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Testēšanas plāns 

Testēšanas plāns 

Dokumenta mērķis: Noteikt darbības sfēru, pieeju, resursus un testēšanas pasākumu kalendāro 
plānu. Identificēt testējamos vienumus, raksturiezīmes, kuras jātestē, testēšanas uzdevumus, kas 
jāizpilda, personālu, kurš ir atbildīgs par katru uzdevumu un riskus, kas ir saistīti ar plānu. 

1. Testēšanas plāna identifikators 
Testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

2. Ievads 

Šis dokuments paredzēts ērti lietojamas saskarnes un intuitīvas lietojamības testēšanas darba 
uzdevuma sastādīšanai un izpildīšanai tiem programmatūras vienumiem un raksturiezīmēm, kas ir 
aprakstīti SIA IT kompetences centrs (Reģ. Nr. 40103326439) sastādītajā sistēmas arhitektūras 
dokumentā Pētījums Nr. 1.16. Datu avotu analīzes un sasaistes rīks, Līgums Nr. L-KC-11-0003, 
Sistēmas arhitektūra, vadošais pētnieks: Atis Kapenieks, zinātniskā virziena vadītāja: Renāte 
Strazdiņa, Rīgā, 2013. gadā (turpmāk tekstā – sistēmas arhitektūras specifikācija) un kurš atbilst 
iepirkuma priekšmeta tehniskajai specifikācijai Nr. ITKC/2013-1.16RP-3. 

Testējamo programmatūras vienumu un raksturiezīmju kopsavilkums: Web sistēma (darbojas ar 
pārlūkprogrammas starpniecību), kas paredzēta lietotāja norādīto divu subjektu (fizisko vai 
juridisko personu) saistību konstatēšanai un attēlošanai grafiski vai tabulas veidā. 

Dokuments ir sastādīts, ievērojot LVS 70:1996 standartu. 

3. Testējamie vienumi 

Paredzēts testēt programmatūras vienumu, kura darbības loģika, kā arī saskarnes prasības ir 
definētas sistēmas arhitektūras specifikācijā. Vienums ir pieejams interneta vidē pēc adreses http://
192.168.192.3/, speciāli konfigurējot VPN pieslēgumu serverim sstp.lursoft.lv ar lietotāja vārdu 
audits un iesniegto paroli. 

4. Testējamās raksturiezīmes 

Testējamajam programmatūras vienumam paredzēts testēt šādas raksturiezīmes: 

1. Ērti lietojama saskarne un intuitīva lietojamība. 

Testēšanas gaitā tiks izmantoti gan klienta iesniegtie dati, gan arī brīvi ģenerētie dati, kas ir gan 
pareizie dati, gan arī nepareizie dati no vienuma semantikas viedokļa. 

Klienta iesniegtie, specifiskie dati, kuriem eksistē saites: 

No: Līdz:

40003074764 (Jur.persona) 40003616329 (Jur.persona)

290165-12369 (Fiz.persona) 40003820260 (Jur.persona)

050771-11829 (Fiz.persona) 50003330001 (Jur.persona)
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5. Netestējamās raksturiezīmes 

Testējamajam programmatūras vienumam nav paredzēts testēt vai iedziļināties vienuma loģikā 
vairāk, nekā nepieciešams, lai pietiekami aptveroši veiktu lietojamības un ērtuma testēšanu. Testēt 
nav paredzēts: 

1. Vienuma darbības loģiku un visus faktorus, kas nav saistīti ar lietotāja un vienuma saskarni. 

2. Vienuma darbību atšķirīgā vidē (piemēram, planšetdatoros, mobilajos telefonos, u.tml.), jo 
specifikācija nenosaka šādas prasības. 

3. Vienuma darbība dažādās pārlūkprogrammās (jo nav paredzēts, ka testējamā vienuma loģika 
mainītos atkarībā no lietojamās pārlūkprogrammas). Nav arī sagaidāms, ka vienums tiktu 
attēlots atšķirīgi dažādās pārlūkprogrammās. 

Tā kā vienuma specifikācija daļēji izsaka tai skaitā saskarnes prasības, tad nav jēgas (un nav 
prasīts) testēt saskarnes atbilstību vienuma prasībām, jo šī atbilstība ir acīmredzama un 
neprasa padziļinātu testēšanu. Savukārt, šajā testēšanas plānā paredzēts veikt prototipā 
realizētās (apmierinot prasības) saskarnes atbilstību vispārējiem lietojamības kritērijiem. 

6. Pieeja 

Lai nodrošinātu augstvērtību vienuma lietošanas intuitivitātes un ērtuma testēšanas rezultātu, tiek 
definēta šāda testēšanas pieeja jeb metodika: 

1. Dators, no kura tiks veikta vienuma testēšana, ir tipiski konfigurēts: 

1.1.Pieslēgums testējamajam vienumam notiks ar 26. versijas Firefox pārlūkprogrammu ar 
noklusēto konfigurāciju. 

1.2.Pārlūkprogramma tiks darbināta Windows 7 vidē ar uzstādītajiem Latvijas reģionālajiem 
uzstādījumiem un mūsdienām tipisku ātrdarbības rādītāju. Uzskatāms gan, ka 
operētājsistēma un datora ātrdarbība nevarētu ietekmēt tieši šajā plānā paredzēto testu 
rezultātus. 

1.3.Paredzēts lietot monitoru ar 1920 x 1080 pikseļu izšķirtspēju. 

2. Testēšanu paredzēts veikt pēc saprātīgās pilnības minimuma principa: 

2.1.Sastādot testus, tiek ņemts vērā, ka vienuma gala lietotājs pārsvarā ir neapmācīts 
(darbam tieši ar šo vienumu) lietotājs, kam ir tipiska pieredze pārlūkprogrammu 
lietošanā. 

2.2.Katru testu paredzēts izpildīt vienu reizi. 

3. Testēšanai tiks pakļauts vienums, kas testēšanas brīdī būs pieejams testēšanai šī dokumenta 
3. punktā minētajā veidā. 

4. Testiem paredzēts rezultāts, kas izteikts procentuāli. Attiecīgi, katrs tests definē kritērijus un 
katram kritērijam svaru. Visu viena testa kritēriju svaru summa veido 100%. Katra kritērija 
novērtējums tiek sniegts loģiskā formā – pozitīvs / negatīvs, līdz ar to, testa novērtējumu 
veido pozitīvi izgājušo testa kritēriju svaru summa. Neveiksmīgi izpildīto kritēriju gadījumā 
tiek sniegts problēmas detalizēts apraksts. 

7. Testējama vienuma novērtēšanas kritēriji 

Ņemot vērā lietojamības subjektīvitāti, testu rezultātu novērtēšana notiks procentuāli. Visu testu 
procentuālais novērtējums tiek izteikts, visu testu procentuālo novērtējumu summu dalot ar 
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visu testu skaitu, rezultātu noapaļojot līdz veselam skaitlim. Baļļu skaits tiks rēķināts pēc 
tabulas: 

Rekomendācijas paredzēts sniegt gadījumos, kad tās neizriet no testu specifikācijās definētajiem 
kritērijiem. 

8. Atlikšanas kritēriji un atsākšanas prasība 

Ņemot vērā testējamā vienuma specifiku, kā atlikšanas kritēriji tiek piedāvāti šādi: 

1. Testējamais vienums, veicot šī dokumenta 3. punktā aprakstīto pieslēgumu, nav pieejams 
interneta vidē. 

Testēšanu atļauts atsākt, tiklīdz ir zināms, ka neveiksmīgo testu rezultātā atklātās kļūdas vai 
nepilnības ir novērstas. 

9. Testēšanas nodevumi 

Pabeidzot testēšanu, tiek nodota šāda informācija: 

1. Testēšanas plāns (šis dokuments). 

2. Testu projektējuma specifikācija. 

3. Testpiemēru specifikācijas. 

4. Testēšanas žurnāls. 

5. Testu problēmu ziņojumi. 

6. Testēšanas kopsavilkuma pārskats. 

10. Testēšanas uzdevumi 

Lai sagatavotu kvalitatīvus testēšanas scenārijus testējamās raksturiezīmes kontekstā, kā arī – lai 
novērtētu katra lietošanas scenārija nozīmīgumu, ir ļoti svarīgi zināt: 

1. Kādi ir vienuma tipiskie lietotāji. 

Sistēmas arhitektūras specifikācija daļēji atbild uz šiem jautājumiem. Uzskatāms, ka šīs atbildes ir 
pietiekamas, lai sastādītu kvalitatīvus testēšanas scenārijus. 

11. Vides vajadzības 

Ņemot vērā izvirzīto prasību testēt vienuma lietojamības aspektus, ir svarīgi, kāda tehnika tiek 
izmantota, veicot faktisko testēšanu. Izejot no vienuma lietojuma loģikas, paredzams, ka primāri 
vienums tiks lietots, izmantojot galddatoru vai planšetdatoru, tāpēc testu izpildei tiks lietots 
galddators. Nepieciešamības gadījumā pieļaujams veikt testus ar citu tehnisko nodrošinājumu 
(piemēram, planšetdatoru). Šajā testā tiek paredzēts izmantojot galddatoru ar šādiem 
raksturlielumi: 

1. Testēšana jāveic, izmantojot modernu pārlūkprogrammu (mūsu gadījumā – Firefox 26. 
versiju), kas darbojas uz tipiska galddatora, kas ir pieslēgts Internet tīklam un kuram 
nepastāv nekādi netipiski ierobežojumi tā darbībā. 

2. Datoram jābūt konfigurētam pēc noklusētiem parametriem (īpaši tas attiecas uz 
pārlūkprogrammu Firefox). Jābūt iestatītiem standarta fontiem, krāsām, jābūt iespējotam 
JavaScript atbalstam, nedrīkst būt pieslēgti nestandarta moduļi, tādi kā uznirstošo logu vai 
reklāmas bloķētāji. 
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3. Latviešu valodas rakstzīmju ievada atbalsts nav obligāts. 

12. Atbildība 

Par testēšanas vides sagatavošanu (darbstacija, no kuras tiek veikta testēšana), testēšanas scenāriju 
izveidi, testēšanas faktisko veikšanu, testēšanas rezultātu ievadi un korektu novērtējumu ir atbildīgs 
testēšanas plāna, specifikācijas, testpiemēru u.c. saistīto dokumentu sastādītājs Andrejs Verza. 

13. Personāla komplektēšanas un apmācīšanas vajadzības 

Nav paredzēts komplektēt papildus personālu. 

14. Kalendārais plāns 

Testēšanas gaitā ir paredzēta viena šķirtne, kura sasniedzama vien tad, kad visi testi ir veiksmīgi 
izturēti. Testu faktiskajai veikšanai jeb interakcijai ar vienumu (neieskaitot rezultātu analīzi un datu 
apkopošanu) ir paredzēta viena darba diena: 2013. gada 18. decembris. Testēšanas dokumentācijas 
nodošana paredzēta 2013. gada 20. – 21. decembrī. 

15. Risks un neveiksmju sekas 

Pastāv no testēšanas veicēja neatkarīgs risks, kura iestāšanās rezultātā būtu apgrūtināta testēšanas 
darbu veikšana noteiktajos termiņos, taču šāds risks pielīdzināms Force majeure (nepārvaramas 
varas) riskam, tāpēc nav būtiski to apskatīt šajā dokumentā. 

16. Apstiprināšanas 

Andrejs Verza - atbildīgais par testēšanas plāna izveidi, testēšanas scenāriju izveidi, testēšanu un 
korektu testu rezultātu novērtējumu, kā arī testu kopsavilkuma pārskata sastādīšanu. 

!
!
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Testu projektējuma specifikācija 
Specificē detalizētas testēšanas pieejas un identificē raksturiezīmes, kuras jātestē saskaņā ar 
projektējumu ar tam atbilstošiem testiem. 

Testu projektējuma specifikācijas identifikators 

Testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamās raksturiezīmes 

Šīs testu projektējuma specifikācijas ietvaros paredzēt testēt šādas vienuma raksturiezīmes: 

1. Vienuma saskarnes lietojamības un ērtuma aspekti. 

Pieejas detalizēšana 

1. Testēšanu paredzēts veikt manuāli, simulējot reālo situāciju ar tipisko lietotāju. 

2. Testu dati tiek ievadīti no klaviatūras vai ar peli. 

3. Netiek likts uzsvars uz precīzu datu ievadu, ja tas nav īpaši atrunāts konkrētajā testpiemērā. 
Citādi – pieļaujams testpiemēros izteikt prasības abstraktā formā, piemēram: “Aizpildīt 
formu ar korektajiem datiem” vai “Veikt nepieciešamās darbības, lai...”, kas var nozīmēt 
tādu datu ievadi un tādu pogu nospiešanu, kas noved pie vēlamā rezultāta. 

4. Testu rezultāti tiek nolasīti no monitora ekrāna. 

5. Pieņemot lēmumu par konkrētā testa kritērija novērtējumu, testētājs izdara loģisko 
spriedumu, vai uz ekrāna attēlotā informācija atbilst tam, kas ir sagaidāms atbilstoši testa 
kritērija specifikācijai. 

6. Testu kritēriju specifikācijas ir definētas un vērtējamas subjektīvi – tādēļ, šaubu par 
novērtējumu gadījumā testus var izpildīt cita persona, izmantojot, piemēram, citu tehnisko 
nodrošinājumu. 

7. Novērtējums jāizsaka kritiskā veidā, t.i., šaubu gadījumā novērtējumam jābūt drīzāk 
negatīvam, nekā pozitīvam. 

8. Izpildot divreiz vienu un to pašu testu, ar lielu ticamību, bet ne obligāti sagaidāms iegūt 
vienādu rezultātu. 

9. Testos pieļaujams nespecificēt, kādā veidā dati ievadāmi, tātad, pieļaujams datus ievadīt gan 
ar peli, gan no klaviatūras. Savukārt, jāievēro ievadīšanas secība. 

10. Izpildot katru testu, nav jāpārbauda attēloto datu korektums vienuma loģikas kontekstā. 

11. Izpildot katru testu, nav jāpārbauda datu attēlošanas atribūtu (kas minēti vienuma 
specifikācijā) korektums, jo nav šādas prasības. 

Testu identifikācija 

Katra testpiemēra specifikācija atrodama atsevišķā datnē. Katrs testpiemērs iekļauj individuālo 
lietojamības kritēriju testēšanai nepieciešamo scenāriju izpildes instrukcijas un rezultātu 
novērtēšanai nepieciešamās instrukcijas. 

Šajā sadaļā un arī testpiemēru specifikācijā par stāvokļiem atsevišķos gadījumos tiks saukts 
vienumā lietotās formas, uznirstošie logi un lietotāja ceļvedim lietotie uznirstošie logi. 

(8



STĀVOKĻU UN PĀREJU LOĢIKA: 

Pārejas starp stāvokļiem intuitivitāte TP-S-1001 ........................................................................

Stāvokļu iekšējās loģikas intuitivitāte TP-S-1002 ......................................................................

Stāvokļu attēlojuma sakritība semantiski līdzīgos apstākļos TP-S-1003 ....................................

INFORMĀCIJAS STRUKTURĒTĪBA: 

Informācijas strukturētība meklēšanas formā TP-S-1004 ...........................................................

Informācijas strukturētība uznirstošajos logos TP-S-1005 .........................................................

Informācijas strukturētība meklēšanas rezultātu izvadā TP-S-1006 ...........................................

Informācijas strukturētība paziņojumos TP-S-1007 ...................................................................

Informācijas strukturētība lietotāja ceļvedī TP-S-1008 ..............................................................

Informācijas struktūru sakritība semantiski līdzīgos apstākļos TP-S-1009 ................................

INFORMĀCIJAS UZTVERAMĪBA: 

Līdzīgs noformējums tipiskajiem elementiem TP-S-1010 ..........................................................

Ievadlaukos ievadīto datu attēlojums TP-S-1011 ........................................................................

Svarīgo datu izdalīšana no mazāk svarīgajiem datiem TP-S-1012 .............................................

Viegli uztveramas krāsu gammas lietojums TP-S-1013 .............................................................

Viegli lasāma fonta un fonta izmēra lietojums TP-S-1014 .........................................................

Adekvāts elementu lielumu un atstarpju lietojums TP-S-1015 ...................................................

INFORMĀCIJAS UN PAZIŅOJUMU KVALITĀTE 

Stāvokļu nosaukumu kvalitāte TP-S-1016 ..................................................................................

Stāvokļu bloku nosaukumu kvalitāte TP-S-1017 ........................................................................

Stāvokļu maiņu izraisošo elementu (pogu) nosaukumu kvalitāte TP-S-1018 ............................

Paziņojumu kvalitāte TP-S-1019 ................................................................................................

LIETOTĀJA ESOŠĀS PIEREDZES LIETOJUMS: 

Lietotāja pieredzes sakritība ar vienuma lietošanas loģiku TP-S-1020 ......................................

Lietotāja pieredzes sakritība ar vienuma stāvokļu noformējumu TP-S-1021 .............................

Lietotāja pieredzes sakritība ar paziņojumu noformējumu un saturu TP-S-1022 .......................

Lietotāja pieredzes sakritība ar formu ievadlauku noformējumu un lietojamību  
 TP-S-1023 ..................................................................................................................................

Lietotāja pieredzes sakritība pārlūkprogrammas pogu "Back" un "Forward" lietošanā  
 TP-S-1024 ..................................................................................................................................

Raksturiezīmes novērtēšanas kritēriji 

Vienuma lietojamība un ērtums tiek novērtēti atbilstoši testēšana plānā izteiktajai pieejai un 
novērtēšanas kritērijiem. 
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Testpiemēru specifikācijas 
!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1001. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: pārejas starp stāvokļiem intuitivitāte. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus vienuma stāvokļus. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1002. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: stāvokļu iekšējās loģikas intuitivitāte. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

2. Katrā stāvoklī veikt mijiedarbību ar tajā piedāvātajiem ievadlaukiem, pogām un 

Kritērijs Svars, %

No katra stāvokļa iespējams atgrieztos uz sākuma stāvokli. 30

Atšķirīgie stāvokļi ir viegli atšķirami un ir saprotams, kurā stāvoklī atrodas vienums. 30

Pogas ir redzamas un viegli sasniedzamas. 40
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interaktīvajiem elementiem, kuri izmaina skatījuma iekšējo stāvokli. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1003. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: stāvokļu attēlojuma sakritība semantiski līdzīgos apstākļos. 

Ievades specifikācijas 
1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Kritērijs Svars, %

Pogu nospiešana noved pie paredzamā rezultāta. 25

Iznirstošo izvēļņu ievadlauki strādā intuitīvi. 25

Ķeksīšu ievadlauki strādā intuitīvi. 25

Skatījumu iekšējā stāvokļa izmaiņas notiek intuitīvi. 25

Kritērijs Svars, %

Ir viegli atšķirams sākuma stāvoklis no starp- un rezultātu attēlošanas stāvokļiem. 50

Starpstāvokļi tiek attēloti līdzīgā veidā, kā arī ir noprotams, ka ir nepieciešama 
lietotāja darbība, lai nonāktu līdz gala rezultātam.

25

Rezultāta attēlošanas stāvoklis uztverams nepārprotami un saprotams, ka tas ir galējs 
stāvoklis.

25
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Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1004. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: informācijas strukturētība meklēšanas formā. 

Ievades specifikācijas 

Nav paredzēts ievadīt datus vai veikt citas darbības. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1005. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Kritērijs Svars, %

Informācija ir pārskatāmi un loģiski strukturēta. 30

Ir saprotams, kādi dati tiek prasīti, kāds ir ievadāmo datu veids un kuri dati ir obligāti. 50

Datu ievades veidu lietojums ir saprātīgs un viennozīmīgi saprotams. 20
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Šī testpiemēra semantiskā nozīme: informācijas strukturētība uznirstošajos logos. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus uznirstošos logus. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1006. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: informācijas strukturētība meklēšanas rezultātu izvadā. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt atrasto saistību attēlošanas logu. 

Kritērijs Svars, %

Logam ir galvene ar nosaukumu, saturs un kājene ar pogām – šie elementi ir stingri 
nodalīti un viegli uztverami.

20

Ir viegli saprotama uznirstošā loga semantiskā nozīme un pieejamās darbības. 20

Informācija visos logos ir līdzīgi attēlota, atbilstoši strukturēta – ar galveni (loga 
virsraksts), saturu un kājeni (pieejamās darbības).

10

Logu lielums ir saprātīgs un neizraisa lietojamības grūtības. 10

Ir viegli pieejama poga “Aizvērt”. 10

Logu iespējams aizvērt ar “Esc” klaviatūras taustiņu. 10

Logu iespējams aizvērt ar peles klikšķi ārpus loga. 10

Logu iespējams aizvērt, nospiežot krustiņu loga augšējā labējā sānā. 10
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Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1007. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: informācijas strukturētība paziņojumos. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt paziņojumus. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Kritērijs Svars, %

Informācija ir loģiski un labi strukturēta un pārskatāma. 35

Ir viegli atšķirt, kuri dati ir lietotāja ievadītie un kuri – ģenerētie. 30

Datu paslēpšanas funkcionalitāte ir attaisnota. 35

Kritērijs Svars, %

Ir viegli saprotams, vai paziņojums ir informatīvs, brīdinošs vai kritisks. 30

Paziņojums parādās tajā pašā (vai tuvumā) vietā stāvoklī, kur atrodams tā cēlonis. 40

Padomu paziņojumu funkcionalitāte ir attaisnota. 30
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Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1008. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: informācijas strukturētība lietotāja ceļvedī. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt lietotāja ceļvedi visos stāvokļos. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1009. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: informācijas struktūru sakritība semantiski līdzīgos 
apstākļos. 

Kritērijs Svars, %

Ir viegli saprotams, ka lietotāja ceļvedis ir tikai informatīvs. 40

Ceļvedis pieejams ātri, ērti un atbilstoši kontekstam. 10

Aizverot ceļvedi, tiek vizualizēts, no kurienes tas ticis atvērts. 10

Ceļveža pogas noformētas vienādi un nav pārprotama to nozīme. 40
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Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1010. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: līdzīgs noformējums tipiskajiem elementiem. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

Izvades specifikācijas 

Kritērijs Svars, %

Ievadlauku apraksti ir noformēti vienādi. 20

Ievadlauku grupas noformētas līdzīgi. 20

Statiskās informācijas attēlojums ir līdzīgs. 20

Stāvokļos grupu attēlojums ir līdzīgs. 20

Pogu attēlojums ir līdzīgs. 20

Kritērijs Svars, %

Līdzīgi stāvokļu virsraksti, kas ir labi izcelti un viennozīmīgi nolasāmi. 20

Līdzīgi stāvokļu bloku virsraksti, kas ir labi izcelti un viennozīmīgi nolasāmi. 20

Līdzīgs ievadlauku bloku noformējums. 20

Līdzīgs ievadlauku noformējums. 20

(16



Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1011. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: ievadlaukos ievadīto datu attēlojums. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

2. Katrā stāvoklī ievadīt pieļaujamās vērtības. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Līdzīgs pogu noformējums. 20

Kritērijs Svars, %

Ir saprotams, vai laukā ir ievadīta vērtība vai nav ievadīta vērtība. 15

Lietotājs precīzi saprot, kādi dati no viņa tiek prasīti. 15

Lietotājs redz, kādi dati no viņa varētu būt pieprasīti, ja citos laukos tiktu ievadītas vai 
izvēlētas citas vērtības (nav paslēpto elementu).

30

Attēlotie dati ir pareizi sagrupēti (vertikālie bloki vienā kolonnā). 20

Iznirstošo logu lietojums ir pamatots (elementu skaits ir pietiekami liels). 20
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Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1012. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: svarīgo datu izdalīšana no mazāk svarīgajiem datiem. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1013. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: viegli uztveramas krāsu gammas lietojums. 

Kritērijs Svars, %

Dati tiek sakārtoti vertikāli no vissvarīgākajiem augšā līdz nesvarīgākajiem apakšā. 25

Pogas ir izceltas kā pirmās prioritātes elementi. 25

Pogas skaidri liecina par ievadlaukiem, ievadlauku grupām vai stāvokļiem, uz kuriem 
tās attiecas.

25

Elementi, kuru nozīme ir otršķirīga, tiek attēloti atstatus no pamatelementiem. 25
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Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1014. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: viegli lasāma fonta un fonta izmēra lietojums. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

Izvades specifikācijas 

Kritērijs Svars, %

Lietoto pamatkrāsu skaits nav lielāks par 3 (neieskaitot vienas krāsas gradācijas) 20

Līdzvērtīgo elementu krāsas ir līdzīgas. 20

Krāsu intensitāte ir vienāda, krāsa nerada spriedzi acīs. 20

Izmantotās krāsas pieder vienai nokrāsu kombinācijai (labi izskatās blakus). 20

Teksts ir labi salasāms visās izmantotajās kombinācijās. 20

Kritērijs Svars, %

Tiek lietots viegli lasāms vai standarta fonts. 20

Netiek nelietderīgi izmantots slīpraksta stils. 20

Fontu krāsas ir viegli uztveramas acīm. 20

Fontu izmēru, stilu un krāsu atšķirības palīdz labi strukturēt datus. 20
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Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1015. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: adekvāts elementu lielumu un atstarpju lietojums. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

Neviens elementa teksts neizdalās uz pārējā teksta fona vairāk, kā nepieciešams. 20

Kritērijs Svars, %

Formas, vieglas uztveramības labad, tiek attēlotas vienā kolonnā. 30

Formu lauku nosaukumi un lauku grupas ir vertikālu izlīdzinātas. 30

Formu lauki un lauku grupas ir intuitīvi labi nodalītas viens no otra, radot lietotājam 
pareizu lauku struktūras uztveri.

15

Nerodas iespaids par informācijas saspiestību vai neattaisnotām atstarpēm. 15

Ir viegli “trāpīt” vēlamajā ievadlaukā (pareizs HTML label lietojums). 10

(20



!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1016. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: stāvokļu nosaukumu kvalitāte. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1017. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: stāvokļu bloku nosaukumu kvalitāte. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

Kritērijs Svars, %

Nosaukumi ir īsi un kodolīgi. 50

Nosaukumi liecina par nepieciešamo lietotāja darbību, kur tas nepieciešams. 20

Nosaukumi rakstīti ar lielo pirmo burtu un beidzas bez pieturzīmes. 30
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Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1018. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: stāvokļu maiņu izraisošo elementu (pogu) nosaukumu 
kvalitāte. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

Kritērijs Svars, %

Nosaukumi ir īsi, kodolīgi, bez liekvārdības un bez aicinājuma “Lūdzu, ...”. 50

Nosaukumi rakstīti ar lielo pirmo burtu un beidzas bez pieturzīmes. 50

Kritērijs Svars, %

Nosaukumi ir īsi, kodolīgi, darbības nenoteiksmes formā. 50

Nosaukumi rakstīti ar lielo pirmo burtu un beidzas bez pieturzīmes. 50
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!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1019. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: paziņojumu kvalitāte. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1020. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: lietotāja pieredzes sakritība ar vienuma lietošanas loģiku. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

Kritērijs Svars, %

Paziņojumi ir strukturēti: tie ir vienas rindas garumā vai arī divās rindās – ar 
virsrakstu, kā arī aicinājumu uz rīcību.

65

Paziņojuma aprakstošā daļa ir ne vairāk kā teikuma garumā, sākas ar lielo pirmo 
burtu un beidzas ar punktu.

35
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Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1021. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: lietotāja pieredzes sakritība ar vienuma stāvokļu 
noformējumu. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

Izvades specifikācijas 

Kritērijs Svars, %

Lietotājam ir saprotams, kam paredzēts vienums, saprotams arī, kādu rezultātu 
piedāvā vienums.

15

Formu, logu un paziņojumu dizains rada iespaidu par kvalitatīvu un pabeigtu 
vienumu, kuru lietot ir droši un kura rezultāts ir uzticams.

25

Ir viegli no pirmās reizes izpildīt meklēšanas procesu bez kļūmēm (pieņemot, ka 
ievadāmie dati ir korekti) un saņemt rezultātu.

25

Viegli izmantot programmu atkārtoti, uzsākot jaunu meklēšanu. 15

Viegli izmantot programmu atkārtoti, modificējot dažu ievadlauku vērtības. 20

Kritērijs Svars, %

Formas, logi un paziņojumi ir noformēti tā, kā lietotājs to arī sagaida, neradot 
lietotājam frustrāciju un neizpratni. Elementu novietojums un noformējums dažādo 
stāvokļu logos ir atpazīstams.

40
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Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1022. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: lietotāja pieredzes sakritība ar paziņojumu noformējumu un 
saturu. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus un paziņojumus. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!

Visus uznirstošos logus iespējams aizvērt (gan ar tam paredzēto darbību, gan arī – 
nospiežot “Esc” taustiņu) un bez izmaiņām atgriezties iepriekšējā solī.

40

Lietotāja ceļveža formas atšķiras no pārējiem uznirstošajiem logiem. 20

Kritērijs Svars, %

Katram paziņojumam ir rakstura atribūts un ikona. 40

Atšķiras darba gala rezultāta paziņojums no kļūmes paziņojuma. 40

Paziņojumu var noņemt. 20
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Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1023. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: lietotāja pieredzes sakritība ar formu ievadlauku 
noformējumu un lietojamību. 

Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus un paziņojumus. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-1024. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa saskarnes 
lietojamība un lietošanas ērtums. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme: lietotāja pieredzes sakritība ar formu ievadlauku 
noformējumu un lietojamību. 

Kritērijs Svars, %

Formas dažādo veidu ievadlauku noformējums ir atpazīstams un neraisa jautājumus. 20

Formas dažādo veidu ievadlauku lietojuma loģika ir atpazīstama un neraisa 
jautājumus.

30

Formas stāvokļu izmaiņas ir intuitīvas. 20

Formas ievadlauku veidu lietojums ir adekvāts un pamatots. 30
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Ievades specifikācijas 

1. Veicot nepieciešamās darbības, apskatīt visus stāvokļus. 

2. Lietot pogu “Back” un “Forward”, esot sākumlapā un rezultātu lapā. 

Izvades specifikācijas 

Vides vajadzības 

Nav citu vides vajadzību šī testpiemēra izpildei, izņemot saistītajā testēšanas plānā minētās. 

Speciālās procedurālās prasības 

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem. 

!

Kritērijs Svars, %

Ja tiek apskatīts ievadīto datu rezultāts, poga ”Back” aizved uz sākumlapu. 50

Esot sākumlapā, ja tikko lietota poga “Back”, nospiežot pogu “Forward”, nokļūst 
atpakaļ uz rezultātiem (bez izmaiņām datos un servera pieprasījumiem).

50
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Testēšanas žurnāls 
Nodrošina būtisko testa izpildīšanas detaļu hronoloģisku ierakstu. 

Testēšanas žurnāla identifikators: T-Ž-1001. 

Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Apraksts 

Testēšana tiek veikta atbilstoši saistītās testu projektējuma specifikācijai, secīgi izpildot katru testu. 
Testēšana izpildīta 2013. gada 21. decembrī, laika posmā no 9:30 līdz 13:30. Testēšanas vide 
tikusi sagatavota atbilstoši testēšanas plānam un testu projektējuma specifikācijai. 

Darbības un notikumu pieraksti 

Testpiemērs: Kritēriju novērtējums: Novērtējums, %: Testa problēmas ziņojums:

TP-S-0001 1. veiksmīgs  
2. neveiksmīgs  
3. neveiksmīgs

30% T-PRBL-Z-1001

TP-S-0002 1. veiksmīgs  
2. veiksmīgs  
3. neveiksmīgs  
4. neveiksmīgs

50% T-PRBL-Z-1002

TP-S-0003 1. neveiksmīgs  
2. veiksmīgs  
3. neveiksmīgs

25% T-PRBL-Z-1003

TP-S-0004 1. veiksmīgs 
2. veiksmīgs 
3. neveiksmīgs

80% T-PRBL-Z-1004

TP-S-0005 1. neveiksmīgs  
2. veiksmīgs  
3. veiksmīgs  
4. veiksmīgs  
5. veiksmīgs  
6. veiksmīgs  
7. veiksmīgs  
8. veiksmīgs

80% T-PRBL-Z-1005

TP-S-0006 1. neveiksmīgs  
2. neveiksmīgs  
3. neveiksmīgs

0% T-PRBL-Z-1006

TP-S-0007 1. veiksmīgs  
2. veiksmīgs  
3. neveiksmīgs

70% T-PRBL-Z-1007
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TP-S-0008 1. veiksmīgs  
2. veiksmīgs  
3. neveiksmīgs  
4. veiksmīgs

90% T-PRBL-Z-1008

TP-S-0009 1. veiksmīgs  
2. veiksmīgs  
3. veiksmīgs  
4. veiksmīgs  
5. veiksmīgs

100% nav

TP-S-0010 1. veiksmīgs  
2. veiksmīgs  
3. veiksmīgs  
4. neveiksmīgs  
5. veiksmīgs

80% T-PRBL-Z-1010

TP-S-0011 1. veiksmīgs  
2. veiksmīgs  
3. neveiksmīgs  
4. veiksmīgs  
5. neveiksmīgs

50% T-PRBL-Z-1011

TP-S-0012 1. veiksmīgs  
2. veiksmīgs  
3. veiksmīgs  
4. veiksmīgs

100% nav

TP-S-0013 1. veiksmīgs  
2. veiksmīgs  
3. veiksmīgs  
4. veiksmīgs  
5. veiksmīgs

100% nav

TP-S-0014 1. veiksmīgs  
2. veiksmīgs  
3. veiksmīgs  
4. veiksmīgs  
5. veiksmīgs

100% nav

TP-S-0015 1. veiksmīgs  
2. veiksmīgs  
3. veiksmīgs  
4. veiksmīgs  
5. veiksmīgs

100% nav

TP-S-0016 1. veiksmīgs  
2. veiksmīgs  
3. neveiksmīgs

70% T-PRBL-Z-1016

TP-S-0017 1. veiksmīgs  
2. neveiksmīgs

50% T-PRBL-Z-1017
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!
!

TP-S-0018 1. veiksmīgs  
2. veiksmīgs

100% nav

TP-S-0019 1. neveiksmīgs  
2. veiksmīgs

35% T-PRBL-Z-1019

TP-S-0020 1. veiksmīgs  
2. neveiksmīgs  
3. veiksmīgs  
4. veiksmīgs  
5. veiksmīgs

75% T-PRBL-Z-1020

TP-S-0021 1. veiksmīgs  
2. veiksmīgs  
3. neveiksmīgs

80% T-PRBL-Z-1021

TP-S-0022 1. veiksmīgs  
2. veiksmīgs  
3. veiksmīgs

100% nav

TP-S-0023 1. veiksmīgs  
2. neveiksmīgs  
3. neveiksmīgs  
4. neveiksmīgs

20% T-PRBL-Z-1023

TP-S-0024 1. neveiksmīgs  
2. neveiksmīgs

0% T-PRBL-Z-1024
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Testa problēmu ziņojumi 
!
Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1001. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1001 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 

Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Atšķirīgie stāvokļi ir viegli atšķirami un ir saprotams, kurā stāvoklī atrodas vienums. !
Apraksts / rekomendācija: 
Apskatot rezultātu formu, nav saprotams, ka tā nav sākumlapa. Lai kļūmi labotu, būtu nepieciešams 
pogu “Atgriezties pie meklēšanas” nodublēt arī pašā formas augšgalā (kreisajā pusē). !
Nav izpildīts kritērijs: 
Pogas ir redzamas un viegli sasniedzamas. !
Apraksts / rekomendācija: 
Skat. iepriekšējās kļūmes aprakstu. 

Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1002. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1002 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 

Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Ķeksīšu ievadlauki strādā intuitīvi. !
Apraksts / rekomendācija: 
Atzīmējot vai noņemot atzīmi ķekšu ievadlaukiem, lietotājs sagaida šā lauka attiecīgas izmaiņas uz 
pretējo. Testējot meklēšanas formu, kā arī attēlojamo saistību veidu atrasto saistību formā tika 
konstatēta ļoti slikta ķeksīšu ievadlauku lietojamība. Ja lauks nav paredzēts labošanai, tas tiek 
aizliegts (kas vizuāli lauku atšķir no atļautajiem). Situāciju iespējams labot, pārstrādājot skarto 
skatījumu iekšējo loģiku. Lietojamības vispārīgā rekomendācija šādā gadījumā ir šāda: lietotājam 
jāļauj veikt darbības, kuras viņš vēlas veikt, un tikai nākamajā solī jābrīdina par kļūdaini 
ievadītajiem datiem, nevis ar varu jāpiespiež ievadīt pareizi dati. 
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!
Nav izpildīts kritērijs: 
Skatījumu iekšējā stāvokļa izmaiņas notiek intuitīvi. !
Apraksts / rekomendācija: 
Iekšējā stāvokļa izmaiņas nenotiek intuitīvi, jo, mainot ievaddatus, mainās pati forma (lauki tiek 
paslēpti / parādīti). Lietotājam tas var izsaukt neizpratni, jo nav pašsaprotams, kāpēc kāds lauks 
tikko ir bijis redzams un vairs nav redzams. Un nevar arī zināt, kuri lauki pie noteiktajiem 
ievaddatiem, iespējams, vēl aizvien ir paslēpti. 

Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1003. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1003 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 

Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Ir viegli atšķirams sākuma stāvoklis no starp- un rezultātu attēlošanas stāvokļiem. !
Apraksts / rekomendācija: 
Lai gan starpstāvokļi (uznirstošie logi) ir labi atšķirami no sākumstāvokļa, toties rezultātu stāvoklis 
(saistību attēlojums) nav pārāk atšķirīgs no sākumstāvokļa. Lai situāciju labotu, būtu nepieciešams 
rezultātu izvadu papildināt ar pogu vai saiti “Uz sākumu” vai “Atgriezties pie meklēšanas” lapas 
augšdaļā. !
Nav izpildīts kritērijs: 
Rezultāta attēlošanas stāvoklis uztverams nepārprotami un saprotams, ka tas ir galējs stāvoklis. !
Apraksts / rekomendācija: 
Būtu pietiekami izpildīt iepriekšējo rekomendāciju, lai šis kritērijs arī tiktu izpildīts. 

Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1004. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1004 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 
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Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Datu ievades veidu lietojums ir saprātīgs un viennozīmīgi saprotams. !
Apraksts / rekomendācija: 
Nepareizs ķeksīšu ievadlauku lietojums meklēšanas formā. Rekomendācija: izņemt ārā ķeksīša 
ievadlauku “Visas saites”. Ja šādu lauku tomēr vēlas atstāt, tad jāmaina visu četru ķeksīšu loģika. 
Proti, ja tiek atzīmēts ķeksītis “Visas saites”, tas ir jāatzīmē arī visi pārējie, un otrādi. Savukārt, ja 
kāds no pirmajiem ķeksīšiem tiek noņemts, tad jāizņem atzīme arī no “Visām saitēm”, un otrādi, ja 
tiek ieklikšķināti pirmie trīs ķeksīši, tiek automātiski atzīmēts ķeksītis “Visas saites”. !
Skaidrojums attiecas arī uz meklēšanas rezultātu attēlojumu (formātu) izvēli ar diviem ķeksīšu tipa 
ievadlaukiem. !
Lauki “Aktuālajos datos” un “Vēsturiskajos datos”: šo informāciju būtu iespējams ievietot 
uznirstošās izvēlnes tipa ievadlaukā ar trim variantiem: “Aktuālajos un vēsturiskajos”, “Tikai 
aktuālajos”, “Tikai vēsturiskajos”. Tādējādi tiek likvidēta mulsinošā loģika, neļaujot no ievadlauka 
izņemt ķeksīti, kā arī tiek likvidēts lieks paziņojums par to, ka nedrīkst neizvēlēties nevienu opciju. !
Lauki “Meklēt no” un “Meklēt līdz”: iesaku apsvērt ideju noņemt meklējamās personas veida 
izvēli, jo personas veids (fiziskā vai juridiskā) ir viegli nosakāms no ievadītās informācijas. Var likt 
ievadīt personas kodu standarta formātā 000000-00000 vai arī uzņēmuma reģistrācijas kodu formā 
00000000000. Personas veids nosakāms no ievadīto datu formāta. Rezultātā tiks iegūts mazāks 
dažādo paziņojumu skaits un mazāk ievadāmās informācijas. 

Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1005. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1005 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 

Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Logam ir galvene ar nosaukumu, saturs un kājene ar pogām – šie elementi ir stingri nodalīti un 
viegli uztverami. !
Apraksts / rekomendācija: 
Lai gan izvietojums ir pareizs, tomēr nav stingri nodalīta galvene un kājene no satura daļas. 
Uznirstošo logu virsraksti nav pietiekoši izcelti. Tāpat nav izceltas uznirstošo logu kājenes (pogu 
daļa). Rekomendācija: iekrāsot galvenes fonu, piemēram, zilo pogu krāsā (un fonta krāsa balta), bet 
kājenes fonu – ļoti gaiši pelēkā tonī. 
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Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1006. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1006 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 

Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Informācija ir loģiski un labi strukturēta un pārskatāma. !
Apraksts / rekomendācija: 
Informācija ir zināmā mērā strukturēta, bet nav pārskatāma. Uzdoto atlases kritēriju bloks būtu 
jānoformē atšķirīgi no atrasto saistību blokiem. Informācijas avotu objektu saišu svara bloks būtu 
jārāda uzreiz zem bloka, uz kuru šis skaidrojums attiecas (atrasto saistību grafiskais attēlojums), vai 
arī – pašā blokā iekšā. Papildus rekomendācija: saspiest blokus vertikāli, jo vietas izlietojums nav 
lietderīgs. !
Kas attiecas uz uzdotajiem atlases nosacījumiem – iesaku apsvērt šādas iespējas: 

1. Ievietot blokā pogu “Labot nosacījumus”, kas atgriež pie meklēšanas. 
2. Saistību meklēšana: No | Līdz – šeit vajadzētu norādīt atrasto personu vārdus / nosaukumus 

un izcelt tos. !
Iesaku apsvērt iespēju: izcelt dažādās krāsās personu, no kuras meklē un personu, līdz kurai meklē – 
personas izcelt gan uzdoto atlases nosacījumu blokā, gan arī abos attēlojumos (galapunkti). !
Nav izpildīts kritērijs: 
Ir viegli atšķirt, kuri dati ir lietotāja ievadītie un kuri – ģenerētie. !
Apraksts / rekomendācija: 
Lietotāja ievadītie dati izskatās tieši tāpat kā ģenerētais rezultāts. Rekomendācija: lietotāja ievadītos 
rādīt vieglākā (gaišākā) krāsā, vai arī zilās pogas fona krāsā. !
Nav izpildīts kritērijs: 
Datu paslēpšanas funkcionalitāte ir attaisnota. !
Apraksts / rekomendācija: 
Atrādāmo datu ir pietiekami nedaudz, lai tiem būtu atsevišķi nepieciešama paslēpšanas 
funkcionalitāte. Rekomendācija: vai nu vienmēr rādīt visus datus (gan tabulu, gan grafisko izvadu), 
tādējādi ļaujot izmest datu formāta izvēles ķeksīšu bloku atrasto saistību formā, vai arī – jau 
rezultātu izvada skatījumā (stāvoklī) ļaut izvēlēties vai nu vienu attēlošanas formātu, vai nu otru, 
bet ne abus vienlaicīgi (šķirkļu lietojums) – šāda pieeja optimizētu vienuma loģiku un ļautu ietaupīt 
vietu izvada formā. 
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!
Kas attiecas uz iespēju paslēpt uzdotos atlases nosacījumu un informācijas avotu objektu saišu 
svaru – tad šādas funkcionalitātes lietojums nav nekādā veidā pamatots. 

Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1007. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1007 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 

Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Padomu paziņojumu funkcionalitāte ir attaisnota. !
Apraksts / rekomendācija: 
Lietoto uznirstošo padomu funkcionalitāte drīzāk ir kaitinoša, nekā lietderīga. Ar uznirstošajiem 
paziņojumiem nepieciešams izskaidrot tās pogas un funkcijas, kuru lietojums nav acīmredzams. 
Piemēram, absolūti nav pamatots padoms pogai “Meklēt” u.c. 

Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1008. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1008 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 

Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Aizverot ceļvedi, tiek vizualizēts, no kurienes tas ticis atvērts. !
Apraksts / rekomendācija: 
Lietojamības aspekts. 

Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1010. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 
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Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1010 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 

Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Līdzīgs ievadlauku noformējums. !
Apraksts / rekomendācija: 
Meklēšanas formā uznirstošās izvēlnes veida ievadlauku dizaina izpildījums ir atšķirīgs subjektu 
ievadē un meklēšanas parametros. Rekomendācija: izvēlēties to variantu, kas tiek lietots subjektu 
ievadei. 

Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1011. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1011 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 

Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Lietotājs redz, kādi dati no viņa varētu būt pieprasīti, ja citos laukos tiktu ievadītas vai izvēlētas 
citas vērtības (nav paslēpto elementu). !
Apraksts / rekomendācija: 
Nav labākā prakse – slēpt ievadlaukus atkarībā no ievadītajiem datiem. Par pareizāku pieeju tiek 
uzskatīts laukus padarīt aizliegtus (vai nu standarta veidā ar disabled atribūtu, vai, piemēram, 
padarot elementus puscaurspīdīgus (piemēram, style=”opacity: 0.5;”). !
Nav izpildīts kritērijs: 
Iznirstošo logu lietojums ir pamatots (elementu skaits ir pietiekami liels). !
Apraksts / rekomendācija: 
Subjektu pārbaudes rezultāts nav obligāti jāizvada iznirstošajā logā, turklāt, loga aizvēršana prasa 
vienu lieku darbību. Lietojamība būtu labāka, ja atrastā persona tiktu izvadīta turpat meklēšanas 
formā zem ievadlaukiem. 

Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
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Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1016. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1016 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 

Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Nosaukumi rakstīti ar lielo pirmo burtu un beidzas bez pieturzīmes. !
Apraksts / rekomendācija: 
Atrasto subjektu un atrasto saistību uznirstošajos logos virsraksti beidzas ar kolu, kas drīzāk liecina, 
ka tie ir nodaļu virsraksti, nevis logu virsraksti. Rekomendācija: noņemt kolu. 

Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1017. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1017 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 

Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Nosaukumi rakstīti ar lielo pirmo burtu un beidzas bez pieturzīmes. !
Apraksts / rekomendācija: 
Atrasto saistību izvades skatījumā (stāvoklī) bloku virsraksti satur kolu, kā arī novērojama 
nekonsekvence, jo pēdējais bloks „Informācijas avotu objektu saišu svars” ir rakstīts bez kola. 
Rekomendācija: noņemt nepareizi lietotos kolus. 

Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1019. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1019 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 
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Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Paziņojumi ir strukturēti: tie satur virsrakstu, kā arī aicinājumu uz rīcību. !
Apraksts / rekomendācija: 
Paziņojumi ne vienmēr ir labi strukturēti, kā arī ne vienmēr satur lietderīgu informāciju. Piemēram, 
paziņojumā „Subjekts netika atrasts. Iespējams, tas neatrodas UR datu bāzē.” Ir lieks otrais teikums, 
jo nav citu klientam zināmo iemeslu, kāpēc subjekts varētu netikt atrasts. Šo paziņojumu var 
noformēt vienā rindā šādi: „Fiziskā persona 000000-0000 nav reģistrēta UR datubāzē”. 

Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1020. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1020 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 

Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Formu, logu un paziņojumu dizains rada iespaidu par kvalitatīvu un pabeigtu vienumu, kuru lietot ir 
droši un kura rezultāts ir uzticams. !
Apraksts / rekomendācija: 
Uznirstošo logu dizains / noformējums nerada iespaidu par kvalitatīvi izstrādātu projektu. Šis 
aspekts ir detalizēts citos testu problēmu ziņojumos. 

Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1021. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1021 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 

Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Lietotāja ceļveža formas atšķiras no pārējiem uznirstošajiem logiem. !
Apraksts / rekomendācija: 
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Lietotāja ceļveža logi būtu jānoformē atšķirīgi no vienuma loģikā lietotajiem logiem, jo tiem nav 
saistības ar vienuma loģiku. Iespējams, var mainīt logu satura fona krāsu vai arī virsraksta daļas 
(galvenes) fona krāsu. 

Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1023. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1023 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 

Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
Formas dažādo veidu ievadlauku lietojuma loģika ir atpazīstama un neraisa jautājumus. !
Apraksts / rekomendācija: 
Ķeksīšu ievadlauku loģika meklēšanas formā realizēta ar ļoti sliktu lietojamību. Šis aspekts 
detalizēti apskatīts citos testu problēmu ziņojumos. !
Nav izpildīts kritērijs: 
Formas stāvokļu izmaiņas ir intuitīvas. !
Apraksts / rekomendācija: 
Formas animācija un loģika, mainot lauka „Laika posmā” vērtību, nav attaisnojama. 
Rekomendācija: 

1. Izveidot radiopogu grupu „Veikt meklēšanu: *”. 
2. Radiopogu grupā izveidot divas radiopogas: „Aktuālajos datos” un „Norādītajā laika 

posmā”. 
3. Pēc noklusējuma neviens variants nav izvēlēts. 
4. Izvēloties variantu „Aktuālajos datos”, papildus tiek parādīts ķekša veida ievadlauks 

„Meklēšanā iekļaut arī vēsturiskos datus”. 
5. Izvēloties variantu „Norādītajā laika posmā”, tiek prasīts ievadīt laika posmu. !

Šādā veidā tiek atvieglota programmatūras loģika un prasīto datu uztveramība. 
UZMANĪBU: piedāvātajā piemērā tiek arī mainīta programmatūras loģika, jo netiek piedāvāts veikt 
saistību meklēšanu tikai vēsturiskajos datos – ar pieņēmumu, ka šāds meklēšanas veids, iespējams, 
nebūs pieprasīts vai arī būs aizstājams ar manuāli ievadīto laika posmu. !
Nav izpildīts kritērijs: 
Formas ievadlauku veidu lietojums ir adekvāts un pamatots. !
Apraksts / rekomendācija: 
Skat. iepriekšējo punktu. 
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Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-1024. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-1024 tika konstatētas novirzes lietojamībā. 

Problēmas apraksts 

Nav izpildīts kritērijs: 
• Ja tiek apskatīts ievadīto datu rezultāts, poga ”Back” aizved uz sākumlapu. 
• Esot sākumlapā, ja tikko lietota poga “Back”, nospiežot pogu “Forward”, nokļūst atpakaļ uz 

rezultātiem (bez izmaiņām datos un servera pieprasījumiem). !
Apraksts / rekomendācija: 
Šīs pogas nestrādā kā to gaida lietotājs, lai gan tieši šīs pogas lietotājs mēģinās lietot, nevis 
programmatūras sniegtās iespējas, piemēram, „Atgriezties pie meklēšanas”. 

Iespaids 

Novirze neatstāj iespaidu uz vienuma turpmāko testēšanu. 

!
!

(40



Testēšanas kopsavilkuma pārskats  
Testēšanas darbību rezultātu kopsavilkums un novērtējums, bāzējoties uz minētiem rezultātiem. 

Testēšanas žurnāla identifikators: T-K-P-1001. 

Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-1001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-1001. 

Kopsavilkums 

Atbilstoši testēšanas plānam un testu projektējuma specifikācijai, tika izpildīti 24 vienuma loģikas 
testi, no kuriem 7 tika izpildīti bez novirzēm no sagaidāmā korektā rezultāta, savukārt, 17 testu 
izpildes laikā tikai konstatētas novirzes no sagaidāmā korektā rezultāta. 

Secinājums. Kopumā vienuma lietojamība un ērtums ir apmierinoši, lai gan tika atklātas gan 
mazāk kritiskas lietojamības kļūdas, gan arī tādas nepilnības, kas būtu obligāti jālabo pirms 
produkts nonāks produkcijas fāzē. 

Novirzes 

Tika konstatētas novirzes 17 testos, kas ietekmē vienuma lietošanas ērtumu.  
Skat. testu žurnālu T-Ž-1001. 

Aptvēruma novērtējums 

Ir notestēta tā vienuma daļa, kuru testēt tika paredzēts testēšanas plānā un testu projektējuma 
specifikācijā, proti, vienuma saskarnes lietojamība un lietošanas ērtums. 

Rezultāta kopsavilkums 

Vienuma lietojamība novērtējama kā apmierinoša, taču ar kļūdām, kuras būtu jālabo pirms 
programmatūra nonāk produkcijas fāzē. Atrastās novirzes risināt paredzēts izstrādes daļai, kas 
testētājam nav zināma. 

Novērtējums 
Sk. iepriekšējo punktu. 

Darbību kopsavilkums 

Atbilstoši testēšanas plānam un testu projektējuma specifikācijai. 

Apstiprinājums 

Atbildīgais par darba plāna, testu projektējuma specifikācijas un testpiemēru specifikāciju izstrādi, 
testēšanu un noviržu žurnalēšanu, kā arī testēšanas kopsavilkuma pārskata sniegšanu – Andrejs 
Verza
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