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Spis definicji:
Mistrzostwa - odnosi si do Mistrzostw Polski w Testowaniu Oprogramowania
Aplikacja - cz

udost pniona uczestnikom w celu rozwi zywania zada

podczas Mistrzostw Polski w Testowaniu Oprogramowania
Serwer (cz

serwerowa) - cz

odpowiedzialna za gromadzenie i

przetwarzanie informacji przekazywanych z aplikacji
Konto kapitana dru yny - tryb pracy aplikacji dla uczestnika Mistrzostw w
kategorii dru ynowej z prawami do raportowania defektów
Konto cz onka dru yny - tryb pracy aplikacji dla uczestnika Mistrzostw w
kategorii dru ynowej z prawami ograniczonymi do szukania defektów
Konto zawodnika - tryb pracy aplikacji dla uczestnika Mistrzostw w kategorii
indywidualnej z prawami do raportowania defektów
Zadanie - cz

aplikacji, w której znajduje si poszukiwany przez

uczestników defekt
Administrator - osoba, która posiada dost p oraz prawa do edycji danych po
stronie serwerowej
U ytkownicy - wszystkie osoby korzystaj ce z aplikacji Mr Buggy 3
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1.Wst p
Dokument ten przedstawia specyfikacj powykonawcz aplikacji Mr Buggy 3.
Celem aplikacji jest edukacja testerska poprzez udost pnienie mo liwo ci
szukania defektów w specjalnie przygotowanych zadaniach. Dzi ki temu ka da
osoba zwi zana z testowaniem b dzie mia a mo liwo

rozwijania si i sprawdzenia

swoich praktycznych umiej tno ci testerskich.
Aplikacja umo liwia rywalizacj pomi dzy testerami w kategoriach
indywidualnej i dru ynowej.
Grup docelow u ytkowników aplikacji tworz zawodowi testerzy, pasjonaci
testowania oprogramowania oraz wszystkie osoby chc ce si zmierzy
z testowaniem aplikacji.

2.Wymagania rodowiskowe
Aplikacja Mr Buggy 3 wspiera poni sze systemy operacyjne:
Windows Vista SP2
Windows 7 SP1
Windows 8
Windows 8.1.
Dzia anie aplikacji na innych systemach operacyjnych nie by o testowane.

3.Instalacja aplikacji
Mr Buggy 3 jest aplikacj desktopow dostarczon w postaci pliku
wykonywalnego wraz ze wszystkimi niezb dnymi bibliotekami i zasobami. Aplikacja
nie posiada instalatora.
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4.Opis aplikacji
Aplikacja wymaga logowania na jedno z trzech poni szych typów kont.
Dla dru yny:
o konto kapitana dru yny
o konto cz onka dru yny
Dla osoby indywidualnej:
o konto zawodnika
Konta ró ni si uprawnieniami do raportowania defektów. Cz onek dru yny
mo liwo

t ma zablokowan .

Wybór trybu pracy dokonywany jest podczas logowania do aplikacji na konto
o zdefiniowanym typie. Nast puje ono po wpisaniu loginu i has a. Konta tworzone s
przez administratorów w cz
istnieje mo liwo

ci serwerowej. W przypadku utraty (zapomnienia) has a

odzyskania go poprzez podanie poprawnego adresu e-mail

wys anego podczas rejestracji.
Aplikacja ma mo liwo

przesy ania danych do serwera. Serwer odpowiada

za:
Gromadzenie odpowiedzi od zawodników indywidualnych i dru yn
Automatyczne ocenianie poprawno ci zaraportowanych defektów
Prowadzenie oraz wy wietlanie klasyfikacji generalnej dla dru yn
i zawodników indywidualnych
W aplikacji dost pne s 24 zadania (problemy). W ka dym zadaniu zosta
zaprojektowany dok adnie jeden defekt. Niemniej jednak, mo e si zdarzy , e
w zadaniu b dzie ich wi cej - nie jest to jednak zamierzone.
Defekty te mog nale

do grup:

Przep yw sterowania - defekty b
zaimplementowania procesu i przej

ce nast pstwem niepoprawnego
mi dzy stanami w aplikacji

Walidacja danych - defekty zwi zane z poprawnym sprawdzeniem
i przetwarzaniem danych wys anych formularzem przez u ytkownika
Interfejs - defekty zwi zane z ergonomi interfejsu, w tym tak e
niepoprawne komunikaty.
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Funkcjonalno

- defekty zwi zane z funkcjonowaniem aplikacji

niezgodnie z wymaganiami, gdzie funkcja nie dzia a lub te dzia a
niepoprawnie
Informacja w interfejsie niezgodna z rzeczywisto ci - informacja
przekazana przez interfejs u ytkownika jest nieprawdziwa lub te
wprowadzaj ca w b d
Wydajno

- aplikacja nie odpowiada w czasie zdefiniowanym

w wymaganiach
Dost pno

- defekty, w których komponent lub system dzia a i jest

niedost pny, gdy wymagane jest jego u ycie
Walidacja warto ci pola - niepoprawna walidacja warto ci
wprowadzonych przez u ytkownika w polu
Niezawodno

- stabilno

dzia ania oprogramowania w funkcji czasu,

dla okre lonej liczby operacji i w okre lonym rodowisku
Dopasowanie - niezdolno

oprogramowania do dostarczenia

odpowiedniego zestawu funkcji dla okre lonych zada i celów
ytkownika
Bezpiecze stwo - defekty, które wp ywaj na poziom ryzyka
wyst pienia szkody w stosunku do ludzi, biznesu, oprogramowania,
maj tku, danych lub rodowiska w okre lonym kontek cie u ycia
Baza danych - defekty zwi zane z niepoprawnym przetwarzaniem
w ramach bazy danych
Warto ci graniczne i klasy równowa no ci - niepoprawna obs uga
warto ci wej cia lub wyj cia, która jest na granicy klasy równowa no ci,
w najbli szym s siedztwie lub te znajduje si w danej klasie
Przenaszalno

- awaria powi zana z nie wspieraniem rodowiska

zdefiniowanego przez zamawiaj cego i problemy zwi zane
z instalowalno ci
Inny - defekty nieuj te w pozosta ych kategoriach
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Punkty za dane zadanie mo na otrzyma tylko w przypadku, gdy spe nione s
wszystkie poni sze warunki:
Kapitan dru yny lub uczestnik indywidualny zg osi defekt w danym
zadaniu
Defekt ma poprawnie wybran kategori
Defekt ma uzupe niony “Opis”
Bezpo rednio przed zg oszeniem defektu na komputerze kapitana
dru yny lub uczestnika indywidualnego zosta y wykonane kroki
reprodukcji, które wskazuj na dany defekt
Informacja o liczbie punktów za poszczególne zadania jest widoczna
w graficznym interfejsie u ytkownika. Zawiera si w przedziale <1;4>.
W przypadku b dnego zg oszenia defektu zostaje przydzielone -1 punkt
(punkt ujemny).
W przypadku zg oszenia defektu z kategori "Inny" za defekt mo na otrzyma
5 punktów (w przypadku gdy ten defekt istnieje) lub -10 punktów (w przypadku gdy
ten defekt nie istnieje).
Zg oszenie defektu nast puje poprzez wci ni cie przycisku “Zg

defekt”,

wybranie kategorii defektu, uzupe nienie pola “Opis” i zaakceptowanie.
Raport (spe niaj cy funkcj m. in. kopii zapasowej) przyjmuje format pliku
binarnego, który mo e zosta wczytany po ponownym otwarciu aplikacji w przypadku
niespodziewanego jej zamkni cia. Plik ten przechowywany jest w katalogu
z aplikacj Mr Buggy i posiada rozszerzenie mb3. Generowany jest w trybie kapitana
dru yny i zawodnika po ka dej akcji wykonanej w interfejsie u ytkownika. Informacja
o zg oszonym defekcie zapisywana jest po zatwierdzeniu zg oszenia defektu. Plik
z raportem jest szyfrowany szyfrem przestawieniowym i importowany z
dostarczonego no nika na serwer w przypadku braku po czenia pomi dzy klientem i
serwerem.
W cie ce w rejestrze systemowym
HKEY_CURRENT_USER\Software\MrBuggy\MrBuggy3 dla ka dego u ytkownika
tworzony jest klucz o nazwie, jak ma u ytkownik.
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Dla cz onka dru yny w rejestrze systemowym przechowywane s aktualne
stany dla zada i numer aktywnego zadania. Zapis do rejestru dla cz onka dru yny
odbywa si po klikni ciu w przycisk „Zrobione”. Ma to pozwoli oznacza pytania ju
zako czone.
Dla kapitana dru yny i zawodnika indywidualnego zapisywany jest tylko
aktualny numer zadania. Dane do rejestru zapisywane s wy cznie przy zamykaniu
aplikacji.
Aplikacja dla kapitana dru yny i zawodnika indywidualnego wy wietla aktualny
czas serwera, który wykorzystywany jest do ustalenia momentu zako czenia
testowania. Jest on aktualizowany po ka dym pozytywnym po czeniu aplikacji do
serwera. Pomi dzy tymi momentami czas wyliczany jest na podstawie mechanizmów
wewn trznych. Przy braku po czenia pomi dzy aplikacj i serwerem wy wietlany
jest czas lokalny komputera.
Dane z aplikacji dostarczane s do serwera poprzez:
interfejs sieciowy - w przypadku nawi zania po czenia pomi dzy
serwerem i aplikacj
plik binarny - w przypadku braku po czenia pomi dzy serwerem
i aplikacj .
Po uruchomieniu aplikacji nast puje próba nawi zania po czenia pomi dzy
aplikacj a serwerem. Sprawdzanie po czenia przez aplikacj wykonywane jest
cyklicznie co 90 sekund (tzw. ping) z maksymalnym opó nieniem odpowiedzi
wynosz cym 5 sekund. Po czenie utrzymywane jest przez ca y czas od
uruchomienia do zamkni cia aplikacji klienckiej. Odpowiedzi, które uda o si
dostarczy do serwera, ale nie uda o si zapisa do bazy, trafiaj do kolejki z
zadaniami. W przypadku niepowodzenia w wys aniu raportu czynno
ponawiana przez cz

ta jest

klienck co 15 sekund. W przypadku utraty po czenia

ytkownik ma dalsz mo liwo

wykonywania wszystkich czynno ci w aplikacji, a

stan prac zapisywany jest do pliku z raportem po ka dorazowym zg oszeniu defektu
w zadaniu. Po czenie pomi dzy aplikacj i serwerem utrzymywane jest dla
wszystkich typów kont.
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5.Opis interfejsu u ytkownika
Wszystkie komunikaty, informacje oraz nazwy przycisków w interfejsie
graficznym s w j zyku polskim. Okno aplikacji sk ada si z nast puj cych cz
Tre

zadania - cz

ci:

okna aplikacji, w której wy wietlane jest zadanie

z defektem
Opis zadania - cz

okna aplikacji, w której wy wietlana jest ogólna

informacja na temat danego zadania
Lista numeryczna zada - cz

okna aplikacji umo liwiaj ca

przenoszenie si pomi dzy zadaniami, w których defekty nie zosta y
jeszcze zg oszone. Zawiera informacj na temat ilo ci punktów
mo liwych do zdobycia za dane zadanie. Wszystkie zadania oznaczone
kolorami:
o bia y - zadanie bez udzielonej odpowiedzi
o czarny - zadanie aktualnie wy wietlone
o szary - zadanie z udzielon odpowiedzi (b

zadanie

oznaczone w trybie cz onka dru yny jako zrobione).
Kolejno

zada wy wietlanych w cz

ci klienckiej jest losowa

(jednak sta a w ramach ka dej z dru yn).
Aktualny czas serwera - Wy wietla czas pobrany z serwera (tylko
w trybie kapitana dru yny lub uczestnika indywidualnego)
Panel nawigacyjny - umo liwia przeniesienie si do poprzedniego lub
nast pnego zadania oraz od wie enie zadania (przycisk „Od wie ”)
Przycisk “Zako cz” - zako czenie pracy nad wszystkimi zadaniami. Nie
da si cofn

tej czynno ci. Mo na j wykona tylko raz. Aby unikn

pomy ek u ytkownik musi potwierdzi ch

wykonania tej czynno ci.

Taki sam efekt ma wci ni cie przycisku “Zamknij” w oknie aplikacji.
Po czenie z sieci - informacja na temat dost pno ci interfejsów
sieciowych. Ikona czerwona oznacza brak po czenia sieciowego,
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ikona zielona oznacza wykrycie po czenia sieciowego. Dost pne tylko
w trybie kapitana dru yny i zawodnika indywidualnego
Mo liwo

tworzenia raportu - informacja o nawi zaniu po czenia

z serwerem - dost pne tylko dla kont kapitana dru yny i zawodnika.
Mo liwo

przegl dania zada bez mo liwo ci raportowania -

informacja o braku mo liwo ci raportowania defektów - tylko dla kont
kapitana dru yny i zawodnika.
Zg

defekt - otwiera okno zg oszenia defektu. Pozwala na

zaraportowanie defektu dla aktualnie wy wietlanego zadania.
W przypadku zamkni cia okna zg oszenia defektu wszystkie dane
z tego okna zostan utracone.

Rysunek 1 Schemat graficznego interfejsu u ytkownika dla kapitana dru yny i zawodnika

indywidualnego
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Rysunek 2 Schemat graficznego interfejsu u ytkownika aplikacji dla cz onka dru yny

6.Opis zada , zaimplementowanych
defektów i szczegó ów automatycznej
oceny raportów
Ze wzgl du na niejawno

poni szych informacji opis ten zosta przeniesiony

do dokumentu: “Opis zada w aplikacji Mr Buggy 3 oraz regu y automatycznej
oceny”.
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