтуерни метрики – класификация, примери. Обектно-ориентирани метрики; Оценяване 
качеството на софтуера – общи понятия; Модели на качеството на софтуера: модел на Боем, 
типичен йерархичен модел, класификационен модел; Тестване на софтуерните решения; 
Основни документи. Автоматизация на тестовия процес; Предназначение на документите: 
план за осигуряване на качеството, план за тестване, тестови сценарии, отчети от 
извършените тестове, отчет на открито несъответствие; Инструменти за тестване. 
 13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  
 Ескенази, А., Н. Манева. Софтуерни технологии. КЛМН, София, 2006. 
 Илиева, С., Вл. Лилов, И. Манова. Изграждане на софтуерни приложения. 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2006. 
 Илиева, С., Вл. Лилов, И. Манова. Подходи и методи за реализация на софтуерни 

системи. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2010. 
 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, упражнения 
 15. Методи и критерии на оценяване: Писмен изпит - формира 40% от оценката. Проекти 
или практика – защита на курсова работа. Курсовата работа формира 40% от общата оценка. 
Активната работа по време на занятията носи точки, които формират 20% от оценката. 
Студентите се информират за оценяването от текущ контрол и курсови работи по време на 
занятията, консултациите с преподавателя или по електронен път. 
 16. Език на преподаване: български 
 17. Практика: няма 


