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 מתודה מחשבים בע"מהן של חברת  מוצר זה או תבנית זוזכויות היוצרים של 
 לשימוש אישי יםתבנית ניתנהמוצר/ה

 שימוש מסחרי מחייב רישוי מפת"ח

  שם הבודק :  הבדיקות מתכנן

  תאריך ריצה : בדיקות ממשק משתמש נושא :שם ה

  סבב מספר :
 

 הערות תוצאה צפויה הבדיק צעדי #

 האם המסך מתאים לאפיון: 1
 פרט )שדות חסרים, שדות עודפים

  

המשמעות של הפעולות הסטנדרטיות האם  2
 כמו אישור, ביטול, וכד' נשמרת.?

  

( במסך  מוחשכים itemsהאם אייטמים ) 3
 כשהם לא רלוונטיים ?

  

   האם יש אחידות מונחים במסך  4

   האם יש אחידות שפה במסך 5

האם יש סדר הגיוני וברור של מעברים ע"י  6
TAB 

  

סטנדרטיים ועם האם חלונות ההודעה  7
אייקון מתאים )הודעה, שאלה , שגיאה, 

 אזהרה, שגיאה חמורה(

  

האם המסך בעל צורה אחידה ופונט אחיד  8
 לכל רוחב המערכת 

  

 עבור למצב הזנה: 9
בכניסה למצב הזנה, בדוק שכל השדות 

 ריקים ומוכנים להזנה.
וודא כי השדות בהם ניתן להזין הם השדות 

 .מסומניםה
השדות בהם לא ניתן להזין הנם  וודא כי

 אפורים.
וודא כי השדות הלבנים הם דף מידע ושדה 

תזוזת הרשומות )בהם לא ניתן להזין( ושדות 
 )בהם כן ניתן להזין(.  option box –ה 

 הזן תוך כדי שימוש בעכבר ובמקלדת.

 רשום את הפרטים אותם הזנת.
בדוק האם ניתן להזין ערכים לא ולידיים 

 בשדות.

  

נסה לשמור. וודא שלא ניתן לשמור בלי  10
 להזין שדות חובה.

  

   הזן את שדות החובה 11

נסה להזין ערכים שגויים.  combo -בשדות ה  12
 וודא שמופיעה הודעת שגיאה באישור.

  

   .Combo –הכנס ערכים כרצונך לשדות ה  13

בשדות הטקסט נסה להזין טקסט באורך  14
 יותר גדול מאורך השדה. 

  

לחץ פעמיים על שדות הטקסט הארוכים.  15
 וודא שנפתח חלון טקסט קטן.

 הזן טקסט ארוך בחלק מהשדות.
 טקסט קצר בחלק אחר מהשדות.

 וללא טקסט כלל בשאר השדות.

  



 15/03/2015תאריך עדכון:  >שם הארגון< בדיקות ממשק משתמש
 M.nמהדורה:    >שם המערכת<

H_HCI_Wform02   2מתוך  2עמוד 
 

 מתודה מחשבים בע"מהן של חברת  מוצר זה או תבנית זוזכויות היוצרים של 
 לשימוש אישי יםתבנית ניתנהמוצר/ה

 שימוש מסחרי מחייב רישוי מפת"ח

 הערות תוצאה צפויה הבדיק צעדי #

נסה להזין ערכים לא נומריים בשדות  16
 הטקסט הנומריים. 

 *השדות הנומריים בנושא זה הם:
Field 1 

Field 2 

  

 3אזי הזן לפחות  Option boxאם ישנו  17
 רשומות:

 .Option Box -רשומה עם ערך מסוים ב 
 .Option Box -רשומה עם הערך השני ב 

 .Option Box -רשומה ללא ערך ב 

  

האם תאריכים מוזנים תמיד באותו פורמט  18
DD/MM/YYYY  

  

   בדיקת תקינות לחוקיות התאריך  19

הזן טווח תאריכים שגוי )תאריך התחלה  20
 גדול מתאריך סיום(. 

  

וודא שכל הפרטים תקינים ושבחוצץ אליו  21
עברת לא השתנו פרטים המשותפים לשני 

 החוצצים.

  

לחץ על כפתור ביטול. ודא חזרה למצב  22
 חיפוש.

  

שמירה.  בצע הזנה חוזרת. לחץ על כפתור 23
וודא שנשארת בהזנת אותה רשומה ושקיים 

 מספר דף מידע.

  

שנה מספר פרטים. לחץ על כפתור הוספה.  24
 וודא שעברת להזנת רשומה חדשה.

  

 הזן רשומה נוספת. לחץ על כפתור אישור. 25
וודא שעברת למצב צפייה עם הרשומה 

 שהוספה.

  

 


