INSTRUKCJA DLA ZAWODNIKÓW

Witaj testerze!
Przed Tobą
niecodzienne zadanie jakim jest TestingCup! Cieszymy
zdecydowałeś/aś się w tym roku podjąć to wyzwanie i zmierzyć się z Mr Buggy’m!

się,

że

Życzymy powodzenia!

Dokument ten zawiera informacje na temat przebiegu zawodów TestingCup 2017 oraz
szczegółowy opis poszczególnych etapów: fazy zawodów oraz fazy oceniania.

Przebieg zawodów
W tym roku zawody składają się z jednej rundy trwającej 3h. W trakcie tej rundy masz 2
zadania:
- napisanie dokumentu planu testów aplikacji MrBuggy (Databucket)
- przetestowanie dostarczonej aplikacji MrBuggy (Databucket) i raportowanie
znalezionych defektów.
MrBuggy (Databucket) jest aplikacją desktopową służącą do przechowywania i zarządzania
danymi testowymi. Dokumentację do aplikacji znajdziesz na pendrivie.
Do raportowania defektów oraz tworzenia planu testów przygotowaliśmy dla Ciebie aplikację
- TestingCupReport. W przypadku drużyn z aplikacji tej korzysta tylko kapitan.
Rekomendujemy uruchamianie pliku uruchomieniowego (TestingCupReport.exe) z dysku
twardego swojego komputera (w tym celu skopiuj plik na dysk). W przypadku łączności
aplikacji z serwerem Twoja praca przesyłana jest na bieżąco do Komisji. Wyniki Twojej
pracy zostają również zapisane w lokalnym pliku .tcr, który jest automatycznie generowany
przez aplikację TestingCupReport. Na koniec zawodów plik ten należy skopiować na
pendrive i przekazać organizatorom.

W zgłoszeniach defektów oraz w dokumencie planu testów nie może znaleźć się informacja
umożliwiająca identyfikację twórcy wyżej wymienionych dokumentów. Umieszczenie takiej
informacji będzie podstawą do dyskwalifikacji.
Po fazie testowania następuje faza oceniania, w której najpierw możesz ocenić swoje
defekty, a potem defekty innych zawodników. Ocena innych uczestników jest sugerowaną
oceną jaką Komisja Sędziowska może, ale nie musi brać pod uwagę. Faza ta trwać będzie
do godziny 12:00 dnia 9 czerwca 2017. Więcej szczegółów na temat oceny swojej pracy
oraz prac innych uczestników możesz znaleźć w sekcji “Faza oceniania”. Następnie o
godzinie 12:00 Komisja deklaruje publikację swoich ocen i możliwe będzie zgłoszenie
odwołań od decyzji Komisji Sędziowskiej. Komisja Sędziowska będzie rozpatrywać tzw.
“challenge” do godziny 17:00 dnia 9 czerwca 2017. Po godzinie 17:00 odwołania nie będą
już rozpatrywane, co oznacza możliwość nierozpatrzenia wszystkich odwołań. O kolejności
rozpatrywania odwołań będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Po ogłoszeniu wyników
Mistrzostw uczestnicy będą mieli prawo odwołania się od decyzji Komisji zgodnie z
regulaminem.
FAZA ZAWODÓW

Uruchomienie aplikacji
Aby uruchomić aplikację należy skopiować na dysk twardy komputera folder z aplikacją
MrBuggy (Databucket), który znajduje się na otrzymanym pendrivie. Następnie należy
uruchomić plik .bat
Podczas uruchomienia aplikacji może zdarzyć się, że program antywirusowy (np. Windows
Defender) uniemożliwi uruchomienie wskazując, że znaleziono złośliwe oprogramowanie. W
takim przypadku należy wyłączyć działanie programu antywirusowego.
Po uruchomieniu aplikacji koniecznie będzie połączenie się z bazą danych (Source) za
pomocą następujących danych:
- Source name: localhost
- Host name: localhost
- Port: 3306
- Database name: databucket
- User name: databucketusr
- Password: databucketusr
Zawodnicy mają także do dyspozycji użytkownika stworzonego podczas instalacji Bazy
Danych MySQL 5.7 o nazwie root.

Zakres zadań
Celem rundy jest napisanie planu testów oraz testowanie dostarczonej aplikacji. Znalezione
błędy należy raportować używając aplikacji TestingCupReport. W przypadku drużyn

raportować może tylko kapitan. Plan testów powinien być napisany zgodnie z przyjętymi
standardami i normami.
Testom podlega tylko wersja anglojęzyczna aplikacji.
Testom nie podlega proces uruchamiania oraz dokumentacja aplikacji. Zgłoszenia defektów
dokumentacji oraz uruchamiania będą traktowane jako “nie-defekt”.
W ramach testów niedopuszczalne jest:
- modyfikowanie plików aplikacji (w tym usuwanie, zmiana nazwy, zmiana zawartości i
tym podobne)
- zmiana struktury bazy danych
- dokonywanie zmian bezpośrednio w bazie danych, w tym dodawanie nowych
użytkowników.
Wszystkie defekty raportowane w tym obszarze lub też wynikające z wprowadzonych zmian
zostaną ocenione jako “nie-defekt”.
Nie należy również raportować następujących sytuacji:
- W przypadku, gdy językiem systemu jest język polski - kalendarz, który występuje w
aplikacji również będzie w języku polskim - mimo testowanej angielskiej wersji
aplikacji.
- W przypadku, gdy językiem systemu jest język polski - pojawiają się
nieprzetłumaczone nazwy przycisków (w angielskiej wersji aplikacji).
- Przy zmianie rozmiaru tekstu, aplikacji i innych elementów w Windows (inny niż
100%), w ustawieniach ekranu - niektóre elementy aplikacji Databucket mogą nie być
wyświetlane prawidłowo tzn. tekst może być “ucięty”.
W jednej z funkcjonalności testowanej aplikacji konieczne będzie utworzenie plików xls.
Pliki te mogą być tworzone jedynie za pomocą arkusza kalkulacyjnego Open Office.
Raportowanie defektów dotyczących plików xls stworzonych w innych narzędziach będzie
traktowane jako “nie-defekt”.
Kolejnymi typami plików są json.csv i csv. Pliki te możemy tworzyć i edytować za pomocą
zwykłego notatnika.
Testom importu i eksportu podlegają jedynie typy plików wskazane w aplikacji jako
dopuszczalne. Wszelkie inne pliki nie podlegają testom. Zgłoszenia dotyczące innych typów
plików będą ocenione jako “nie-defekt”.
Przy tworzeniu plików do importu należy ustawić kodowanie na UTF-8.
Na koniec zawodów (maksymalnie do godziny 13:00) prosimy o skopiowanie pliku raportu
na pendrive do folderu głównego (bez zmiany jego nazwy). Pendrive należy oddać
Organizatorom z listą, na której trzeba złożyć podpis.
Prosimy o zachowanie własnej kopii tego pliku. Kopię (bez zmiany nazwy) można zrobić na
komputerze lub na innym pendrive. Plik ten jest niezbędny Komisji do oceny prac, a Tobie
wraz z Reporterem do późniejszego oceniania swojej pracy.

FAZA OCENIANIA

Po zakończeniu fazy zawodów wszyscy uczestnicy zawodów mogą wziąć udział w ocenie
prac - swojej oraz innych zawodników i drużyn. Ocena swojej pracy umożliwi Ci ocenę prac
innych uczestników oraz odwołanie się od oceny Komisji. W przypadku drużyn ocena może
być dokonywana tylko z komputera kapitana drużyny. Dodatkowo po zakończeniu zawodów,
na ekranie reportera możesz zobaczyć ilość uzyskanych punktów wyliczonych na podstawie:
- przypisań zgłoszeń do kategorii dokonanych podczas zawodów (bez punktów za
plan testów)
- swojej oceny - po samodzielnej ocenie swojej pracy (z punktami za plan testów)
- całościowej oceny Komisji Sędziowskiej.
Liczba uzyskanych punktów wg swojej oceny będzie widoczna po ocenieniu własnej pracy, a
wg oceny Komisji Sędziowskiej pojawi się po zakończeniu prac Komisji.
Ocena swojej pracy
Tryb oceny pracy będzie dostępny po wczytaniu przez Komisję wszystkich raportów na
serwer.
Aby przejść do oceniania swojej pracy kliknij na przycisk “Oceń swoją pracę”. Ocenie
podlegają zgłoszenia błędów jak i ocena napisanego planu testów.
Ocena swoich defektów polega na przypisaniu ich do znanego szablonu defektu, lub
oznaczenie zgłoszenia jako: sugestia, duplikat, niezrozumiały, niereprodukowalny lub nowe
zgłoszenie (jeśli zgłoszonego defektu nie ma na liście znanych defektów). Lista znanych
defektów pojawi się również w folderze gdzie znajduje się TestingCupReport w postaci pliku
templates.csv po uruchomieniu fazy oceniania.
W przypadku wybrania opcji “duplikat” należy w sekcji “Powiązane zgłoszenie” wybrać
oryginalne zgłoszenie błędu, którego oceniane zgłoszenie jest duplikatem. Po wybraniu
odpowiedniej oceny należy nacisnąć przycisk “Wyślij”.
Ocena planu testów polega na zaznaczeniu, które ze wskazanych przez Komisję
Sędziowską punktów są zawarte w utworzonym przez Was planie testów. Po zaznaczeniu
odpowiednich pól należy nacisnąć przycisk “Wyślij”.
Po ocenie wszystkich zgłoszonych defektów oraz dokumentu planu testów pojawi się
informacja z podziękowaniem za ocenę swojej pracy. Od tego momentu nie możesz już
wrócić do oceniania swojej pracy, natomiast możesz przystąpić do oceny pracy innych
uczestników.
Ocena pracy innych
Aby przejść do oceny prac innych zawodników kliknij na przycisk “Oceń pracę innych”.
Po kliknięciu na ten przycisk automatycznie wyświetlą się zgłoszenia oraz dokument planu
testów innej drużyny/uczestnika indywidualnego. Ocena pracy innych uczestników odbywa
się na takiej samej zasadzie jak ocena własnej pracy. Należy ocenić każdy defekt poprzez

wybranie odpowiedniego szablonu defektu oraz zaznaczyć, które wymagania spełnia
utworzony plan testów. Dopiero po kompletnej ocenie prac jednej drużyny/uczestnika
indywidualnego można przejść do oceny kolejnej pracy.
Ocenianie można w każdej chwili przerwać poprzez kliknięcie w przycisk “Zakończ”.
Należy zwrócić uwagę na to, że po przejściu do trybu oceniania kolejnego uczestnika nie
można wrócić do ocen uprzednio ocenianych zawodników. Każda drużyna / zawodnik
indywidualny może ocenić inną drużynę / zawodnika indywidualnego tylko raz.

Punktacja
Komisja Sędziowska przygotowała w tym roku następującą punktację:

Punktacja

Kategoria

Opis kategorii

0

Sugestia

Sugerowana zmiana lub dodanie funkcjonalności,
sugerowanie zmian w użyteczności lub inne propozycje

0

Duplikat

Błąd, który został już zgłoszony w innym raporcie błędu

0

Niezrozumiały

Niezrozumiałe zgłoszenie, którego treść nie pozwala na
określenie gdzie wystąpił błąd

0

Nie-defekt

Zgłoszenie, które
● opisuje poprawne działania aplikacji jako błąd
● zawiera defekt z obszaru wykluczonego z testów
● raportuje znany defekt

0

Niereprodukowalny

Błąd, którego nie udaje się zreprodukować Komisji

1

Literówka

Drobne błędy językowe, tzw. “literówki”

2

Problemy językowe /
Użyteczność / UX

Defekty takie jak: pojawianie się słów w językach innych
niż ustawione; niepoprawne wyświetlanie znaków,
zachowanie niezgodne ze standardami, rozwiązania
niezrozumiałe, niepoprawne wyświetlanie się
elementów, różne zachowanie podobnych lub takich
samych elementów aplikacji.

3

Komunikat błędów

Błędny lub wprowadzający w błąd lub niepoprawnie
zachowujący się komunikat błędów. Brak komunikatu.
Dotyczy zarówno błędów wyświetlanych w osobnym
oknie jak i komunikatów walidacyjnych.

5

Bezpieczeństwo /
defekt w mało
krytycznym obszarze
funkcjonalnym

Istnieje obejście dla istniejących funkcji pozwalające
wykonać operacje, które nie powinny być możliwe do
wykonania, w tym ujawnienie danych.
Przypadki w których baza danych zwraca exception.

7

Błąd funkcjonalny

Zachowanie aplikacji niezgodne z instrukcją, ale z
dostępnym obejściem problemu; brak funkcji opisanej w
dokumentacji

10

Krytyczny błąd
funkcjonalny

Zachowanie aplikacji niezgodne z instrukcją i połączone
z brakiem możliwości wykonania części operacji (nawet
jeśli obejście problemu istnieje ale jest ono trudne do
znalezienia); niepoprawne zachowania prowadzące do
uszkodzenia lub niezamierzonego usunięcia danych;
usunięcie danych innych użytkowników; defekt, który
implikuje dalsze defekty

Odwołanie się od decyzji Komisji Sędziowskiej
Po zakończeniu oceny Twojej pracy przez Komisję Sędziowskiej możesz obejrzeć ocenę
Komisji. Aby to zrobić kliknij na “Zobacz ocenę komisji”.
W oknie “Zobacz ocenę komisji” możesz zakwestionować ocenę Komisji dla zgłoszeń, gdzie
wystąpiła różnica w ocenie. Aby to zrobić kliknij na takie zgłoszenie, a następnie na przycisk
“Zakwestionuj ocenę zgłoszenia”. Po wysłaniu tej informacji w kolumnie “Stan konfliktu”
wyświetli się aktualny stan “challenge”:
- “w toku” - Komisja Sędziowska nie rozważyła jeszcze Twojego wyzwania
- “zaakceptowane” - Komisja Sędziowska uznała Twoje wyzwanie, oznacza to, że
ocena komisji została zmieniona (komisja uznała Twoją ocenę za słuszną), a ty
możesz ponownie wykorzystać odwołanie dla innego zgłoszenia
- “odrzucone” - Komisja Sędziowska nie uznała Twojego wyzwania, oznacza to, że
ocena komisji nie została zmieniona, a ty tracisz jedno odwołanie
Kliknięcie w przycisk “Akceptuję oceny Komisji” powoduje zatwierdzenie wszystkich ocen
Komisji (ocen zgłoszeń oraz planu testów). Po tej akcji nie będzie już można odwołać się od
oceny Komisji.
Pamiętaj, że masz do wykorzystania tylko 2 odwołania (“challenge”).

