Defekty Mr Buggy 4. Znane, nieznane i literówki
(wybrane)
Uwagi Komisji:
1. Opisy defektów zostały uspójnione i zmienione dla poprawienia czytelności.
2. Część defektów została połączona w jedno zgłoszenie.
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ZNANE DEFEKTY (KTÓRE KOMISJA ZNAŁA PRZED ZAWODAMI)
Znany_1. Niepoprawne wyliczanie statystyk.
Kroki do reprodukcji:
1. Wczytaj analizę (dowolną wersję)
2. Otwórz raport z analizy
Aktualny rezultat:
Statystyki: odsetek stron z prawidłowym kodem HTTP (np. 200), Odsetek stron z
nieprawidłowym kodem HTTP (np. 100, 400, 500) oraz Odsetek stron z błędami sumują
się do 100%
Oczekiwany rezultat:
Tylko dwie pierwsze statystyki powinny sumować się do 100%
Znany_2. Nieprawidłowo obliczony odsetek stron z błędami.
Kroki do reprodukcji:
1. Wczytaj analizę (dowolną wersję)
2. Otwórz raport z analizy
Aktualny rezultat:
Odsetek stron z nieprawidłowym kodem HTTP (np. 100, 400, 500) zawsze jest równy
odsetkowi stron z błędami
Oczekiwany rezultat:
W przypadku wszystkich wersji nie powinien być równy
Znany_3. Ostatni dodany załącznik nie zapisuje się.
Kroki do reprodukcji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wczytaj dowolną analizę.
Wybierz dowolną stronę i dodaj załącznik.
Następnie przejdź do innej strony z listy stron.
Wróć ponownie do strony, do której dodałeś załącznik.
Dodaj nowy załącznik.
Następnie przejdź do innej strony z listy stron.
Ponownie wróć do strony, do której dodałeś załączniki.

Aktualny rezultat:
Na liście załączników brakuje ostatniego załącznika
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Oczekiwany rezultat:
Lista załączników zawiera wszystkie dodane załączniki do danej strony
Znany_4. Linki prowadzące do grafik o rozmiarze 0.0B nie są uznawane za błędne.
Kroki do reprodukcji:
1. Wczytaj dowolną analizę
2. Na liście stron zaznacz stronę testerzy.pl
3. Przejdź do zakładki “Pliki”
Aktualny rezultat:
W zakładce “Pliki” wyświetla się m.in. lista adresów stron internetowych prowadzących
do plików graficznych, a wśród nich znajdują się linki prowadzące do grafiki o rozmiarze
0.0B. Linki te prowadzą do stron z kodem HTTP 404. Strony te nie są uwzględnione w
zakładce “Strony z błędami”
Oczekiwany rezultat:
Wszystkie linki prowadzące do stron z kodem HTTP 404 powinny znaleźć się również w
zakładce “Strony z błędami”
Znany_5. Ikona 'Pokaż na strukturze' jest nieaktywna.
Kroki do reprodukcji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wczytaj dowolną analizę
Wejdź do zakładki "Formularze"
Wybierz dowolny formularz
Następnie przejdź do zakładki ‘Strony zawierające formularz’
Wybierz dowolną stronę zawierającą formularz
Kliknij ikonę ‘pokaż na strukturze’, albo z menu powyżej listy, albo z menu
głównego
7. Następnie wróć do zakładki “Formularze”, do tego samego formularza i strony, na
której się on znajduje
Aktualny rezultat:
Ikona “Pokaż na strukturze” w menu górnym jest nieaktywna
Oczekiwany rezultat:
Ikona “Pokaż na strukturze” w menu górnym jest aktywna
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Znany_6. Zakładka "Błędy" pokazuje tylko jeden błąd.
Kroki do reprodukcji:
1.
2.
3.
4.

Wczytaj dowolną analizę
W oknie analizy wyników przejdź do zakładki ‘Strony z błędami’.
Wybierz dowolną stronę z błędami, która zawiera więcej niż 1 błąd.
Kliknij ikonkę ‘Pokaż stronę na strukturze’.

Aktualny rezultat:
W zakładce “Błędy” wyświetlany jest tylko 1 błąd
Oczekiwany rezultat:
W zakładce “Błędy” wyświetlane są wszystkie błędy, które są widoczne w zakładce
“Strony z błędami”
Znany_7. Nieprawidłowo obliczony rozmiar czcionek.
Kroki do reprodukcji:
1. Wczytaj dowolną analizę
2. W zakładce “Strony” zaznacz dowolną stronę
3. Przejdź do zakładki “Statystyki”
Aktualny rezultat:
Rozmiar czcionek jest zawsze równy rozmiarowi obrazków
Oczekiwany rezultat:
W przeprowadzonych analizach rozmiar czcionek nie powinien być równy rozmiarowi
obrazków

Znany_8. Brak możliwości ustawienia statusu Nieokreślony.
Kroki do reprodukcji:
1.
2.
3.
4.

Wczytaj dowolną analizę
Zaznacz dowolną stroną i zmień jej status na inny niż “Nieokreślony”
Zaznacz jeszcze raz tą samą stronę i kliknij prawym przyciskiem myszy
Z menu kontekstowego wybierz opcję “Nieokreślony”

Aktualny rezultat:
Status strony pozostaje niezmieniony
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Oczekiwany rezultat:
Status strony został zmieniony na “Nieokreślony”
Znany_9. Zmiana statusu jest zapamiętywana po restarcie analizy.
Kroki do reprodukcji:
1.
2.
3.
4.
5.

Wczytaj dowolną analizę
Zmień status dowolnej strony.
Zamknij okno wyników analizy.
Wczytaj ponownie tą samą analizę
Wygeneruj raport w dowolnym formacie

Aktualny rezultat:
W raporcie pojawiają się statystyki manualne z informacją o zmienionych statusach
Oczekiwany rezultat:
Po zamknięciu i ponownym wczytaniu zmiana statusów stron nie powinna być
zapamiętana i wyświetlona w wygenerowanym raporcie
Znany_10. Wpisanie litery "ą" kasuje zawartość pola komentarza.
Kroki do reprodukcji:
1.
2.
3.
4.

Wczytaj dowolną analizę
Zaznacz dowolną stronę
Wpisz komentarz nie zawierający litery “ą”
Dodaj do komentarza literę “ą”

Aktualny rezultat:
Po wpisaniu litery “ą” zawartość komentarza zostaje skasowana i zostaje tylko wpisana
ostatnia literka “ą”
Oczekiwany rezultat:
Komentarz zawiera wszystkie wpisane do niego znaki

Znany_11. W raporcie PDF brakuje wiersza "Rozmiar czcionek".
Kroki do reprodukcji:
1. Wczytaj dowolną analizę
2. Wygeneruj raport w formacie PDF
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Aktualny rezultat:
W wygenerowanym raporcie PDF brakuje wiersza “Rozmiar czcionek”, w pozostałych
formatach raportów taki wiersz się pojawia
Oczekiwany rezultat:
Wygenerowany raport zawiera wiersz “Rozmiar czcionek”

Znany_12. W raporcie XML brakuje wiersza "Statystyki manualne".
Kroki do reprodukcji:
1. Wczytaj dowolną analizę
2. Zmień status dowolnej strony
3. Wygeneruj raport w formacie XML
Aktualny rezultat:
Wygenerowany raport nie zawiera informacji o statystykach manualnych
Oczekiwany rezultat:
Wygenerowany raport zawiera informację o statystykach manualnych
Znany_13. Brak listy załączników w raportach PDF i XML.
Kroki do reprodukcji:
1.
2.
3.
4.

Wczytaj dowolną analizę
Zaznacz dowolną stronę i zmień jej status
Dodaj do niej załącznik
Wygeneruj raporty we wszystkich formatach

Aktualny rezultat:
W raporcie o formacie PDF i XML brakuje listy załączników
Oczekiwany rezultat:
We wszystkich wygenerowanych raportach znajduje się lista dodanych załączników do
danej strony
Znany_14. Różne wiersze nagłówkowe “Lista Stron…” dla wszystkich formatów.
Kroki do reprodukcji:
1. Wczytaj dowolną analizę
2. Zaznacz dowolną stronę i zmień jej status
3. Wygeneruj raporty we wszystkich formatach
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Aktualny rezultat:
W raporcie CSV nagłówek brzmi: "LISTA STRON z komentarzami oraz ze statusem
poprawne, niepoprawne i ograniczone", w pliku pdf "LISTA STRON z komentarzami oraz
ze statusem poprawne, niepoprawne lub ograniczone". W pliku XML brak tego opisu
Oczekiwany rezultat:
Niezależnie od formatu raportu, treść nagłówka powinna być taka sama
Znany_15. Wyjątek aplikacji przy próbie wyświetlenia formularza na strukturze
strony.
Kroki do reprodukcji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wczytaj wersję 3 analizy.
Przejdź do zakładki “Formularze”.
Wybierz dowolny formularz.
Przejdź do zakładki “Strony zawierające formularz”.
Wybierz stronę zawierającą formularz.
Kliknij w menu górnym ikonę “Pokaż stronę na strukturze”.

Aktualny rezultat:
Pojawia się komunikat o nieobsługiwanym wyjątku
Oczekiwany rezultat:
Użytkownik zostaje przeniesiony do zakładki “Strony”, wybrana strona jest zaznaczona
Znany_16. Niepoprawnie wygenerowany format CSV przy ciągu znaków “;” w treści
komentarza.
Kroki do reprodukcji
1. Wczytaj dowolną analizę
2. Z listy stron wybierz dowolną stronę.
3. Zmień status strony
6. Skomentuj stronę, wpisując w polu komentarza średnik.
7. Kliknij w ikonę “Raport” w górnym menu.
8. Wyeksportuj raport w formacie CSV.
Aktualny rezultat:
Raport z wynikami analizy w formacie CSV zostaje wygenerowany niepoprawnie. Ciąg
znaków “;” z pola komentarz powodują modyfikację struktury formatu CSV
Oczekiwany rezultat:
Zaimplementować mechanizmy obsługi znaków specjalnych zgodnie z RFC4180
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Znany_17. Próba zapisu raportu do pliku o atrybucie “Ukryty”.
Kroki do reprodukcji:
1. Uruchom aplikację MrBuggy.
2. Wczytaj dowolną wersję analizy.
3. Otwórz okno raportu z analizy.
4. Zapisz raport do formatu np. CSV jako plik ‘raport.csv’
5. Z poziomu systemu Windows stwórz wcześniej taki sam plik tylko z atrybutem
ukryty.
Aktualny rezultat:
Pojawia się komunikat o nieoczekiwanym wyjątku podczas próby zapisu
Oczekiwany rezultat:
Pojawia się informacja, że plik o danej nazwie istnieje

Znany_18. Nieaktywny przycisk X podczas dodawania załączników.
Kroki do reprodukcji:
1. Uruchom aplikację MrBuggy.
2. Wczytaj dowolną analizę
3. Z listy stron wybierz dowolną ze stron.
4. Dodaj załącznik do wybranej strony.
5. Dodaj ponownie ten sam załącznik dla tej samej strony.
Aktualny rezultat:
Pojawia się okno z komunikatem o zastąpieniu pliku - przycisk X jest nieaktywny
Oczekiwany rezultat:
Przycisk X w okienku jest aktywny
Znany_19. Rozmiar całkowity w raporcie.
Kroki do reprodukcji:
1. Wczytaj dowolną analizę
2. Zaznacz dowolną stronę
3. Przejdź do zakładki “Statystyki” i sprawdź “rozmiar całkowity”
4. Wygeneruj raport w formacie CSV i XML i sprawdź “rozmiar całkowity”

Aktualny rezultat:
Rozmiar całkowity dla podanych statystyk jest obliczany z pominięciem rozmiaru
czcionek
Oczekiwany rezultat:
Rozmiar całkowity jest obliczany poprawnie
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Znany_20. Niepoprawne kodowanie polskich znaków w raporcie.
Kroki do reprodukcji:
1. Wczytaj dowolną analizę
2. Znajdź stronę gdzie w parametrach występują polskie znaki (np.
http://testerzy.pl/wiesci-ze-swiata-testerow/sparkcamp-9)
3. Zmień status dla tej strony
4. Wygeneruj raport we wszystkich formatach
Aktualny rezultat:
W wygenerowanym raporcie w formacie PDF i CSV polskie znaki użyte w parametrach
nie są poprawnie kodowane, przykład FNAME=Imi%C4%99 . W raporcie XML
wyświetlane jest jako FNAME=Imię
Oczekiwany rezultat:
We wszystkich wygenerowanych raportach kodowanie polskich znaków jest poprawne.
Znany_21. [GRA] Zerowanie wyniku przy 255 punktach.
Kroki do reprodukcji:
1. Uruchom grę
2. Graj aż osiągniesz 255 pkt
3. Graj dalej
Aktualny rezultat:
Po osiągnięciu wyższego wyniku niż 255 pkt następowało zerowanie liczby punktów
gracza
Oczekiwany rezultat:
Poprawne wyświetlanie wyniku powyżej 255 punktów

Znany_22. [GRA] Dodatkowa bomba.
Kroki do reprodukcji:
1. Uruchom grę
2. Wciśnij B (bomba)
3. Wciśnij ponownie B
Aktualny rezultat:
Ponowne naciśnięcie klawisza “B” powodującego użycie bomby dodawało bombę gdy
użytkownik nie miał żadnych bomb do wykorzystania. Ta funkcja działa tylko raz
Oczekiwany rezultat:
Wciśniecie klawisza “B” nie powoduje dodania dodatkowej bomby a jedynie jej
wykorzystanie o ile gracz ją posiada
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KOMENTARZ: Komisja zwracała uwagę na czytelność tytułu zgłoszenia, odpowiednią
klasyfikację zgłoszenia, sposób opisywania kroków reprodukcji defektów i
postępowaliśmy zgodnie z instrukcjami przesłanymi nam w zgłoszeniu. Jeśli nie udało się
zreprodukować defektu, mimo iż opis aktualnego rezultatu był poprawny, zgłoszenie
było oceniane negatywnie.
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NOWE DEFEKTY (KTÓRYCH KOMISJA NIE ZNAŁA).
Nowy_1 Próba zmiany statusu niezaznaczonej strony
1) Wczytaj dowolną analizę
2) Zaznacz dowolną stronę na zakładce "Strony".
3) Odznacz stronę na zakładce "Strony", klikając PPM w przestrzeń niezawierającą
strony.
4) Na zakładce właściwości zmień wartość w polu "Status"
Aktualny rezultat:
W aplikacji wyświetla się wyjątek
Oczekiwany rezultat:
Aplikacja działa, wyjątek się nie wyświetla

Nowy_2 Dodawanie załączników o takiej samej nazwie
1) Dodajemy załącznik z pulpitu o nazwie "plik.jpg".
2) Kopiujemy ten załącznik z pulpitu do folderu “Dokumenty”.
3) Dodajemy załącznik o nazwie "plik.jpg" tylko z folderu “Dokumenty”.
Aktualny rezultat:
Załącznik został dodany. Na liście wyświetlają się dwa takie same pliki
Oczekiwany rezultat:
Brak możliwości dodania jednego załącznika dwa razy

Nowy_3 Błąd przycisku “Pokaż stronę na strukturze”
1) Uruchom aplikację MrBuggy.
2) Wybierz wersję 1 strony.
3) Uruchom analizę, klikając przycisk wczytaj.
4) Przejdź do Strony z błędami i zaznacz dowolną stronę. Kliknij przycisk pokaż z stronę
na strukturze.
5) Przejdź do formularze => strony zawierające formularz i wybierz dowolną stronę,
kliknij przycisk pokaż stronę na strukturze z belki głównej.
Aktualny rezultat:
Pokazuje stronę z punktu nr 4
Oczekiwany rezultat:
Pokazuje stronę z punktu nr 5
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Nowy_4 Program zawsze wyświetla strony z subdomenami
Program zawsze wyświetla strony z subdomenami bez względu na konfigurację.
Program dokonuje analizy stron razem z subdomenami niezależnie od zaznaczonej opcji
"Uwzględniaj adresy z subdomenami" w zakładce podstawowej.
1) Uruchom aplikację.
2) Wczytaj wersję 1 lub 3.
3) Wyszukaj strony z subdomenami WWW
Aktualny rezultat:
Dane z domeną www są wyświetlane
Oczekiwany rezultat:
Dane z domeną www nie są wyświetlane w przypadku odznaczenia opcji “Uwzględniaj
adresy z subdomenami”
Nowy_5 Strony ze statusem “nieokreślony” są widoczne
1) Uruchom analizę strony testerzy.pl.
2) Ustaw status [Nieokreślony] w polu Status.
3) Dodaj komentarz w polu Komentarz.
4) Dodaj załącznik.
5) Wyeksportuj raport do pliku XML, PDF lub CSV.
Aktualny rezultat:
Strony ze statusem [Nieokreślony] są widoczne w wyeksportowanym raporcie
Oczekiwany rezultat:
Zgodnie ze specyfikacja strony ze statusem [Nieokreślony] nie są uwzględniane w
raportach

Nowy_6 Pasek przewijania pozostaje po usuwaniu załączników
1) Dodaj kilka załączników by pojawił się pasek przewijania.
2) Usuń załączniki by został 1.
3) Sprawdź pasek przewijania
Aktualny rezultat:
Górna część paska przewijania znika, pozostała część jest widoczna
Oczekiwany rezultat:
Pasek przewijania nie jest widoczny gdy nie jest to wymagane
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Nowy_7 Niepoprawne “Statystyki” dla obsłużonych stron z kodem HTTP 404
1) Uruchom analizę Wersja 1.
2) Wybierz stronę “Jakość kodu”
3) Wybierz podstronę: http://testerzy.pl//twitter.com/share.
3) Wyświetl “Statystyki”.
Aktualny rezultat:
W “statystykach” są wartości 0 dla każdego z parametrów
Oczekiwany rezultat:
Jeśli kod HTTP jest obsłużony stroną, to musi być ona opisana “statystykami”

Nowy_8 Wpisy na stronie z błędami powtarzają się
1) Włącz Wersja 2 - AutomagicTest.
2) Wybierz http://testerzy.pl/ - Wersja 2.
3) Wybierz zakładkę "Strony z błędami".
4) Posortuj po url.
5) Idź do url: http://testerzy.pl/slownik/testalia.
Aktualny rezultat:
Strona wylistowana podwójnie z różną ilością błędów
Oczekiwany rezultat:
Te same strony powinny być listowane jeden raz
Problem powiązany jest z tym, że choć adresy URL są identyczne to nie są to te same
strony.

Nowy_9 Wyjątek przy próbie otwarcia załącznika
1) Uruchom aplikację Mr Buggy np. dla wersji 2 testowanej strony.
2) Przejdź do elementu listy, np. testerzy.pl.
3) Wyświetl jego właściwości w panelu bocznym.
4) Przejdź do sekcji "załączniki".
5) Dodaj załącznik z rozszerzeniem, który w systemie nie ma domyślnego programu
obsługi np. *.dll; *.db
6) Kliknij dwukrotnie w załączony plik w oknie załączniki.
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Aktualny rezultat:
Pojawia się wyjątek “Unhadled exception: System.ComponentModel.Wind32Exception
(0x80004005)”
Oczekiwany rezultat:
Poprawna obsługa otwierania załączników

Nowy_10 Wyświetlenie www możliwe z zakładki Strony->Pliki
1) Aktywuj zakładkę "Strony".
2) Po prawej stronie aktywuj zakładkę "Pliki".
3) Wybierz dowolny link.
4) Kliknij [Enter].
Aktualny rezultat:
Zablokowano możliwość otwierania linków poprzez dwukrotne kliknięcie, Enter nadal
umożliwia korzystanie z tej opcji
Oczekiwany rezultat:
Możliwość otwierania linków ma być zablokowana bez względu na sposób wykonania tej
operacji

Nowy_11 [Gra] Wyłączenie muzyki w grze wymagało dwukrotnego wciśnięcia
klawisza M
Kroki do reprodukcji:
1) Uruchom grę
2) Wciśnij M
3) Wciśnij ponownie M
Aktualny rezultat:
Dopiero ponowne naciśnięcie klawisza “M” powoduje, że muzyka w grze się wyłącza
Oczekiwany rezultat:
Muzyka wyłącza się po pierwszym wciśnięciu klawisza M

KOMENTARZ: Komisja opracowała i uspójniła opisy dla nowych defektów. Pomimo tego,
że podawaliśmy, że jest ich 18 po dogłębnej analizie zostało 11. Zostały one dołączone
do innych zgłoszeń (jak np. Nowy_8 czy Nowy_9).
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ZGŁOSZENIA UZNANE ZA LITERÓWKI I MAŁO ZNACZĄCE (PRZYKŁADY)

1. Klawisz [Enter] nie potwierdza logowania
1) Uruchom aplikację Mr. Buggy.
2) Wpisz login w polu identyfikator.
3) Wpisz hasło w polu hasło.
4) Wciśnij przycisk [Enter] na klawiaturze.
Aktualny rezultat:
Brak efektu wciśnięcia klawisza [Enter]
Oczekiwany rezultat:
Wciśnięcie klawisza [Enter] powinno potwierdzić logowanie
2.

Brak nazwy zakładki

1) Dokonaj analizy strony.
2) Wybierz zakładkę "Strony z błędami", a następnie zaznacz którąś ze wskazanych stron.
Aktualny rezultat:
Zakładka po prawej stronie nie posiada nazwy.
Oczekiwany rezultat:
Zakładka posiada nazwę
3.

Brak możliwości wklejania schowka do komentarza

1) Uruchom aplikację.
2) Wczytaj dowolną wersję analizy strony testerzy.pl.
3) Wybierz dowolną stronę.
4) Spróbuj wkleić zawartość schowka do pola Komentarz.
Aktualny rezultat:
Brak możliwości wklejenia zawartości ze schowka do pola komentarz. Nie działają skróty
klawiaturowe ctrl+c i ctrl+v
Oczekiwany rezultat:
Możliwość wklejania zawartości schowka systemowego do pola komentarz
4.

Niepoprawna nazwa okna

1) Uruchom aplikację
2) Dodaj dowolny załącznik
3) Skasuj ten plik z poziomu systemu operacyjnego
4) Otwórz ten plik z poziomu aplikacji poprzez dwukrotne kliknięcie na niego.
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Aktualny rezultat:
Pojawia się komunikat "Plik nie istnieje". Nazwa tego okna to "AUtoMagicTest"
Oczekiwany rezultat:
Nazwa tego okna powinna brzmieć: "AutoMagicTest".

5.

Przycięte przyciski w sekcji załączniki

1) Loguję się do MrBuggy 4.2.
2) Wybieram stronę z rozwijanej listy stron.
3) Klikam "Wczytaj".
4) Wybieram stronę z listy stron.
5) Zmniejszam okno aplikacji do minimum (przeciągnięcie myszą za róg okna),
6) Ponownie powiększam okno aplikacji.
Aktualny rezultat:
W sekcji z załącznikami prezentują się przycięte przyciski lub też są całkiem schowane
(Przyciski: Dodaj, Otwórz, Usuń)
Oczekiwany rezultat:
Przyciski powinny być widoczne
6.

Plik z rozszerzeniem php rozpoznawany jako typ css - wersja 2 i 3 analizy

1) Kliknij zakładkę “Strony”.
2) Zaznacz jedną ze stron, która zawiera plik php.
3) Kliknij w zakładkę “Pliki”.
4) Znajdź plik z rozszerzeniem php.
Aktualny rezultat:
Plik php wyświetlany jest jako css
Oczekiwany rezultat:
Plik php nie powinien być traktowany jako css
7.

Niezgodna wersja oprogramowania Mr Buggy

1) Uruchom aplikację Mr Buggy.
2) Porównaj wersję z paska tytułowego aplikacji z wersją ze specyfikacji.
Aktualny rezultat:
0.0.12.127
Oczekiwany rezultat:
0.0.9.124
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