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Анкетна карта 
за оценка на софтуерен модул <наименование> 

от <акад. дл. н.ст. име, фамилия) експерт 
 

Информация за Вас, подателя на информация Легенда 

1. Вие сте: Оценка 

Мъж Жена 1: лошо (определено ‘не’) 

  
2: задоволително (по-скоро ‘не’) 

2. На колко години сте? 3: добро (и ‘да’, и ‘не’) 

15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64 над 64 4: много добро (по-скоро ‘да’) 

       
5: oтлично (определено ‘да’) 

Характеристика на програмно-техническия комплекс, 
използван при техническата експертиза на модула 

Процесор, тактова честота 
 

ОЗУ 
 

Видеопамет 
 

Монитор 
 

Звукова карта 
 

Дисково устройство CD (скорост) 
 

Тип на мрежово свързване 

□ модемно свързване □ канал по телефонна линия 

□ отделен канал □ локална мрежа 

□ радиоканал □ .......  
(друго; да се укаже) 

Устройство за свързване с мрежата (мрежова карта, модем) 
 

Скорост на мрежовото свързване 
 

Операционна система 
 

Браузер (или заменяща го програма) и версия 
 

1. Зареждане/маршрутизация 

№ Параметри и видове оценки 

1. Време за зареждане на началната страница от: 

1.1. www.google.com  

1.2. www.yahoo.com  

…  
 

…  
 

2. Оценка на сравнителната скорост на зареждане на тествания модул  
 

3. Оценка на средната продължителност на зареждане на информационните обекти от модула 

3.1. текст 
 

3.2. графика 
 

3.3. видео и/или анимация и звук 
 

4. Друго (според експерта): 
 

Съществени особености на зареждане/маршрутизация (ако има): 
  
  

Обща оценка по раздел Зареждане/маршрутизация (от 0 до 10)  
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2. Функционално тестване 

№ Параметри Експертна оценка 

1. Работоспособност на активни зони, бутони за управление, хипервръзки и др. 1 2 3 4 5 

2. Работоспособност на всички функции и възможности на ресурса 1 2 3 4 5 

3. Работоспособност на всички логически преходи ‘напред’ и ‘назад’ 1 2 3 4 5 

4. Скорост на реакция на ресурса на действията на потребителя 1 2 3 4 5 

5. Друго (според експерта): 1 2 3 4 5 

Съществени особености при функциониране на модула: 
 
 
 

Обща оценка по раздел Функционално тестване (бал от 0 до 10)  

3. Качество на програмната реализация 

№ Характеристика Експертна оценка 

1. Поведение при провокации, изменения, предупреждения, продължaване на 
работа след прекъснато свързване 

1 2 3 4 5 

2. Поведение при едновременно пускане на паралелни приложения 1 2 3 4 5 

3. Скорост на отговор при запитване на потребителя 1 2 3 4 5 

4. Коректност на работата на браузера при различни въздействия (изменения 
на размера на дисплея, на цветовата палитра; при забрана за показване на 
изображения и пр.) 

1 2 3 4 5 

5. Коректност на изображението в прозорците при чакане на резултати от за-
реждане (ако има) 

1 2 3 4 5 

6. Друго (според експерта; да се укаже) 1 2 3 4 5 

Съществен коментар на експерта по качеството на програмната реализация (ако има): 
 
 
 

Обща оценка по раздел Качество на програмната реализация (бал от 0 до 10)  

 

Сумарна оценка на мрежовия модул (бал от 0 до 30)  

Друг коментар (според експерта): 
 
 
 
 

Препоръки за усъвършенстване: 
 
 
 
 
 
(подпис на експерта)     (фамилия, име на експерта) 
 
… … 2014 г. 


