Nazwa przeprowadzonego testu

Ocena

Uwagi

funkcjonalności aplikacji HQed
Test Menu Głównego
File
File>New

OK

File>New with the same attributes

OK

File>Open

OK

File>Save

OK

File>Save As>XTTML file ver. 1.0

OK

Działa
poprawnie
jednak
wymaga dodania rozszerzenia
„.xttml”. Program nie dodaje
rozszerzenia automatycznie.

File>Save As>XTTML file ver. 2.0

OK

Działa
poprawnie
jednak
wymaga dodania rozszerzenia
„.xttml”. Program nie dodaje
rozszerzenia automatycznie.

File>Export Scene

OK

Dla
wszystkich
działa poprawnie.

File>Export TPH Diagram

BRAK

Nie
ma
podanej
funkcjonalności,
bądź
nie
udało się jej uruchomić

File>Attribute export

OK

Działa
poprawnie
jednak
wymaga dodania rozszerzenia
„.attml”. Program nie dodaje
rozszerzenia automatycznie.

File>Attribute import

OK

File>Print

?

File>Print Setup

OK

File>Close

OK

Funkcjonalność
przetestowana.

formatów

nie

została

Mode
Mode>ARD editor F11

OK

Mode>XTT editor F12

OK

View
View>Tolbar

OK

Działa dla wszystkich pasków
narzędzi.

View>Docked windows

OK

Działa dla wszystkich okienek
dockowanych.

View>Zoom IN

OK

View>Zoom OUT

OK

View>Move Left

OK

Jeśli przsunie się tabele tak,
że znikną z pola widzenia to
nie
da
się
wrócić
wykorzystując horizontal>bar.
Trzeba użyć do tego przycisk
View>Move right.

View>Move Right

OK

Jeśli przsunie się tabele tak,
że znikną z pola widzenia to w
przeciwieństwie
do
funkcjonalności View>Move
Left
da
się
wrócić
wykorzystując horizontal>bar.

View>Move Up

OK

Jeśli przsunie się tabele tak,
że znikną z pola widzenia to
nie
da
się
wrócić
wykorzystując
vertical>bar.
Trzeba użyć do tego przycisk
View>Move Down.

View>Move Down

OK

Jeśli przsunie się tabele tak,
że znikną z pola widzenia to w
przeciwieństwie
do
funkcjonalności View>Move
Up
da
się
wrócić
wykorzystując vertical>bar.

View>Reset rotate

OK

View>Adapt scene size

OK

View>B/W view

OK

View>Render hint>Antialiasing

OK

View>Render hint>

OK

View>Render hint>Text antialiasing

Brak

Nie
ma
podanej
funkcjonalności,
bądź
nie
udało się jej uruchomić.

View>Render hint>Smooth pixmap tranform

Brak

Nie
ma
podanej
funkcjonalności,
bądź
nie
udało się jej uruchomić

OK

W przypadku typów integer
oraz float w opcji set można
wpisywać
typ będący np.
stringiem. Nie zostanie on
jednak
ostatecznie
zaakceptowany przez system,

Attributes
Attributes>New Attribute

jednak
możliwe
jest
stowarzenie zestawu floatów
będących stringami. Dopiero
przycisk OK dialogu Group
weryfikuje typ.
Attributes>Edit Attribute

OK

Attributes>Delete Attribute

BLĄD

Attributes>Unused attributes...

OK

Attributes>Attribute manager

OK

Attributes>Group manager

OK

W przypadku jeśli usuwa się
ostatni atrybut z tabeli final
program się zamyka. Bląd
Segmentation fault.

Nie da się zmieniać pozycji
okna dialogowego.

Table
Table>New table

OK

Table>Edit table

OK

Table>Delete table

OK

Table>Cell editor

OK

Connections
Connections>New Connection

OK

Connections>Edit Connection

OK

Connections>Delete Connection

OK

Connections>Connection Editor

OK

Execute
Execute>Run

BRAK

W przypadku jeśli usuwa się
ostatni atrybut z tabeli final
program się zamyka. Bląd
Segmentation fault.

Tools
Tools>Settings

OK

Help
Help>About program

OK

Help>About QT

OK

Tabele i akcje związane z tabelami XTT
Right button>Edit cell

OK

Dialog „ucieka” gdy kliknie się
w obszar poza nim. Program
wówczas jest zawieszony.
Trzeba zatem znależć go pod

otwartymi oknami a następnie
zamknąć.
Right button>Insert row before

OK

Right button>Insert row after

OK

Right button>Move row up

OK

Right button>Move row down

OK

Right button>Delete row

OK

Right button>Delete col

OK

Right button>Delete table

OK

Right button>Edit attribute

OK

Left button przytrzymany na tabeli w celu zmiany jej położenia

BŁĄD

Tabela
„ucieka”
zmienia
położenie, trudno ją ustawić w
porządanym położeniu.

Left button przytrzymany na wyjściu z tabeli w celu połączenia ją BŁĄD
z inną tabelą.

Często pojawia się połączenie
podczas
przytrzymywania
przycisku o znacznej długości
utrudniające połączenie tabel.

Testy przeprowadzono na aplikacji Hqed ver. M5_6.

