
RAPORT Defekt Trójkąta - uzyskane punkty: 107 
 
 
ID defektu: 1 
Tytul defektu: Błąd ortograficzny w wymaganiach środowiskowych 
Numer strony na której jest defekt: 7 
Akapit: Język programowania oraz baza danych urzyta podczas tworzenia aplikacji nie są zdefiniowane. Ich 
wybór jest pozostawiony Wykonawcy zlecenia. 
Opis defektu: Słowo urzyta pisze się przez ż  
 
 
ID defektu: 2 
Tytul defektu: Błąd ortograficzny w wymaganiach części serwerowej 
Numer strony na której jest defekt: 9 
Akapit: Prowadzić klasyfikację generalna w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej 
Opis defektu: słowo generalna nie zakończone literą 'ą'. Ten błąd powoduje brak przejrzystości wymagania 
 
 
ID defektu: 3 
Tytul defektu: Niejasnośc w formacie czasu 
Numer strony na której jest defekt:  
Akapit: Pole “Czas” - wyświetla czas do zakończenia rundy (format: gg:mm:ss; godzina, minuta, sekunda, 
milisekunda) 
Opis defektu: brak milisekund w formacie czasu 
 
 
ID defektu: 4 
Tytul defektu: Niejasne wymaganie dotyczące przycisków Następne, Poprzednie 
Numer strony na której jest defekt: 10  
Akapit: Przyciski nawigacyjne - “Następne” i “Poprzednie” umożliwiają przeniesienie się do odpowiednio 
bieżącego, następnego i poprzedniego zadania. 
Opis defektu: Niejasność w kwestii przenoszenia się do bieżącego zadania. 
 
 
ID defektu: 5 
Tytul defektu: Zła nazwa pola w oknie aplikacji klienckiej. 
Numer strony na której jest defekt: 10 
Akapit: Pole “Opis problemu” - zawiera ogólną informację na temat zadania wyświetlonego w polu “Zadania” 
wraz z ilością punktów za dane zadanie 
Opis defektu: Pole "Opis problemu" na obrazku przestawiającym aplikacje kliencką nazywa się Opis zadania 
 
 
ID defektu: 6 
Tytul defektu: Zły format czasu w obrazku przestawiającym aplikacje kliencką 
Numer strony na której jest defekt: 11 
Akapit: Rysunek1 
Opis defektu: Na obrazku przedstawiającym aplikacje kliencką podany jest czas w formacie bez milisekund. 
 
 
ID defektu: 7 
Tytul defektu: Nakaz napisania aplikacji serwerowej w jezyku Java7. 
Numer strony na której jest defekt: 11 
Akapit: Aplikacja serwerowa ma zostać stworzona przy wykorzystaniu języka Java7. 
Opis defektu: W wymaganiach środowiskowych na stronie 7 jest wymaganie o treści: "Język programowania 
oraz baza danych urzyta podczas tworzenia aplikacji nie są zdefiniowane. Ich wybór jest pozostawiony 
Wykonawcy zlecenia." 
 



ID defektu: 8 
Tytul defektu: Nieznana jednostka wielkości pliku. 
Numer strony na której jest defekt: 12 
Akapit: wielkość pliku z kopią zapasową aplikacji klienckiej nie może przekraczać 2MB1 
Opis defektu: Nie istnieje jednostka wielkości "MB1". 
 
 
ID defektu: 9 
Tytul defektu: Złe wymaganie w sekcji wymagania bezpieczeństwa 
Numer strony na której jest defekt: 13 
Akapit: część serwerowa musi posiadać możliwość tworzenia kopii zapasowej raportu zbiorczego 
Opis defektu: Nie jest to wymaganie dotyczące bezpieczeństwa. 
 
 
ID defektu: 10 
Tytul defektu: Złe wymaganie w sekcji wymagania niezawodności 
Numer strony na której jest defekt: 13 
Akapit: przełączanie pomiędzy zadaniami nie może być dłuższe niż 1 sekunda 
Opis defektu: nie jest to wymaganie niezaodności tylko wymaganie wydajności. 
 
 
ID defektu: 11 
Tytul defektu: Błędna ilośc wersji aplikacji 
Numer strony na której jest defekt: 6/7 
Akapit: Wymagane są cztery wersje aplikacji klienckiej: 
Opis defektu: Wymagane są cztery wersje aplikacji. W dalszej części dokumentu jest mowa o trzech. 
 
 
ID defektu: 12 
Tytul defektu: Błąd w nazwie aplikacji we Wstępie 
Numer strony na której jest defekt: 6 
Akapit: Dokument ten przedstawia specyfikację aplikacji MrBuggy 2015. 
Opis defektu: Aplikacja nazywa się MrBuggy3. 
 
 
ID defektu: 13 
Tytul defektu: W opisie części klienckiej brak informacji o przycisku Status Połączenia 
Numer strony na której jest defekt: 11  
Akapit: Rysunek1 
Opis defektu: W opisie części klienckiej na stronie 10 brak informacji o przycisku Status Połączenia 
 
 
 
ID defektu: 14 
Tytul defektu: Niespójnośc nazwy z opisem przycisku 
Numer strony na której jest defekt: 10 
Akapit: Przycisk “Zaraportuj defekt” - pozwala na zaraportowanie defektu aktualnie... 
Opis defektu: Na Rysunku1 niespójna nazwa z opisem. Nazwa "Znalazłem defekt" jest niezgodna z opisem. Na 
stronie 9 wspomniany jest przycisk o nazwie "Znalazłem defekt" co jest zgodne z Rysunkiem1 
  
 
ID defektu: 15 
Tytul defektu: Nielogiczne informacje na temat długości loginu. 
Numer strony na której jest defekt: 12 
Akapit: login musi składać się z 2 do 8 znaków i zawierać przynajmniej jedną małą literę, jedną wielką literę, 
jedną cyfrę i jeden znak specjalny 



Opis defektu: Login, kótry musi się zwierać przynajmniej jedną małą literę, jedną wielką literę, jedną cyfrę i 
jeden znak specjalny musi mieć minimum 4 znaki. a nie 2 
 
 
ID defektu: 16 
Tytul defektu: Nie spójne informacje na temat ilości zadań w wersji demonstracyjnej 
Numer strony na której jest defekt: 6, 14 
Akapit: wersja demonstracyjna - zostanie wysłana wszystkim uczestnikom przed Mistrzostwami w celu 
uruchomienia i zapoznania się z aplikacją oraz stwierdzenie poprawności działania aplikacji na danej 
konfiguracji sprzętowej uczestnika. W aplikacji powinno znajdować się jedno zadanie testowe. 
Opis defektu: Na stronie 14 opisane są dwa zadania, które mają znaleźć się w wersji demonstracyjnej. 
 
 
ID defektu: 17 
Tytul defektu: Nie spójne wymagania na temat instalatora. 
Numer strony na której jest defekt: 5 
Akapit: Instalator aplikacji - program, który zainstaluje aplikację MrBuggy 3 w środowisku docelowym 
Opis defektu: Na stronie 13 jest napisane, że instalator nie jest potrzebny. 
 
 
ID defektu: 18 
Tytul defektu: Nie spójne wymagania dotyczace trybu członka druzyny. 
Numer strony na której jest defekt: 8,10 
Akapit: Tryby różnią się możliwością raportowania defektów. W trybie członka drużyny możliwość ta jest 
zablokowana. 
Opis defektu: na stronie 10 jest napisane, że funkcja raportowania defektów jest dostępna we wszystkich 
trybach pracy. 
 
 
ID defektu: 19 
Tytul defektu: Brak definicji słowa Token 
Numer strony na której jest defekt: 13 
Akapit: tokeny do konta mają być generowane losowo 
Opis defektu: W żadnej części dokumentu nie znajduje się definicja pojęcia Token.  
 
 
ID defektu: 20 
Tytul defektu: Brak informacji o jednostkach we wzorze na wydajność. 
Numer strony na której jest defekt: 12 
Akapit: wydajność aplikacji liczona ze wzoru: 
Opis defektu: Nie jasne informacje na temat jednostek do wzoru na wydajność. Np. częstotliowść procesora, 
ilośc pamięci, czas. 
 
 
ID defektu: 21 
Tytul defektu: Niejasne wymaganie dotyczące blokowania hasła. 
Numer strony na której jest defekt: 13 
Akapit: konto musi zostać zablokowane po 3 krotnym wpisaniu błędnego hasła lub jego części 
Opis defektu: Część hasła jest nadal błędnym hasłem.  
 
 


