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Testēšanas plāns 
Nosaka darbības sfēru, pieeju, resursus un testēšanas pasākumu kalendāro plānu. Identificē 
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-0001. 

2. Ievads 

Šis dokuments paredzēts loģikas akcepttestēšanas 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-5. 

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. Vienuma darbības loģikas atbilstība sistēmas arhitektūras prasībām. 

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: 

5. Netestējamās raksturiezīmes 

Testējamajam programmatūras vienumam nav paredzēts testēt citas raksturiezīmes, nekā minēts 
punktā Testējamās raksturiezīmes. Tai skaitā: 

1. Vienuma ātrdarbība un slodze, jo netiek prasīts. 

No: Līdz:

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

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

050771-11829 (Fiz.persona) 50003330001 (Jur.persona)

'3



2. Vienuma drošības aspekti tīmekļa vidē (tai skaitā – iespēja nesankcionēti pieslēgties 
vienumam un bez autorizācijas piekļūt datiem, kuriem ir ierobežotas piekļuves tiesības). 

3. Vienuma darbība atšķirīgā vidē (piemēram, planšetdatoros, mobilajos telefonos, u.tml.). 

4. Vienuma darbība dažādās pārlūkprogrammās (jo nav paredzēts, ka testējamā vienuma loģika 
mainīto atkarībā no lietojamās pārlūkprogrammas). 

5. Vienuma drošības aspekti, tai skaitā aizsardzība pret XSS un SQL Inject uzbrukumiem. 

6. Lietojamība un lietošanas ērtums. 

6. Pieeja 

Lai nodrošinātu augstvērtību vienuma darbības loģikas testēšanas rezultātu, tiek definēta šāda 
testēšanas pieeja jeb metodika: 

1. Dators, no kura tiks veikta vienuma testēšana: 

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, vadoties pēc saprātīgās pilnības minimuma principa: 

2.1.Testi iekļauj tipiskos (visbiežāk lietotos – kā to paredz sistēmas arhitektūras 
specifikācija) pareizos un nepareizos (no vienuma semantikas viedokļa) vienuma 
lietošanas scenārijus. 

2.2.Testi iekļauj tipiskos un kļūdainos vienuma lietošanas scenārijus, kas var rasties dabīgi, 
lietotājam pareizi vai kļūdaini ievadot datus. 

2.3.Sastādot testus, tiek ņemts vērā, ka vienuma gala lietotājs pārsvarā ir neapmācīts 
lietotājs, kam nav iepriekšējās pieredzes darbā ar apskatāmo vienumu. 

2.4.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 nav paredzēts cits rezultāts kā vien veiksmīgs vai neveiksmīgs. Neveiksmīga 
rezultāta gadījumā tiek sniegts problēmas detalizēts apraksts. 

7. Testējama vienuma novērtēšanas kritēriji 

Testu rezultātu pozitīvā vai negatīvā novērtēšana notiks, salīdzinot aktuālo rezultātu pēc testa soļu 
izpildes ar sagaidāmo – pēc loģikas, kas minēta sistēmas arhitektūras specifikācijā. Ja aktuālais 
rezultāts pilnībā (no loģikas viedokļa) sakritīs ar sagaidāmo, tad veiktais testa tiks uzskatīts par 
veiksmīgu, pretējā gadījumā paredzēts veikt padziļinātu izpēti un iespēju robežās sniegt vispārējas 
rekomendācijas kļūmes novēršanai. 

8. Atlikšanas kritēriji un atsākšanas prasība 

Ņemot vērā testējamā vienuma specifiku, kā atlikšanas kritēriji tiek piedāvāti šādi: 
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1. Testējamais vienums, veicot šī dokumenta 3. punktā aprakstīto pieslēgumu, nav pieejams 
interneta vidē. 

2. Vairāk kā trīs parasto lietošanas scenāriju testi netiek novērtēti kā veiksmīgi. 

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, kā arī – lai novērtētu katra lietošanas scenārija 
nozīmīgumu, ir svarīgi zināt: 

1. Kādi ir vienuma tipiskie lietotāji? 

2. Kādas ir vispārējās pieejas tiesības vienumam? (Vienuma drošības aspekts) 

3. Kādi dati ir pieejami (un, iespējams, kļūdas dēļ vai apzināti nesankcionēti iegūstami) 
vienuma lietotājam? (Vienuma datu drošības aspekts). 

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 loģikas atbilstību sistēmas arhitektūras specifikācijai, 
nav liela svarīguma tam, kāda tehnika tiek lietota, veicot faktisko testēšanu. Ir, savukārt, svarīgi šādi 
tehnikas 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. 

3. Latviešu valodas rakstzīmju ievada atbalsts nav obligāts. 
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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 darbības loģikas atbilstību iesniegtajām sistēmas arhitektūras prasībām (skat. 
testēšanas plānu) jeb specifikācijai. 

Ņemot vērā, ka  sistēmas arhitektūras prasības specificē gan augstāko vienuma loģiku (piemēram, 
tiek meklētas saistības starp subjektiem), gan arī zemākā ranga loģiku (piemēram, par pogu 
novietojumu vai paziņojumu izvadīšanu), tiek paredzēts testēt tās prasības, kuras veido vienuma 
loģiku, vai arī no kuras ir saistītas ar vienuma loģiku. 

Pieejas detalizēšana 

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

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

3. Testu rezultāti tiek nolasīti no monitora ekrāna. 

4. Pieņemot lēmumu par konkrētā testa pozitīvo vai negatīvo vērtējumu, testētājs izdara 
loģisko spriedumu, vai uz ekrāna attēlotā informācija atbilst tam, kas ir sagaidāms atbilstoši 
testa specifikācijai. 

5. Testu specifikācijas ir precīzas un pilnīgas – tādēļ, izpildot divreiz vienu un to pašu testu, 
sagaidāms iegūt vienādu rezultātu. Šāda pieeja ļauj vajadzības gadījumā (piemēram, pēc 
labojumu veikšanas) testus atkārtot nākotnē un rezultātus salīdzināt ar iepriekšējo testu 
rezultātiem. 

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

7. Izpildot katru testu, ir obligāti jāseko līdz rezultējošajās formās vai logos attēloto datu 
atbilstībai tam, kas tika ievadīts iepriekšējās formās – arī tad, ja tas netiek speciāli prasīts 
testpiemēru specifikācijās. 

8. Izpildot katru testu, jāpārbauda datu korektums, bet nav jāpārbauda datu attēlošanas atribūtu 
(kas minēti vienuma specifikācijā) korektums. 

Testu identifikācija 

Katra testpiemēra specifikācija atrodama atsevišķā datnē. Katrs testpiemērs var iekļaut vairāku 
individuālo, specifikācijā izteikto prasību vienlaicīgu pārbaudi, grupējot tos pēc semantiskā 
konteksta. 

!
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Šī specifikācija paredz šādus testpiemērus: 

MEKLĒŠANAS FORMA UN SAISTĪTIE UZNIRSTOŠIE LOGI: 

Formā esošo elementu, datu ievades lauku veidu, datu ievades lauku noklusēto vērtību, kā 
arī iznirstošo izvēļņu kodifikatoru pārbaude, ja formā nav atzīmēts datu ievades lauks 
“Laika posmā”, SP-[20, 21, 23, 25] TP-S-0001 ..........................................................................
Formā esošo elementu, datu ievades lauku veidu, datu ievades lauku noklusēto vērtību, kā 
arī iznirstošo izvēļņu kodifikatoru pārbaude, ja formā ir atzīmēts datu ievades lauks “Laika 
posmā” TP-S-0002 ......................................................................................................................
Formā esošo ievades lauku ierobežojumu, loģikas, t.sk. obligātuma pārbaude: 

Specifisko prasību PR1-1-1 un PR1-1-2 pārbaude TP-S-0003 .......................................
Specifisko prasību PR1-1-1-1, PR1-1-2-1, SP-[1, 2, 5, 12, 13] pārbaude TP-S-0004 ....
Specifiskās prasības PR1-2-1, PR1-2-3 pārbaude TP-S-0005 ........................................
Specifiskās prasības PR1-2-2, SP-3 pārbaude TP-S-0006 ..............................................
Specifiskās prasības PR1-2-4, PR1-2-4-1, PR1-2-7 pārbaude TP-S-0007 ......................
Specifiskās prasības PR1-2-4-2, SP-[4, 37] pārbaude TP-S-0008 ..................................
Specifiskās prasības PR1-2-[5, 6], PRP1-[2, 4, 6], SP-[6, 7, 8, 9, 14, 19] pārbaude 
 TP-S-0009 .......................................................................................................................

Formā esošo pogu atbilstības prasībām pārbaude: 
Specifiskās prasības PRP1-1 pārbaude, SP-22 TP-S-0010 .............................................
Specifiskās prasības PRP1-3 pārbaude TP-S-0011 .........................................................
Specifiskās prasības PRP1-5 un PR1K, SP-[15, 16, 18] prasību saimes pārbaude 
 TP-S-0012 .......................................................................................................................

Formas kopējās loģikas un uznirstošo logu loģikas pārbaude: 
Korektu datu ievades scenārija pārbaude, ja formā nav atzīmēts datu ievades lauks 
“Laika posmā” (PR2 un PR3 saime, SP-10, SP-11) TP-S-0013 .....................................
Korektu datu ievades scenārija pārbaude, ja formā ir atzīmēts datu ievades lauks 
“Laika posmā” (PR2 un PR3 saime, SP-10) TP-S-0014 .................................................

Uznirstošo logu elementu un loģikas pārbaude (PR1L un PR1K saime)  TP-S-0015 ................

ATRASTO SAISTĪBU ATTĒLOŠANA: 
Ja ceļš tiek meklēts pēc ceļa garuma un nav atzīmēts lauks “Laika posmā”, SP-17  
 TP-S-0016 ..................................................................................................................................
Ja ceļš tiek meklēts pēc ceļa garuma un ir atzīmēts lauks “Laika posmā” TP-S-0017 .............
Ja ceļš tiek meklēts pēc saišu svara un nav atzīmēts lauks “Laika posmā” TP-S-0018 ............
Ja ceļš tiek meklēts pēc saišu svara un ir atzīmēts lauks “Laika posmā”, SP-24  
 TP-S-0019 ..................................................................................................................................

LIETOTĀJA CEĻVEŽA PRASĪBU (LOĢIKAS) PĀRBAUDE: 
Lietotāja ceļveža LC-[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] pārbaude TP-S-0020 ...............................................

Raksturiezīmes novērtēšanas kritēriji 

Katrs tests tiek uzskatīts par pārbaudi izturējušu (pozitīvs novērtējums) tad un tikai tad, ja pilnībā 
apmierina testpiemēra specifikācijā izvirzītās sagaidāmā rezultāta prasības. Pretējā gadījumā tests 
tiek uzskatīts par pārbaudi neizturējušu (negatīvs novērtējums). 
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Testpiemēru specifikācijas 
!
Testpiemēra specifikācijas identifikators TP-S-0001. 
Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

1. Izņemt lauku “Laika posmā”, ja tas ir atzīmēts. 

Izvades specifikācijas 

Par SAS prasībām šajā apakšsadaļā tiks sauktas šādas sistēmas arhitektūras specifikācijā definētās 
prasības:  PR1, PR1-1, PR1-1-1, PR1-1-1-1, PRP1-1, PR1-1-2, PR1-1-2-1, PR1-2, PR1-2-1, 
PR1-2-2, PR1-2-3, PR1-2-4, PR1-2-4-1, PR1-2-4-2, PRP1-2, PRP1-3. 

1. Prototipā eksistē tādi un tikai tādi lauki, lauku grupas, kā arī pogas (tiek noteikts pēc šo 
vienumu nosaukumiem), kas tiek prasīts SAS prasībās. 

2. Prototipā esošo lauku ievades veids atbilst SAS prasībām. 

3. Prototipā esošo lauku, kuru ievades veids ir iznirstošās izvēlnes, kodifikatori atbilst SAS 
prasībām. 

4. Prototipā esošo lauku noklusētās vērtības atbilst SAS prasībām. 

Konstatēt prasību SP-20, SP-21, SP-23 un SP-25 izpildi. 

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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators TP-S-0002. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
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atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

1. Atzīmēt lauku “Laika posmā”, ja tas nav atzīmēts. 

Izvades specifikācijas 

Par SAS prasībām šajā apakšsadaļā tiks sauktas šādas sistēmas arhitektūras specifikācijā definētās 
prasības:  PR1, PR1-1, PR1-1-1, PR1-1-1-1, PRP1-1, PR1-1-2, PR1-1-2-1, PR1-2, PR1-2-1, 
PR1-2-2, PR1-2-3, PR1-2-4, PR1-2-4-1, PR1-2-5, PR1-2-6, PR1-2-7, PRP1-2, PRP1-3. 

1. Prototipā eksistē tādi un tikai tādi lauki, lauku grupas, kā arī pogas (tiek noteikts pēc šo 
vienumu nosaukumiem), kas tiek prasīts SAS prasībās. 

2. Prototipā esošo lauku ievades veids atbilst SAS prasībām. 

3. Prototipā esošo lauku, kuru ievades veids ir iznirstošās izvēlnes, kodifikatori atbilst SAS 
prasībām. 

4. Prototipā esošo lauku noklusētās vērtības atbilst SAS prasībām. 

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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators TP-S-0003. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

Veikt neatkarīgi no iepriekšējās darbības (ja tāda ir) šādas ievades: 

1. Izņemt ievadīto informāciju (izvēlēties tukšo izvēli) kodifikatora laukā “Meklēt no”. 
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2. Izņemt ievadīto informāciju (izvēlēties tukšo izvēli) kodifikatora laukā “Meklēt līdz”. 

Izvades specifikācijas 

1. Neiespējami veikt nevienu no prasītajām darbībām, jo tukša izvēle netiek piedāvāta. 

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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators TP-S-0004. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

Formas lauku grupām “Meklēt no” un “Meklēt līdz” neatkarīgā veidā veikt šādas ievades, pēc katra 
punkta izpildes reģistrējot rezultātu un uzsākot testu no jauna ar nākamo punktu: 

1. Izvēlēties kodifikatora vērtību “Fiziska persona”, teksta ievadlaukā pa labi no kodifikatora 
ievadīt “290165-12369”, nospiest pogu “Pārbaudīt” pa labi no teksta ievadlauka. 

2. Izvēlēties kodifikatora vērtību “Fiziska persona”, teksta ievadlaukā pa labi no kodifikatora 
ievadīt “29016512369”, nospiest pogu “Pārbaudīt” pa labi no teksta ievadlauka. 

3. Izvēlēties kodifikatora vērtību “Juridiska persona”, teksta ievadlaukā pa labi no kodifikatora 
ievadīt “40003820260”, nospiest pogu “Pārbaudīt” pa labi no teksta ievadlauka. 

4. Izvēlēties kodifikatora vērtību “Fiziska persona”, teksta ievadlaukā pa labi no kodifikatora 
ievadīt “40003820260”, nospiest pogu “Pārbaudīt” pa labi no teksta ievadlauka. 

5. Izvēlēties kodifikatora vērtību “ Juridiska persona”, teksta ievadlaukā pa labi no 
kodifikatora ievadīt “29016512369”, nospiest pogu “Pārbaudīt” pa labi no teksta ievadlauka. 

6. Izvēlēties kodifikatora vērtību “Fiziska persona”, teksta ievadlaukā pa labi no kodifikatora 
nodzēst ievadu, nospiest pogu “Pārbaudīt” pa labi no teksta ievadlauka. 

7. Izvēlēties kodifikatora vērtību “Juridiska persona”, teksta ievadlaukā pa labi no kodifikatora 
nodzēst ievadu, nospiest pogu “Pārbaudīt” pa labi no teksta ievadlauka. 
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8. Izvēlēties kodifikatora vērtību “Fiziska persona”, teksta ievadlaukā pa labi no kodifikatora 
ievadīt “11111”, nospiest pogu “Pārbaudīt” pa labi no teksta ievadlauka. 

9. Izvēlēties kodifikatora vērtību “Juridiska persona”, teksta ievadlaukā pa labi no kodifikatora 
ievadīt “11111”, nospiest pogu “Pārbaudīt” pa labi no teksta ievadlauka. 

Izvades specifikācijas 

1. Pēc 1., 2. un 3. punkta izpildes subjekts tiek veiksmīgi atrasts, par to tiek parādīts uznirstošs 
logs ar attiecīgi atrasto informāciju. 

2. Pēc 4. un 5. punkta izpildes subjekts netiek atrasts, par ko tiek parādīts paziņojums SP-5. 

3. Pēc 6. punkta izpildes subjekts netiek atrasts, par ko tiek parādīts paziņojums SP-12. 

4. Pēc 7. punkta izpildes subjekts netiek atrasts, par ko tiek parādīts paziņojums SP-13. 

5. Pēc 8. un 9. punkta izpildes konstatēt paziņojumu, attiecīgi SP-1 un SP-2. 

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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-0005. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

Veikt neatkarīgi no iepriekšējās darbības (ja tāda ir) šādas ievades: 

1. Izņemt ievadīto informāciju (izvēlēties tukšo izvēli) kodifikatora laukā “Saites veids”. 

2. Izņemt ievadīto informāciju (izvēlēties tukšo izvēli) kodifikatora laukā “Attāluma līmenis”. 

Izvades specifikācijas 

1. Neiespējami veikt nevienu no prasītajām darbībām, jo tukša izvēle netiek piedāvāta. 
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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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-0006. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

Jelkādā veidā atzīmēt atsevišķos ievadlaukus “Saites veids” grupā tādā veidā, lai: 

1. Netiktu atzīmēts neviens lauks. 

2. Tā, lai vienlaicīgi tiktu atzīmēts lauks “Visas saites” un viens no pārējiem trim laukiem. 

Izvades specifikācijas 

1. Konstatēt, ka 1. punktu nav iespējams izpildīt, saņemot paziņojumu SP-3. 

2. Konstatēt, ka nav iespējams izpildīt 2. punktu. 

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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-0007. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 
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Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

1. Atzīmēt lauku “Laika posmā” un reģistrēt rezultātu. 

2. Noņemt lauku “Laika posmā” atzīmi un reģistrēt rezultātu. 

Izvades specifikācijas 

1. Pēc 1. punkta izpildes konstatēt, ka formā tiek rādīta lauku grupa “Meklēt laika posmā” un 
netiek rādīti lauki “Aktuālajos datos” un “Vēsturiskajos datos”. 

2. Pēc 2. punkta izpildes konstatēt, ka formā netiek rādīta lauku grupa “Meklēt laika posmā” 
un tiek rādīti lauki “Aktuālajos datos” un “Vēsturiskajos datos”. 

3. Pēc abu punktu izpildes konstatēt korektu PR1-2-7 prasības izpildi. 

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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-0008. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 
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Ievades specifikācijas 

1. Noņemt lauka “Laika posmā” atzīmi, ja tāda ir. 

2. Jelkādā veidā mēģināt noņemt lauku “Aktuālajos datos” un “Vēsturiskajos datos” atzīmes, 
reģistrēt rezultātu. 

3. Paziņojumā SP-4 nospiest krustiņu. 

Izvades specifikācijas 

1. Pēc 2. punkta izpildes konstatēt atteikumu noņemt abu lauku atzīmi, kā arī konstatēt 
paziņojumu SP-4. 

2. Pārbaudīt prasību SP-37. 

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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-0009. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

Aizpildīt formu ar šādiem datiem / izpildīt norādījumus: 

1. Meklēt no: Fiziska persona, Personas kods: 290165-12369. 

2. Meklēt līdz: Juridiska persona, Reģistrācijas numurs: 40003820260. 

3. Ceļu meklēt pēc: Saišu svara. 

4. Saites veids: Visas saites. 

5. Attāluma līmenis: 6. līmenis. 

6. Saistības meklēšana: 

1. Laika posmā: atzīmēt. 
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2. No: ievadīt tukšu ievadu. 

3. Līdz: ievadīt tukšu ievadu. 

7. Nospiest pogu “Meklēt” un reģistrēt rezultātu. 

8. Ievadīt datumus “Laika posmā No”: 20.12.2013. un “Laika posmā Līdz”: 19.12.2013. (otrais 
datums ir senāks par pirmo, taču abi <= šodienai). 

9. Nospiest pogu “Meklēt” un reģistrēt rezultātu. 

10. Ievadīt datumus “Laika posmā No”: 19.12.2013. un “Laika posmā Līdz”: 20.12.2013. 
(pirmais datums ir senāks par otro, taču abi <= šodienai). 

11. Nospiest pogu “Meklēt”, reģistrēt rezultātu, nospiest pogu “Aizvērt”. 

12. Ievadīt datumus “Laika posmā No”: 20.12.2013. un “Laika posmā Līdz”: 01.01.2020. 
(pirmais datums ir tagadnē, otrais datums ir nākotnē). 

13. Nospiest pogu “Meklēt” un reģistrēt rezultātu. 

14. Ievadīt datumus “Laika posmā No” un “Laika posmā Līdz” attiecīgi šādi: “99.99.9999.” un 
“ABCDEF”. 

15. Nospiest pogu “Meklēt” un reģistrēt rezultātu. 

16. Ievadīt datumus “Laika posmā No”: 01.01.2020. un “Laika posmā Līdz”: 02.02.2020. 
(pirmais datums ir nākotnē, otrais datums ir lielāks par pirmo). 

17. Nospiest pogu “Meklēt” un reģistrēt rezultātu. 

18. Meklēt no: Fiziska persona, Personas kods: 290165-12369. 

19. Meklēt līdz: Fiziska persona, Personas kods: 290165-12369. 

20. Ievadīt datumus “Laika posmā No”: 20.12.2012. un “Laika posmā Līdz”: 20.12.2013. 

21. Nospiest pogu “Meklēt” un reģistrēt rezultātu. 

Izvades specifikācijas 

1. Pēc 7. punkta izpildes konstatēt atteikumu ar paziņojumu SP-14. 

2. Pēc 9. punkta izpildes konstatēt atteikumu ar paziņojumu SP-9. 

3. Pēc 11. punkta izpildes konstatēt, bet neanalizēt paziņojumu par atrastajām subjektu 
saistībām. 

4. Pēc 11. punkta izpildes konstatēt pogu “Parādīt” (PRP1-6). 

5. Pēc 13. punkta izpildes konstatēt paziņojumu SP-8. 

6. Konstatējot paziņojumus iepriekšējos punktos, konstatēt, ka paziņojumus iespējams 
“aizvērt” (PRP1-4 prasība). 

7. Pēc 15. punkta izpildes konstatēt paziņojumu SP-6 attiecībā uz abiem datuma laukiem. 

8. Pēc 17. punkta izpildes konstatēt paziņojumu SP-7 un SP-8. 

9. Pēc 21. punkta izpildes konstatēt paziņojumu SP-19. 

Vides vajadzības 

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

Nav speciālo procedurālo prasību šī testpiemēra izpildei. 

Atkarības starp piemēriem 

Šis testpiemērs nav saistīts ar citiem testpiemēriem un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-0010. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

Aizpildīt formu ar šādiem datiem: 

1. Meklēt no: Fiziska persona, Personas kods: 290165-12369. 

2. Nospiest “Meklēt no” lauku grupas pogu “Pārbaudīt”, reģistrēt rezultātu. 

3. Meklēt līdz: Juridiska persona, Personas kods: 40003820260. 

4. Nospiest “Meklēt līdz” lauku grupas pogu “Pārbaudīt”, reģistrēt rezultātu. 

Izvades specifikācijas 

1. Pēc atbilstošās pogas nospiešanas konstatēt uznirstošo logu ar informāciju par atrasto 
subjektu. 

2. Konstatēt prasības SP-22 izpildi. 

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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-0011. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 
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Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

Aizpildīt formu ar šādiem datiem: 

1. Meklēt no: Fiziska persona, Personas kods: 290165-12369. 

2. Meklēt līdz: Juridiska persona, Reģistrācijas numurs: 40003820260. 

3. Ceļu meklēt pēc: Ceļa garuma. 

4. Saites veids: Amatpersonas. 

5. Attāluma līmenis: 1. līmenis. 

6. Saistības meklēšana: 

1. Laika posmā: atzīmēt. 

2. No: 20.12.2013. 

3. Līdz: 20.12.2013. 

7. Nospiest pogu “Notīrīt visu”. 

Izvades specifikācijas 

1. Konstatēt, ka tiek notīrīti visi ievades lauki, izņemot tos, kuriem ir jābūt atzīmētiem pēc 
noklusējuma. 

2. Konstatēt, ka formas lauku (kuriem ir definētas noklusētās vērtības) vērtības atbilst 
noklusētajām vērtībām. 

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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-0012. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 
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Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

Aizpildīt formu ar šādiem datiem: 

1. Meklēt no: Fiziska persona, Personas kods: 290165-12369. 

2. Meklēt līdz: Juridiska persona, Reģistrācijas numurs: 40003820260. 

3. Ceļu meklēt pēc: Saišu svara. 

4. Saites veids: Visas saites. 

5. Attāluma līmenis: 6. līmenis. 

6. Saistības meklēšana: 

1. Laika posmā: neatzīmēt. 

2. Aktuālajos datos: atzīmēt. 

3. Vēsturiskajos datos: atzīmēt. 

7. BLOĶĒT INTERNETA PIESLĒGUMU. 

8. Atkārtojot visu iepriekšējo punktu izpildi, vienu reizi izpildot katru no šiem punktiem un 
reģistrējot rezultātu: 

1. Nospiest pogu “Pārbaudīt” (“Meklēt no”). 

2. Nospiest pogu “Pārbaudīt” (“Meklēt līdz”). 

3. Nospiest pogu “Meklēt”. 

9. Aizvērt uznirstošo logu, nospiest pogu “Meklēt”. 

10. Uzgaidīt maksimums 5 minūtes un reģistrēt rezultātu. 

Izvades specifikācijas 

1. Pēc katra no 8. punkta apakšpunktu izpildes pogas nospiešana noved pie nākamā soļa (tiek 
parādīts uznirstošais logs). 

2. Uznirstošajā logā tiek rādīta poga “Atteikties”. 

3. Pēc katra no 8.1. un 8.2. punktu izpildes tiek parādīta forma, kas atbilst prasību saimei 
PR1K, kā arī tajā tiek uzrādīts paziņojums SP-15. 

4. Pēc 8.3. punkta izpildes tiek uzrādīts paziņojums SP-16. 

5. Pēc pogas “Atteikties” nospiešanas pēc jebkurā no 8. punkta apakšpunktu izpildes konstatēt 
operācijas atteikumu. 

6. Pēc 10. punkta izpildes konstatēt paziņojumu SP-18. 

'19



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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-0013. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

Aizpildīt formu ar šādiem datiem / izpildīt norādes: 

1. Meklēt no: Fiziska persona, Personas kods: 050771-11829. 

2. Meklēt līdz: Juridiska persona, Reģistrācijas numurs: 40003820260. 

3. Ceļu meklēt pēc: Ceļa garuma. 

4. Saites veids: Visas saites. 

5. Attāluma līmenis: 1. līmenis. 

6. Saistības meklēšana: 

1. Laika posmā: neatzīmēt. 

2. Aktuālajos datos: atzīmēt. 

3. Vēsturiskajos datos: atzīmēt. 

7. Nospiest pogu “Meklēt” un reģistrēt rezultātu. 

8. Nospiest pogu “Aizvērt”. 

9. Ievadīt: Attāluma līmenis: 6. līmenis. 

10. Atzīmēt: Vēsturiskajos datos. 

11. Nospiest pogu “Meklēt” un reģistrēt rezultātu. 

12. Uznirstošajā logā katrā veidā mēģināt atzīmēt un turpināt izpildīt ievadi neatkarīgi no 
rezultāta: 
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1. Saistību atveidošanas formāts: 

1. Grafisks: neatzīmēt. 

2. Saraksts: neatzīmēt. 

13. Nospiest pogu “Aizvērt”, pēc tam – atkārtoti – “Meklēt”. Reģistrēt rezultātu. 

14. Uznirstošajā logā atzīmēt: 

1. Saistību atveidošanas formāts: 

1. Grafisks: atzīmēt. 

2. Saraksts: atzīmēt. 

15. Nospiest pogu “Parādīt”. 

Izvades specifikācijas 

1. Pēc 7. punkta izpildes konstatēt uznirstošo logu, kura elementi atbilst specifikācijas prasību 
saimei PR2 un paziņojumu SP-10. 

2. Pēc 10. punkta izpildes konstatēt uznirstošo logu, kura elementi atbilst specifikācijas prasību 
saimei PR3. 

3. Konstatēt 12.1. punkta izpildes neiespējamību, kā arī SP-11 paziņojumu. 

4. Pēc 13. punkta izpildes ir atzīmēts kāds no saistību attēlošanas variantiem. 

5. Pēc 15. punkta izpildes konstatēt rezultātu izvadu bez tālākās analīzes. 

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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-0014. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 
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Ievades specifikācijas 

Aizpildīt formu ar šādiem datiem / izpildīt norādes: 

1. Meklēt no: Fiziska persona, Personas kods: 050771-11829. 

2. Meklēt līdz: Juridiska persona, Reģistrācijas numurs: 40003820260. 

3. Ceļu meklēt pēc: Ceļa garuma. 

4. Saites veids: Visas saites. 

5. Attāluma līmenis: 1. līmenis. 

6. Saistības meklēšana: 

1. Laika posmā: atzīmēt. 

2. No: ievadīt tukšu vērtību. 

3. Līdz: 20.12.2013. 

7. Nospiest pogu “Meklēt” un reģistrēt rezultātu. 

8. Nospiest pogu “Aizvērt”. 

9. Ievadīt: Attāluma līmenis: 6. līmenis. 

10. Nospiest pogu “Meklēt” un reģistrēt rezultātu. 

11. Uznirstošajā logā atzīmēt: 

1. Saistību atveidošanas formāts: 

1. Grafisks: atzīmēt. 

2. Saraksts: atzīmēt. 

12. Nospiest pogu “Parādīt”. 

Izvades specifikācijas 

1. Pēc 7. punkta izpildes konstatēt uznirstošo logu, kura elementi atbilst specifikācijas prasību 
saimei PR2 un paziņojumu SP-10. 

2. Pēc 10. punkta izpildes konstatēt uznirstošo logu, kura elementi atbilst specifikācijas prasību 
saimei PR3. 

3. Pēc 12. punkta izpildes konstatēt rezultātu izvadu bez tālākās analīzes. 

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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
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Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-0015. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

Katrai no lauku grupām “Meklēt no” un “Meklēt līdz” izpildīt šādu darbību kopu: 

1. Ievadīt: Meklēt (no | līdz): Fiziska persona, Personas kods: 290165-12369. 

2. Nospiest pogu “Pārbaudīt”, reģistrēt rezultātu. 

3. Nospiest pogu “Aizvērt”. 

4. Ievadīt: Meklēt (no | līdz): Juridiska persona, Reģistrācijas numurs: 40003820260. 

5. Nospiest pogu “Pārbaudīt”, reģistrēt rezultātu. 

6. Nospiest pogu “Aizvērt”. 

7. Ievadīt: Meklēt (no | līdz): Fiziska persona, Personas kods: 01011980-99999. 

8. Nospiest pogu “Pārbaudīt”, reģistrēt rezultātu. 

9. Nospiest pogu “Aizvērt”. 

10. Ievadīt: Meklēt (no | līdz): Juridiska persona, Reģistrācijas numurs: 40000000000. 

11. Nospiest pogu “Pārbaudīt”, reģistrēt rezultātu. 

12. Nospiest pogu “Aizvērt”. 

Izvades specifikācijas 

1. Pēc katra no 2. un 5. punkta izpildes konstatēt prasību saimei PR1L atbilstošu uznirstošo 
logu ar atrastā subjekta informāciju. 

2. Pēc katra no 8. un 11. punkta izpildes konstatēt prasību saimei PR1K atbilstošu uznirstošo 
logu ar paziņojumu SP-5. 

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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 
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!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-0016. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

Aizpildīt formu ar šādiem datiem / izpildīt norādījumus: 

1. Meklēt no: Fiziska persona, Personas kods: 101010-10101. 

2. Meklēt līdz: Juridiska persona, Reģistrācijas numurs: 40000000000. 

3. Ceļu meklēt pēc: Ceļa garuma. 

4. Saites veids: Visas saites. 

5. Attāluma līmenis: 6. līmenis. 

6. Saistības meklēšana: 

1. Laika posmā: neatzīmēt. 

2. Aktuālajos datos: atzīmēt. 

3. Vēsturiskajos datos: atzīmēt. 

7. Nospiest pogu “Meklēt” un reģistrēt rezultātu. 

8. Aizvērt uznirstošo logu. 

9. Meklēt no: Fiziska persona, Personas kods: 290165-12369. 

10. Meklēt līdz: Juridiska persona, Reģistrācijas numurs: 40003820260. 

11. Nospiest pogu “Meklēt”. 

12. Uznirstošajā logā atzīmēt saistību attēlošanas formātu: 

1. Grafisks: atzīmēt. 

2. Saraksts: atzīmēt. 

13. Nospiest pogu “Parādīt”. 

Izvades specifikācijas 

1. Pēc 7. punkta izpildes konstatēt paziņojumu SP-17. 

2. Pēc 13. punkta izpildes konstatēt 4 vizuāli nodalītus blokus un to saturu atbilstoši PR4, PR5, 
PR6, PR7 prasību saimei. 
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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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-0017. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

Aizpildīt formu ar šādiem datiem / izpildīt norādījumus: 

1. Meklēt no: Fiziska persona, Personas kods: 290165-12369. 

2. Meklēt līdz: Juridiska persona, Reģistrācijas numurs: 40003820260. 

3. Ceļu meklēt pēc: Ceļa garuma. 

4. Saites veids: Visas saites. 

5. Attāluma līmenis: 6. līmenis. 

6. Saistības meklēšana: 

1. Laika posmā: atzīmēt. 

2. No: ievadīt tukšu vērtību. 

3. Līdz: 20.12.2013. 

7. Nospiest pogu “Meklēt”. 

8. Uznirstošajā logā atzīmēt saistību attēlošanas formātu: 

1. Grafisks: atzīmēt. 

2. Saraksts: atzīmēt. 

9. Nospiest pogu “Parādīt”. 
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Izvades specifikācijas 

1. Konstatēt 4 vizuāli nodalītus blokus un to saturu atbilstoši PR4, PR5, PR6, PR7 prasību 
saimei. 

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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators:TP-S-0018. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

Aizpildīt formu ar šādiem datiem: 

1. Meklēt no: Fiziska persona, Personas kods: 050771-11829. 

2. Meklēt līdz: Juridiska persona, Reģistrācijas numurs: 50003330001. 

3. Ceļu meklēt pēc: Saišu svara. 

4. Saites veids: Dalībnieki. 

5. Attāluma līmenis: 4. līmenis. 

6. Saistības meklēšana: 

1. Laika posmā: atzīmēt. 

2. No: 01.02.2000. 

3. Līdz: 03.04.2005. 

7. Nospiest pogu “Meklēt”. 

8. Uznirstošajā logā atzīmēt saistību attēlošanas formātu: 

1. Grafisks: atzīmēt. 

2. Saraksts: neatzīmēt. 
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9. Nospiest pogu “Parādīt”. 

Izvades specifikācijas 

1. Konstatēt 4 vizuāli nodalītus blokus un to saturu atbilstoši PR4, PR5, PR6, PR7 prasību 
saimei. 

2. Konstatēt sākotnēji aizvērtu atrasto saistību saraksta attēlojuma bloku. 

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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-0019. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 
Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 
Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas atbilstība 
iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta vienuma prasības, 
projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

Aizpildīt formu ar šādiem datiem: 

1. Meklēt no: Fiziska persona, Personas kods: 050771-11829. 

2. Meklēt līdz: Juridiska persona, Reģistrācijas numurs: 50003330001. 

3. Ceļu meklēt pēc: Saišu svara. 

4. Saites veids: Visas saites. 

5. Attāluma līmenis: 6. līmenis. 

6. Saistības meklēšana: 

1. Laika posmā: atzīmēt. 

2. No: ievadīt tukšu vērtību. 

3. Līdz: 20.12.2013. 

7. Nospiest pogu “Meklēt”. 

8. Uznirstošajā logā atzīmēt saistību attēlošanas formātu: 
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1. Grafisks: atzīmēt. 

2. Saraksts: atzīmēt. 

9. Nospiest pogu “Parādīt”. 

10. Pārbaudīt pogu lietojumu bloku augšējos labējos stūros. 

11. Aizvērt visus blokus un reģistrēt rezultātu. 

Izvades specifikācijas 

1. Konstatēt 4 vizuāli nodalītus blokus un to saturu atbilstoši PR4, PR5, PR6, PR7 prasību 
saimei. 

2. Konstatēt prasības SP-24 izpildi. 

3. Pēc 10. punkta izpildes konstatēt prasību SP-26, SP-27, SP-28, SP-29, SP-30, SP-31, SP-32, 
SP-33, SP-34. 

4. Pēc 11. punkta izpildes konstatēt paziņojumu SP-35. 

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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības. 

!
Testpiemēra specifikācijas identifikators: TP-S-0020. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Testējamie vienumi 

Kopumā šajā testpiemērā tiek pārbaudīta subjektu saistību meklēšanas vienuma prototipa loģikas 
atbilstība iesniegtajai sistēmas arhitektūras specifikācijai (skat. testēšanas plānu), kas apraksta 
vienuma prasības, projektējuma specifikāciju, lietotāja ceļvedi, darbināšanas ceļvedi u.c. 

Šī testpiemēra semantiskā nozīme, kā arī pilnībā vai daļēji pārbaudāmās specifikācijas 
prasības ir minētas saistītajā testu projektējuma specifikācijā. 

Ievades specifikācijas 

Brīvi ievadīt un dokumentēt datus tādā veidā, kas ļautu pārliecināties par LC saimes prasību izpildi. 

Izvades specifikācijas 

LC saimes prasības ir izpildītas tiktāl, ka lietotājs var aplūkot attiecīgo ceļvedi attiecīgajā vietā 
nospiežot pogu. Pārbaudīt ceļveža saturu netiek prasīts. 
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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 un tā novērtējumam nebūtu jāmainās atkarībā no 
testpiemēru izpildes secības.  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Testēšanas žurnāls 
Nodrošina būtisko testa izpildīšanas detaļu hronoloģisku ierakstu. 

Testēšanas žurnāla identifikators 

Testēšanas žurnāla identifikators: T-Ž-0001. 

Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

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: Izpildes novērtējums: Testa problēmas ziņojums:

TP-S-0001 veiksmīgs nav

TP-S-0002 veiksmīgs nav

TP-S-0003 veiksmīgs nav

TP-S-0004 veiksmīgs nav

TP-S-0005 veiksmīgs nav

TP-S-0006 veiksmīgs nav

TP-S-0007 veiksmīgs nav

TP-S-0008 veiksmīgs nav

TP-S-0009 veiksmīgs nav

TP-S-0010 veiksmīgs nav

TP-S-0011 veiksmīgs nav

TP-S-0012 veiksmīgs nav

TP-S-0013 neveiksmīgs T-PRBL-Z-0001

TP-S-0014 veiksmīgs nav

TP-S-0015 veiksmīgs nav

TP-S-0016 veiksmīgs nav

TP-S-0017 veiksmīgs nav

TP-S-0018 veiksmīgs nav

TP-S-0019 veiksmīgs nav

TP-S-0020 veiksmīgs nav
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Testa problēmas ziņojums 
Dokumentē jebkuru notikumu, kas gadījies testēšanas laikā, ja tas prasa pētīšanu. 

Testa problēmas ziņojuma identifikators: T-PRBL-Z-0001. 
Saistītā testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 

Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Kopsavilkums 

Izpildot testpiemēru TP-S-0013 tika konstatētas nekritiskas novirzes no specifikācijas izvades 
specifikācijas 4. punkta pārbaudē. 

Problēmas apraksts 

Novirzi vienmēr izraisa šāda darbību virkne: 

1. Veiksmīgi atrasto subjektu saistību uznirstošajā logā mēģināt noņemt abas saistību 
attēlošanas formāta atzīmes, līdz parādās kļūdas paziņojums SP-4. 

2. Aizvērt logu, nospiežot pogu “Aizvērt”. 

3. Nospiest pogu “Meklēt”. 

Izpildot šos soļus, būtu sagaidāms, ka netiek rādīts paziņojums SP-4. 

Faktiskā situācija: tiek rādīts paziņojums SP-4. 

Iespaids 

Novirze neietekmē turpmāko testpiemēru izpildes kvalitāti. 

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

Testēšanas žurnāla identifikators: T-K-P-0001. 
Saistītās testu projektējuma specifikācijas identifikators: T-PR-S-0001. 
Saistītā testēšanas plāna identifikators: T-PL-0001. 

Kopsavilkums 
Atbilstoši testēšanas plānam un testu projektējuma specifikācijai, tikai izpildīti 20 vienuma loģikas testi, no 
kuriem 19 tika izpildīti bez novirzēm no sagaidāmā korektā rezultāta, savukārt, viena testa izpildes laikā tikai 
konstatēta nekritiska novirze no sagaidāmā korektā rezultāta. 
Secinājums. Kopumā vienuma loģika ir realizēta pēc specifikācijas, ievadāmie dati un to korektuma 
pārbaude atbilst specifikācijai, kā arī attēlotie ģenerētie dati atbilst specifikācijai. Kļūdu paziņojumi un 
lietotāja ceļvedis strādā kā paredzēts. Kritiskas kļūdas netika konstatētas. 

Novirzes 
Tika konstatēta viena nekritiska novirze, kas neietekmē kopējo vienuma loģiku. Tās raksturs ir informatīvs 
un tā ir viegli izlabojama. Skat. testu žurnālu T-Ž-0001. 

Aptvēruma novērtējums 
Ir notestēta tā vienuma daļa, kuru testēt tika paredzēts testēšanas plānā un testu projektējuma specifikācijā, 
proti, vienuma loģika jeb kritiskākā vienuma daļa, kas ļauj vienuma izstrādes laikā efektīvi un operatīvi labot 
atrastās kļūmes. 

Rezultāta kopsavilkums 
Vienums strādā praktiski atbilstoši specifikācijai un nesatur rupjas vai kritiskas novirzes. Atrastās novirzes 
risināt paredzēts izstrādes daļai, kas testētājam nav zināma. 

Novērtējums 
Vienums strādā praktiski atbilstoši specifikācijai un nesatur rupjas vai kritiskas novirzes. 

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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