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Развитието на системите за управление на 
обучението води до навлизане на всички сфери 
на нашия живот. Използването на електронни 
тестове за контрол и оценка позволява индиви-
дуален подход към обучаващите, както и неп-
рекъснат контрол и оказване на помощ в про-
цеса на обучение, по-висока производителност 
в работата на преподавател и обучаващи. 

Изследването се прави в съответствие с по-
мощта на съвременна педагогическа психоло-
гия, дидактически принципи и съвременна 
електроника. Теста може да го приемем като 
техническа операция, която се състои опреде-
ляне на няколко характеристики на даден про-
цес, продукт или услуга съответства някаква 
услуга. По принцип теста можем да го приемем 
като експеримент. 

Крайния резултат на теста може да бъде 
(Да или Не) или измерена стойност като коли-
чествен и категоричен. Също така има и тесто-
ве които определят нивото на определен отго-
вор при което резултатът е независима промен-
лива. 

 
Видове софтуерни тестове 
В момента ще разгледаме функционалните, 

нефункционалните, black testing i white box 
testing.  

 
Функционални тестове 
При тези тестове изискванията отговарят на 

описанията на системата. Като функционални 
тестове може да посочим Reliability testing, 
Web testing, Network testing, Unit testing, 
Integration testing, Database testing, Usability 
testing, Performanse testing, Load testing, Stress 

testing, Security testing, Sanity testing, Smoke 
testing, Regression testing. 

 
Нефункционални тестове 
Тестовете на елементите не са свързани с 

функционалността, използваемостта, поддръж-
ката и преносимостта. Като нефункционални 
тестове може да посочим Storage testing- 
Resource testing, Installability testing, 
Documentation testing, Recovery testing, 
Compalibility testing, Volume testing. Black- 
White testing, Black Box Testing- Това са тесто-
ве, които не се отнасят до външната структура 
на системата. WHITE- Box testing се базира на 
анализа на външната структура на компонента 
на системата. 

 
Black box testing 
Този тест се концентрира върху бизнес 

функциите и логиката. В този тест няма нужда 
от определен код. В този  вид тест може да си 
представим че сменяме една батерия на един 
фенер и фенера работи. 

 
White box testing 
А. К. А “Glass Box Testing”или „Structural 

testing” отговаря на специфични изисквания и 
се прилага в ранна фаза на тестването. Ако ис-
каме повече информация за Black box testing - 
BS7925-2. 

При използването на Black box testing 
Eguivivalence Partitioning може да се изследва 
съответната реакция и подадената стойност. 
Изпълнението на този тест се състои от валид-
но, невалидно и очаквани резултати. 
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При White box testing изследваме структу-
рата на кода при което определяме мерни еди-
ници за  тестове и колко компонента ще тест-
ваме. Например: < 2000 реда код 200 000 000 
възможни комбинации на 5 секунди да се из-
вършат 80 теста. За да имаме добър резултат 
ние трябва да знаем използваната технология, 
използваните база данни на операционната 
система и дадения програмен език. 

В процеса на обучение най-важния фактор 
е контрола и оценката на знания. С този процес 
се затвърдяват уменията, знанията и навиците 
на обучаемите. Дава се възможност да се про-
вери степента на знания и пропуските на греш-
ки. В развитите страни най предпочитаното 
средство за оценка на постижения е тестването 
на учащите. Тъй като осигурява обективност и 
валидност на оценката. 
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