Defekty MrBuggy5 / Databucket
-------------------------ZNANE DEFEKTY--------------------Defekty znane przed rozpoczęciem TestingCup 2017
----------------------------------------------------------------------1.
Szablon: Sugestia - 0 PKT
Opis: Użyj tego szablonu jeśli uznajesz, że to zgłoszenie proponuje zmianę lub dodanie
funkcjonalności lub sugeruje zmianę w użyteczności.
2.
Szablon: Duplikat - 0 PKT
Opis: Użyj tego szablonu jeśli to zgłoszenie duplikuje inne zgłoszenie zawodnika; wskaż to
zgłoszenie jako „powiązane zgłoszenie”.
3.
Szablon: Niezrozumiały - 0 PKT
Opis: Użyj tego szablonu jeśli nie rozumiesz zawartości zgłoszenia i tego gdzie wystąpił
błąd.
4.
Szablon: Nie-defekt - 0 PKT
Opis: Użyj tego szablonu jeśli to zgłoszenie jest niepoprawne, czyli opisuje poprawne
działanie aplikacji lub zawiera defekt z obszaru wykluczonego z testów lub raportuje znany
defekt.
5.
Szablon: Niereprodukowalny - 0 PKT
Opis: Użyj tego szablonu jeśli mimo prób nie jesteś w stanie zreprodukować tego
zgłoszenia.
6.
Szablon: Literówka - 1 PKT
Opis: Użyj tego szablonu jeśli zgłoszenie opisuje drobny błąd językowy.
7.
Szablon: Dostępne opcje Add/Remove przy braku wybranej tabeli - 5 PKT
Opis: 1. Wybierz pakiet bieżącego użytkownika
2. W menu "Property" sprawdź, że są dostępne opcje np "Add property"
3. Rozłącz bądź usuń bieżące źródło danych albo zaznacz inne źródło danych (tak aby nie
mieć zaznaczonej tabeli)
4. Rozwiń menu "Bundle" lub "Property"

Rezultat: Nadal dostępne są opcje które powinny być nieaktywne, np: "Remove Bundle",
"Add Property".
W przypadku kilku zgłoszonych defektów różniących się funkcją bądź sposobem uzyskania,
kolejne defekty traktowane są jako duplikaty.
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym

8.
Szablon: Ucięta treść komunikatu przy testowaniu połączenia - 2 PKT
Opis: 1. Przejdź do poprawnie dodanego i połączonego źródła
2. Zmień nazwę użytkownika na niepoprawną i mającą więcej niż 20 znaków
3. Kliknij "Test connection" Komunikat jest ucięty
Rezultat: Pełna nazwa użytkownika nie jest wyświetlona
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
9.
Szablon: Zwijanie drzewa po dodaniu kolejnego źródła - 2 PKT
Opis: 1. Rozwiń drzewo w wybranym źródle
2. Dodaj kolejne źródło
Rezultat: Tworzone źródło dodawane jest poprawnie jednak rozwinięte drzewo zwija się do
początkowego stanu
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
10.
Szablon: Zły kolor ikonki przy zerwaniu połączenia - 2 PKT
Opis: 1. Połącz się z bazą danych
2. Zatrzymaj serwer baz danych
Rezultat: Ikona przy wybranym źródle nie zmienia koloru na czerwony i nadal pokazuje
informację o podłączeniu do bazy (kolor zielony)
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
11.
Szablon: Możliwość usunięcia danych innych użytkowników - 10 PKT
Opis: 1. Jako użytkownik pierwszy stwórz tabelę i dodaj pakiety
2. Jako użytkownik drugi usuń tabelę lub etykietę zawierające dane stworzone przez
pierwszego użytkownika
Rezultat: Użytkownik może usunąć dane innego użytkownika poprzez skasowanie tabeli
bądź etykiety
Kategoria: Krytyczny błąd funkcjonalny
12.
Szablon: Etykieta z pustą nazwą prezentowana jako "null" - 2 PKT
Opis: 1. Wybierz źródło i dodaj tabelę
2. Dodaj pakiet. Nazwę etykiety pozostaw pustą.
Rezultat: Tworzony jest pakiet ale w kolumnie "Tag" widnieje "null"
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX

13.
Szablon: Nie można usunąć pakietu po zmianie nazwy etykiety - 5 PKT
Opis: 1. W drzewie nawigacyjnym kliknij w etykietę, w której są dodane pakiety
2. Wybierz dowolny pakiet. W kolumnie "Tag" zmień mu nazwę
3. Usuń zaznaczony pakiet
Rezultat: Pakiet nie zostaje usunięty
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
14.
Szablon: Brak odświeżenia nazwy dla etykiety "unknown tag" - 5 PKT
Opis: 1. Dodaj 2 źródła danych do tej samej bazy dla różnych użytkowników
2. W ustawieniach zaznacz pole Database user
3. W jednym ze źródeł stwórz tabelę, dodaj etykietę i pakiet
4. Przejdź do drugiego źródła i kliknij odśwież (F5), aby pojawiała się stworzona tabela
5. W tym drugim źródle zwiń drzewo tak, aby etykiety były niewidoczne
6. W pierwszym źródle dodaj etykietę oraz pakiet
7. Przejdź do drugiego źródła, wybierz stworzoną tabelę. Przy dodanym pakiecie widnieje
wartość "unknown tag"
8. Kliknij F5
Rezultat: Po odświeżeniu nazwa taga w pakiecie dalej ma wartość “unknown tag”
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
15.
Szablon: Migający kursor w polu z opisem - 2 PKT
Opis: 1. Przejdź do dowolnego pakietu z ustawionym opisem
2. Na dole okna wyświetla się opis - kliknij tam myszką
Rezultat: Migający kursor w polu z opisem sugeruje możliwości edycyjne, których nie ma.
Analogicznie w przypadku dodanych "Properties" i ich wartości
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
16.
Szablon: Problem dodawania pakietu podczas edycji etykiety - 2 PKT
Opis: 1. Przejdź na etykiety z kilkoma pakietami
2. Edytuj nazwę etykiety dla jednego z pakietów bez zatwierdzania zmiany
3. Wybierz przycisk "Add bundle"
Rezultat: Pojawia się dodatkowy pakiet. Zmiana nazwy poprzedniego pojawia się dopiero po
odświeżeniu. Do czasu odświeżenia lub wybrania obiektu z drzewa nie można dodać
kolejnego pakietu
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
17.
Szablon: "non existing tag" podczas duplikowania pakietu - 5 PKT
Opis: 1. Przejdź na etykiety zawierającej kilka pakietów
2. Zmień nazwę etykiety dla jednego z pakietów
3. Wybierz 'Duplikuj pakiet'

Rezultat: Pojawia się komunikat "non existing tag"
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
18.
Szablon: Menu kontekstowe w nieedytowalnych polach. - 2 PKT
Opis: 1. Przejdź do dowolnego pakietu
2. Kliknij prawym klawiszem na dole okna w polu wyświetlającym opis
Rezultat: Pojawia się menu kontekstowe z dostępnymi funkcjami. Niektóre z funkcji nie
działają (Otwórz/Zamknij edytor IME), niektóre są cały czas nieaktywne (wklej/usuń).
Podobnie jest w przypadku okna wyświetlającego wartości parametrów. W przypadku kilku
defektów kolejne traktowane są jako duplikaty.
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
19.
Szablon: Niedopasowanie okna potwierdzania zapisu param. - 2 PKT
Opis: 1. Do etykiety dodaj pakiet
2. Do pakietu dodaj 60 - 80 właściwości (zależne od rozdzielczości ekranu)
3. Zapisz właściwości jako domyślne
4. Dodaj kolejne właściwości i zapisz ponownie właściwości domyślne
Rezultat: W przypadku gdy lista parametrów nie mieści się na ekranie, niewidoczne są
przyciski "Cancel" i "OK"
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
20.
Szablon: Import pliku - komunikat error -1 - 3 PKT
Opis: 1. Utwórz plik xls, gdzie stworzysz dane nie zaczynając od pierwszego wiersza i
kolumny
2. Przejdź do tagu, który jest pusty (nie zawiera pakietów)
3. Kliknij: Importuj pakiet
4. Wybierz tag, plik xls i kliknij: Validate file
5. Kliknij przycisk: “IMPORT"
Rezultat: Pojawia się komunikat błędu o treści ‘-1’
Kategoria: Komunikat błędów
21.
Szablon: Błędy przy imporcie w złym formacie - json.csv/csv - 2 PKT
Opis: 1. Wyeksportuj pakiet z właściwościami do pliku abc.json.csv
2. Zaimportuj plik abc.json.csv wybierając jako typ importu danych plik csv
Rezultat: Import przebiega bez błędów jednak nazwy parametrów są niepoprawne (np.
zamiast "a" jest "[{a")
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
22.
Szablon: Import - dane są wyświetlane po odświeżeniu - 2 PKT
Opis: 1. Zaznacz tabelę i wybierz importuj pakiety
2. Dodaj plik .xls z co najmniej jednym wierszem

Rezultat: Pełne dane z importowanego pliku widać dopiero po odświeżeniu tabeli, np. za
pomocą klawisza "F5"
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
23.
Szablon: Importowane wszystkie właściwości mimo odznaczenia - 5 PKT
Opis: 1. Wybierz importuj pakiety
2. Wybierz plik w formacie json.csv
3. Po poprawnej walidacji odznacz kilka właściwości
4. Kliknij "Import"
Rezultat: Zostają zaimportowane wszystkie właściwości, nawet te odznaczone
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
24.
Szablon: Wyjątek przy znakach \ i ' w filtrze - 5 PKT
Opis: 1. Zaznacz tabelę.
2. Wybierz filtr i w pole "Description" lub "Properties" wpisz znak \ lub '
Rezultat: Pojawia się wyjątek SQL
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
25.
Szablon: Pusta lista dla pustego filtra "Properties" - 2 PKT
Opis: 1. Przejdź do tabeli
2. Zaznacz pakiet, który zawiera właściwości
3. Kliknij w ikonę filtra
4. Zaznacz opcję "Properties"
5. Kliknij OK
Rezultat: Wszystkie pakiety się ukrywają natomiast widoczne są właściwości.
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
26.
Szablon: Odznaczenie opcji po ponownym otwarciu filtrów - 2 PKT
Opis: 1. Na drzewie nawigacyjnym zaznacz tabelę lub etykietę.
2. Wybierz 'Edit filters'
3. Zaznacz jedną z funkcji: "Created before", "Created by" i kliknij "OK".
4. Otwórz ponownie edytor filtrów
Rezultat: Uprzednio wybrane opcje nie są zaznaczone.
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
27.
Szablon: Błąd przy dod. pakietu po odfiltrowaniu wszystkich - 3 PKT
Opis: 1. Otwórz okno z ustawieniami filtrów dla etykiety
2. Wybierz filtr, odfiltruj wszystkie obecne pakiety (np. 'Owner' <> dla obecnego
użytkownika)
3. Kliknij OK
4. W menu wybierz 'Add bundle'

Rezultat: Pojawia się komunikat błędu java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException a pakiet
się dodaje
Kategoria: Komunikat błędów
28.
Szablon: Filtr ' or ''= ' w polu description lub properties - 7 PKT
Opis: 1. Zaznacz tabelę
2. Wybierz 'Edit filter'
3. W pole "Description" lub "Properties" wprowadź wyrażenie ' or ''=' (zawiera tylko
pojedyncze apostrofy)
4. Zatwierdź
Rezultat: W tabeli wyświetlone są wszystkie dane
Kategoria: Błąd funkcjonalny
29.
Szablon: Zmiana daty po ponownym otwarciu edycji filtrów - 2 PKT
Opis: 1. Otwórz edycję filtrów
2. Wybierz jedno z pól z datą i ustaw dowolną datę (dzień, miesiąc lub rok musi być inny niż
domyślnie ustawiony)
3. Zatwierdź zmiany i zamknij okno z filtrem
4. Otwórz ponownie filtr
Rezultat: Po ponownym otwarciu okna edycji filtrów data uległa zmianie (plus jeden miesiąc)
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
30.
Szablon: Do pola język można wpisać dowolną treść - 2 PKT
Opis: 1. Wybierz opcję "Settings"
2. W polu z wyborem języka wpisz dowolną treść
Rezultat: Można wpisać dowolną treść w polu z wyborem języka
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
31.
Szablon: Settings-Ucinanie wartości w oknach funkcjonalnych - 2 PKT
Opis: 1. Wybierz opcję "Settings"
2. Wybierz zakładkę: "Bundles", "Properties" lub "Auto-typing"
3. W oknie funkcjonalnym wpisz wartość powyżej maksymalnej dla danego pola np. 151 i
wybierz OK
Rezultat: Wybrana wartość nie jest ustawiana. Zamiast niej wstawiane jest inna wartość np:
24.
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
32.
Szablon: Komunikat błędu - ustawienie nazwy Properties - 5 PKT
Opis: 1. Przejdź do "File" -> "Settings" -> "Properties"
2. Checkbox "Verify properties names" musi być zaznaczony
3. W polu: 'Property name definition:' wpisz znaki: * ( ) { ? \ + i kliknij OK

4. Kliknij w dowolny pakiet lub property
Rezultat: Pojawia się komunikat błędu: "An error has occurred. See error log for more
details." Jeżeli zostawimy taką definicję w ustawieniach to komunikat będzie pojawiał się
jeżeli wybierzemy obiekt, który zawiera takie właściwości czyli: tabela, etykieta, pakiet.
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
33.
Szablon: Uruchomienia ATS pomimo właściwości niebazowej - 7 PKT
Opis: 1. Na pakiecie uruchom funkcję "Edit auto-type sequence (F11)"
2. Wybieramy "target window" w aplikacji w której ma być wprowadzona wartość
3. Wpisujemy niebazowy tag np. {@111111} - podświetli się na czerwono
4. Po zapisaniu funkcja uruchomienia w tym oknie nie jest aktywna
Rezultat: Opcja uruchomienia jest za to aktywna w oknie głównym.
Kategoria: Błąd funkcjonalny
34.
Szablon: Podpowiedź znika po kliknięciu na suwak - 2 PKT
Opis: 1. Zaznacz pakiet i wybierz opcję 'Edit auto-type sequence'
2. Kliknij w duży obszar na białym tle
3. Naciśnij "ctrl + spacja" aby wyświetlić okno podpowiedzi
4. Kliknij w suwak lub w strzałki
Rezultat: Okienko się zamyka
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
35.
Szablon: Uruchomienie skryptu na innym okienku niż target - 7 PKT
Opis: 1. Utwórz skrypt i go uruchom
2. W trakcie wykonywania skryptu przejdź na inne okienko niż docelowe
Rezultat: ATS wykonuje się na innym okienku niż pierwotnie wybrane
Kategoria: Błąd funkcjonalny
36.
Szablon: Nieprawidłowe działanie przycisku "Resume" - 7 PKT
Kategoria: Błąd funkcjonalny
Opis: 1. Utwórz skrypt zawierający {$PAUSE}
2. Przy otwartym "Edit auto-type sequence" wybierz "Run auto-type sequence" na głównym
oknie aplikacji
3. Skrypt wykonuje się do momentu osiągnięcia pauzy
4. Wybierz okienko "Edit auto-type sequence" i wciśnij "Resume"
Rezultat: Skrypt wykonuje się od początku
37.
Szablon: Skrót klawiszowy F6 nie działa - 5 PKT
Opis: 1. Utwórz skrypt
2. Otwórz okno "Edit auto-type sequence" za pomocą F11
3. Uruchom skrypt za pomocą przycisku F6

Rezultat: Skrypt nie uruchamia się
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
38.
Szablon: Skrypt nie działa dla {#PLUS} - 5 PKT
Opis: 1. Utwórz skrypt, który wpisuje znak {#PLUS}
2. Wykonaj skrypt w okienku "Edit auto-type sequence"
Rezultat: Nie wpisuje się znak + Skrypt zatrzymuje się na instrukcji {#PLUS}"
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
39.
Szablon: Aktywne "Run" gdy brak wartości w "target window" - 5 PKT
Opis: 1. Przejdź do: "Edit auto-type sequence"
2. Napisz skrypt
3. Pole: "Target window" pozostaw puste
4. Zapisz skrypt i zamknij okno
5. Ponownie otwórz "Edit auto-type sequence"
Rezultat: Aktywny przycisk Run, gdy nie wybrano target window.
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
40.
Szablon: Show window on top nie działa przy schowanym oknie - 5 PKT
Opis: 1. Uruchom np. notatnik i zminimalizuj go
2. Uruchom "Edit auto-type sequence" i w "Target window" wybierz notatnik
3. Wybierz opcję: "Show window on top"
Rezultat: Nic się nie dzieje. Żeby okienko pokazało się musi być wcześniej
zmaksymalizowane.
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
41.
Szablon: Niebazowe właściwości zmieniają kolor na zielony - 2 PKT
Opis: 1. Tworzymy skrypt zawierający pauzę oraz właściwość niebazową
2. Przy otwartym 'Edit auto-type sequence' wybieramy 'Run auto-type sequence' na
głównym oknie aplikacji
3. Skrypt wykonuje się do momentu osiągnięcia pauzy
4. Wybieramy okienko 'Edit auto-type sequence' i wybieramy 'Resume'
Rezultat: Gdy kod właściwości niebazowej zostanie wykonany kolor tej właściwości zmieni
się z czerwonej na zielony
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
42.
Szablon: Usunięcie źródła przy braku połączenia - 3 PKT
Opis: 1. Dodaj 3 źródła i wypełnij je danymi
2. Zatrzymaj działanie bazy danych
3. Zaznacz źródło, które jest w statusie "connect" i ma rozwinięte drzewo
4. Wybierz "Remove source"

Rezultat: Pojawia się pusty komunikat błędu.
Kategoria: Komunikat błędów
43.
Szablon: Usunięcie edytowanych właściwości wywołuje błąd - 3 PKT
Opis: 1. W zakładce "Settings" w ustawieniach odznaczamy opcję 'Prompt before removing
properties' i klikamy ok
2. Wchodzimy na istniejący pakiet
3. Dodajemy jedną lub kilka właściwości.
4. Zmieniamy dane w rubryce "Name" dla wybranej właściwości, ale nie zatwierdzamy
5. Klikamy opcję usunięcia właściwości
Rezultat: Próba usunięcia właściwości skutkuje wyświetleniem okna komunikatu błędu bez
informacji
Kategoria: Komunikat błędów
44.
Szablon: Długa etykieta utrudnia użycie okna importu - 2 PKT
Opis: 1. Na oknie pakietów kliknij "Add bundle"
2. Dodaj "Name tag" o maksymalnej długości
3. Kliknij „Import bundles”
Rezultat: Wielkość pola w oknie „Import” dostosowuje się do najdłuższego taga co
powoduje, że okno staje się trudne do użycia bez rozszerzenia jego wielkości
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX

-------------------------NOWE DEFEKTY------------------------Defekty zgłoszone przez Zawodników TestingCup 2017.
-------------------------------------------------------------------------Zgłoszenie 1
Tytuł: Brak zmiany wyglądu kursora myszki w "Help" > "About"
Opis: 1. Wybierz z menu "Help" i opcję "About"
2. Najedź myszką na adres strony ""www.databucket.pl"" - kursor zmienia ikonę na "łapkę"
3. Przesuń myszkę w inne miejsce w obrębie otwartego, białego okna (pomiędzy napisem
"Version: 1.8" a krawędzią białego pola)
Rezultat: kursor nie zmienia ikony na "strzałkę".
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
------------------------------Zgłoszenie 2
Tytuł: Błędny komunikat walidacyjny podczas tworzenia nowej tabeli
Opis: 1. Zaloguj się do aplikacji
2. Podłącz się do źródła podanego w dokumentacji (localhost)
3. Utwórz nową tabelę składającą się z wielkich liter
Rezultat: Pojawia się komunikat walidacyjny, który jest nieprecyzyjny.
Zamiast “and underscore character” powinno być “or underscore character”
Kategoria: Komunikat błędów

------------------------------Zgłoszenie 3
Tytuł: Niepoprawny skrót klawiszowy dla Add Bundle
Opis: 1. Użyj skrótu klawiszowego Ctrl+P
Rezultat: Okno dodawania bundle nie jest otwierane
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
Komentarz: Skrót klawiszowy dla "Add Bundle" to Ctrl+B
------------------------------Zgłoszenie 4
Tytuł: Nie Działa skrót klawiszowy Crtl ++ na klawiaturze numerycznej
Opis:
1.Zaznacz bundle
2. Użyj skrótu klawiszowego Ctrl++ (z klawiatury numerycznej)
Rezultat: Property nie zostaje dodane
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
Komentarz: Działa tylko skrót na klawiaturze alfanumerycznej. Faktycznie użycie Crtl+= ---------------------------------------------------

Zgłoszenie 5
Tytuł: Ucinanie pola description
Opis: 1. Dodaj Description o znacznej długości - ponad 500
Rezultat: Tekst zostaje ucięty do 500 bez poinformowania użytkownika
Kategoria: Komunikat błędów
--------------------------------------------------Zgłoszenie 6
Szablon: Checkbox przy usuwaniu bazy źle się zapisuje
Tytuł: Checkbox “Always remove(...)” zapisuje dane
Warunek początkowy: W ustawieniach zaznaczony chceckbox : ‘'Prompt before removing
source’
Opis: 1. Wybierz File>Remove source
2. Zaznacz i odznacz checkbox “Always remove sources without prompt”
3. Kliknij 'No' albo 'x' w okienku
4. Wejdź w ustawienia i sprawdź ‘'Prompt before removing source”
Rezultat: Checkbox “'Prompt before removing source” jest zaznaczony
Kategoria: Błąd funkcjonalny
-------------------------------Zgłoszenie 7
Tytuł: Import XLS > Zawieszenie app przy dużych plikach
Opis: Zaimportuj duży plik xls - ponad 50000 wierszy
Rezultat: Zawieszenie całej aplikacji.
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
--------------------------------------------------Zgłoszenie 8
Tytuł: Import CSV > zawieszenie app przy dużych plikach
Opis: Zaimportuj duży plik CSV np. 18 kolumn i 36000 wierszy
Rezultat: Zawieszenie całej aplikacji
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
--------------------------------------------------Zgłoszenie 9
Tytuł: Błędny IP w polu Host name zawiesza aplikacje
Opis: 1. Wybierz File > Add source
2. W polu Host name wpisz nieistniejący IP źródła, z którym chcesz sie połączyć np 10.3.0.1
Rezultat: Aplikacja zawiesza się/ wyłącza się
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
---------------------------------------------------

Zgłoszenie 10
Tytuł: Import pliku csv -> java ArrayIndexOutOfBoundsException
Opis: 1. Stwórz plik csv z kilkoma rekordami
2. W jednym z rekordów podaj tylko jedną kolumnę (bez przecinków)
Przykładowy plik csv:
property2, value2
hjhgjhjghjjgh,sdas
dasa
3. Zwaliduj przygotowany plik
4. Zaimportuj plik
Rezultat: Error java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
Kategoria: Komunikat błędów
--------------------------------------------------Zgłoszenie 11
Tytuł: Nie zmienia się licznik po odblokuj/zablokuj bundla
Opis: 1. Otwórz program z tabelą która ma przynajmniej jednego bundla
2. Ustaw bundla na nieedytowalnego
Licznik nieedytowalnych bundli dla bundla w drzewie się inkrementuje
3. Ustaw tego samego bundla jako edytowalnego
Rezultat: Licznik zablokowanych na drzewie się nie zmniejsza
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym

--------------------------------------------------Zgłoszenie 12
Tytuł: ATS - nie wykonanie pierwszej linii z komentarzem
1.Stwórz tabele i dodaj bundla.
2.Przejdź do tabeli i otwórz ustawienia ATS.
3.W pierwszej linii wprowadź tekst do skopiowania i komentarz na końcu np. Single line starts with //comment
Rezultat: Pierwsza linia z komentarzem nie zostaje wykonana.
Kategoria: Błąd funkcjonalny
--------------------------------------------------Zgłoszenie 13
Tytuł: Ikona w notyfikacji Save tag base properties
Opis: 1.Otwórz tabelę z bundlami
2. Dodaj przynajmniej jedną “property”
3. Kliknij w “Save tag base properties”
Rezultat: Ikona w popupie sugeruje, że to pytanie a nie informacja
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX

---------------------------------------Zgłoszenie 14
Tytuł: Import bundles dubluje property name
Opis: 1. W pliku csv wprowadź taki sam property name
przykładowy plik csv:
name,name
value,value2
2. Wybierz Import bundles z pliku .csv.
3. Zwaliduj i zaimportuj plik
Rezultat: Nie jest zgłaszany błąd duplikacji nazwy property (podobny do ręcznego
wprowadzania danych).
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
Komentarz: Reprodukowalne także na innych typach plików
---------------------------------------------------

Zgłoszenie 15
Tytuł: ATS pomija losowe wiersze w odtwarzaniu skryptu
Opis: 1. Otwórz nowe okno np. notatnika
2. Dla dowolnego bundle z możliwością edycji kliknij opcję Edit ATS
3. W polu Target Window wybierz otwarty notatnik
4. W polu do wprowadzania tekstu dodaj 10 wierszy z tekstem
5. Kliknij Run
Rezultat: Część wierszy została pominięta przy odtwarzaniu przez ATS.
Kategoria: Błąd funkcjonalny
Komentarz: Błąd losowy
--------------------------------------------------Zgłoszenie 16
Tytuł: Add Missing Properties dodaje tylko do pierwszego
Opis: 1. Otwórz/utwórz tabelę z więcej niż 1 bundle w tagu
2. Dodaj i zapisz base properties
3. Zaznacz kilka bundle
4. Wybierz: ‘Add Missing Properties’
Rezultat: Brakujące properties dodawane są tylko do pierwszego bundle'a
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
--------------------------------------------------Zgłoszenie 17
Tytuł: Informacja ‘Validate file’ po zmianie nazwy taga

Opis. 1. Przygotuj poprawny plik do Importu properties
2. Zwaliduj plik po czym
3. Zmień “Tag name”
Rezultat: Wyświetlany jest komunikat o konieczności ponownej walidacji pliku mimo, że plik
nie został zmieniony
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
--------------------------------------------------Zgłoszenie 18
Tytuł: Blokowanie ikon po zamknięciu filtrowania
Opis: 1. Wejdź na tabelę i Ustaw filtr (np. ‘Rows limit’ = 50)
2. Zatwierdź filtr przyciskiem ‘OK’
Rezultat: Blokowane są ikony w pasku narzędziowym, między innymi ‘Export bundles’
dopiero zaznaczenie jednego z rekordów umożliwia ponowne działanie
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
---------------------------------------------------

Zgłoszenie 19
Tytuł: Poprawna walidacja niepoprawnego pliku json.csv
Opis: 1. Przygotuj niepoprawny plik json.csv:
""[{""""property"""":""""1""""},{""""property1"""":""sd"""":""""value""""]""
2. W oknie importu wybierz typ json.csv oraz przygotowany plik z dysku
3. Kliknij w przycisk ‘Validate file’
Rezultat: Komunikat o poprawności struktury pliku "The selected file is valid"
Efektem defektu są błędne dane w aplikacji po imporcie"
Kategoria: Komunikat błędów
--------------------------------------------------Zgłoszenie 20
Tytuł: Długi string w "Property name definition"
Opis: 1. Wybierz File > Settings > Properties
2. Wprowadź bardzo długi tekst (rzędu 100000 znaków) do pola “dozwolone znaki”
Rezultat: Aplikacja staje się nieresponsywna, pola nie da się edytować, przy ładowaniu
tabeli zawiesza się. Nawet przy ponownym uruchomieniu programu problem zostaje
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
--------------------------------------------------Zgłoszenie 21
Tytuł: Filtr ‘Updated by’ nie działa prawidłowo (= i <>)
Opis:1. Zaznacz tabelę z tagami, z wypełnionym polem ‘Updated by’ oraz pustym.
2. Wejdź w filtry (Edit filters).

3. Zaznacz filtr ‘Updated By’, wybierz, <empty> oraz <>.
Rezultat: Pokazuje wiersze z pustą kolumną Updated By."
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
---------------------------------------------------

Zgłoszenie 22
Tytuł: Brak informacji, że tag jest duplikatem
Opis : 1. Do tabeli dodaj tag o nazwie “jeden”
2. Dodaj do tej samej tabeli tag o nazwie “Jeden”
Rezultat: Drugi tag” nie jest tworzony. User nie jest informowany, że jest to duplikat.
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
--------------------------------------------------Zgłoszenie 23
Tytuł: Eksport nadpisuje pliki bez pytania
Opis: 1. Wybierz tabelę z bundles i properties
2. Wybierz ‘Export bundles’ i wprowadź dane pliku np. nadpisanie.json.csv
3. Wprowadź zmianę i eksportuj do pliku z kroku 2 tj. nadpisanie.json.csv
Rezultat: Aplikacja nadpisuje plik bez potwierdzenia, czy na pewno to zrobić.
Kategoria: Błąd funkcjonalny
--------------------------------------------------Zgłoszenie 24
Tytuł: Brak możliwości usunięcia zaimportowanego pliku
Opis: 1. Zaimportuj plik csv
2. Usuń ten plik z dysku
Rezultat: Brak możliwości usunięcia pliku. Plik jest blokowany przez program "plik otwarty w
java platform binary"
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
---------------------------------------------------

Zgłoszenie 25
Tytuł: Table name może mieć tylko 50 znaków
Opis: 1. Połącz się z localhost
2. Wybierz Add Table
3. Wpisz nazwę tabeli dłuższą niż 50 znaków
Rezultat: Nie można stworzyć tabeli Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
Komentarz: Table name może mieć tylko 50 znaków mimo że w tabeli _tags pole ma
długość 100

--------------------------------------------------Zgłoszenie 26
Tytuł: Wartość 'property' generuje nieprawidłowy JSON
Opis 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i jednym 'bundle'
2. Kliknij na bundle, i wejdź w tryb edycji
3. Dodaj nowy property z wartością: this"";""is"";""invalid""
Podczas eksportu bądź kopiowania 'bundle' dane z 'properties' są nieprawidłowe.
4. Zaimportuj wyeksportowany plik i sprawdź dane
Rezultat: Podczas próby importowania dane są błędne.
Kategoria: Błąd funkcjonalny
---------------------------------------------------

Zgłoszenie 27
Tytuł: Dla “{” w property dodawany jest znak "\"
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i jednym “bundle”
2. Dla“bundle” wprowadź nazwę/wartość "property" wprowadź string ze znakiem “{"
3. Wyeksportuj plik
4. Zaimportuj wyeksportowany plik
Rezultat: Przed znak “{” został dodany "\"
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
--------------------------------------------------Zgłoszenie 28
Tytuł: Usuwanie property nie działa za 1 razem
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i kilkoma “bundle”
2. Do “bundle” dodaj property
2. Wpisz description do bundle
3. Kliknij w ‘remove property’ i zatwierdź komunikat
Rezultat: Property nie zostaje usunięty. Usunięty zostaje przy drugim razie.
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
--------------------------------------------------Zgłoszenie 29
Tytuł: Import CSV - Last Column < First Column
Opis: 1. Przygotowany poprawny plik csv do zaimportowania
2. Wybierz do importu przygotowany plik
3. Po walidacji pliku kliknij “Next >”
4. Zmień wartość Last Column na mniejszą od First Column
5. Kliknij “Import”

Rezultat: W logu wyświetlane są wiersze z wartościami “null”
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
---------------------------------------------------

Zgłoszenie 30
Tytuł: Podpowiedzi ATS - błąd wyświetlenia
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i kilkoma “bundle”
2. Otwórz okno ATS
3. W oknie edycji skryptu wpisz ‘{#Ta’
4. W oknie podpowiedzi (Crtl + Space) wybrać ‘{#TAB}’
Rezultat: Wyświetlona zostaje niepoprawna komenda (oznaczona na czerwono) {#TaB}
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
--------------------------------------------------Zgłoszenie 31
Tytuł: Niespójność informacji o długościach tabeli
Opis: 1. Stwórz tabelę (kliknij 'Add table')
3. Wpisz nazwę tabeli i usuń znaki
Komunikat walidacyjny został wyświetlony
4. Wpisz nazwę tabeli używając co najmniej 51 znaków
Rezultat: Brak informacji o maksymalnej długości. Komunikat walidacyjny powinien zawierać
maksymalną ilość znaków, podobnie do innych komunikatów walidacyjnych
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
Komentarz: Przy dodawanych tagach wyświetlana jest informacja o maksymalnej długości
taga
--------------------------------------------------Zgłoszenie 32
Tytuł: Nieobsługiwana sekwencja znaków
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i “bundle”
2. Włącz ATS i wybierze “Target window”
3. Wpisz sekwencję "{{test}}"
Rezultat: Ciąg znaków wpisany w wybrane okno to “}”
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
--------------------------------------------------Zgłoszenie 33
Tytuł: Brak komunikatu błędu gdy Left Limit < Right Limit
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i kilkoma “bundle”
2. Włącz filtr
3. Ustaw ID Range `Left Limit` większy od `Right Limit`

4. Zatwierdź
Rezultat: Brak komunikatu walidacyjnego
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
--------------------------------------------------Zgłoszenie 34
Tytuł: Show on top - Niezrozumiały komunikat
Opis:1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i kilkoma “bundle”
2. Otwórz okno ATS
Nie wybieraj nic w polu 'Target window'
Wybierz opcję 'Show on top'
Rezultat: Wyświetlony komunikat jest niezrozumiały dla użytkownika
Kategoria: Komunikat błędów
--------------------------------------------------Zgłoszenie 35
Tytuł: Property Right to left reading order
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem, bundle i kilkoma parametrami
2. Right-click na pole name/value - wybierz “Right to left reading order”
Pole wyświetlane jest od prawej do lewej
3. Kliknij w inne pole
Rezultat: Następuje powrót do pierwotnych ustawień
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
Komentarz: Right to left reading order w “Property value panel” działa poprawnie.
Reprodukowalne także na liście bundles
--------------------------------------------------Zgłoszenie 36
Tytuł: IF w ATS nie działa
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem, bundle
2. Zapisz bazowe property z nazwą property
3. Otwórz ATS
4. Wybierz okno z edytorem tekstu w „Target window”
5. Wprowadź kod:
.{$LEFT_CLICK=200:500}
{$IF;@property=value;true:{#ENTER};false:{#ENTER}}
{$IF;@name=John;true:command1;false:command2;...}
6. Uruchom skrypt
Rezultat: Skrypt wykonuje się klikając w określonym miejscu na edytorze tekstu, wprowadza
następujący tekst:
{$IF;property=property12;true:
;false:
}

Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
Komentarz: Błąd z pogranicza dokumentacji i funkcjonalności.
--------------------------------------------------Zgłoszenie 37
Tytuł: Problem z długą wartością w polu sekwencji
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem, bundle
2. Otwórz ATS
3. Wprowadź ciąg znaków o długości 5000
Rezultat: Sekwencja nie jest widoczna na ekranie
Również po zapisaniu i ponownym otwarciu sekwencja nie jest widoczna
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
--------------------------------------------------Zgłoszenie 38
Tytuł: Błąd aplikacji w osobnym oknie Properties
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem, bundle i kilkoma parametrami
2. Wybierz tabele
3. Pokaż property w osobnym oknie (F10)
4. Trzymając CTRL kliknij kilka razy w stworzony property
Rezultat: Pod oknem Properties wyskakuje wyjątek NullPointerException
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
--------------------------------------------------Zgłoszenie 39
Tytuł: ATS - komenda {#V} nie działa prawidłowo
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i bundle
2. Otwórz ATS
3. W oknie ATS wybierz edytor tekstu jako "Target Window”
4. Wpisz komendę {#V}
Rezultat: Wpisany tekst w edytorze to “w”
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
---------------------------------------------------

Zgłoszenie 40
Tytuł: Duplikowanie rekordów przy filtrze limitu wierszy
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, kilkoma tagami i bundles
2. Ustaw limit rekordów np.na 5
3. Zaznacz rekord na liście i wybierz duplikuj
Rezultat: Duplikowane rekordy pojawiają się na liście
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym

--------------------------------------------------Zgłoszenie 41
Tytuł: Ctrl+V nie działa w ATS
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i bundle
2. Uruchom edytor tekstu
3. Skopiuj jakikolwiek tekst do schowka
4. Uruchom edytor AST dla bundla
5. W ATS jako target windows wybrać okno edytora tekstu
6. Dodaj wpis ^{#V} w edytorze AST
7. Uruchom skrypt
Rezultat: Skopiowany tekst nie pojawia się w edytorze tekstu
Kategoria: Błąd funkcjonalny
--------------------------------------------------Zgłoszenie 42
Tytuł: Komunikat błędu "Empty sheet" przy imporcie csv
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą
2. Przygotuj plik csv np:
id ,firstname,secondname,Sex
102,adam,nazwisko_adam,M
3. Wybierz ‘import bundles’
4. Wprowadź nazwę taga oraz wybierz przygotowany plik
5. Kliknij ‘Next >’
6. Ustaw wartość "First column" na 5
7. Zwiększenie wartość "First column" na 6
Rezultat: Komunikat błędu "Empty sheet!" jest wyświetlany dla wartości 6 a nie 5.
Kategoria: Komunikat błędów
--------------------------------------------------Zgłoszenie 43
Tytuł: Błąd przy odświeżeniu na usuniętej tabeli
Opis: 1. Otwórz aplikację (połącz się z bazą danych) - pierwsza instancja. Ustawienie
użytkownika - Database user
2. Otwórz kolejną instancję aplikacji (połącz się przy użyciu tych samych parametrów
połączenia) - druga instancja
3. Przełącz użytkownika na System User w drugiej instancji.
4. Utwórz tabelę w pierwszej instancji
5. Odśwież widok w drugiej instancji - pojawi się dodana tabela
6. Usuń tabelę w drugiej instancji
7. Odśwież widok w pierwszej instancji
Rezultat: Nieoczekiwany błąd z bazy dany
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym

--------------------------------------------------Zgłoszenie 44
Tytuł: Brak odświeżenia okna po usunięciu Remove Source
Opis: 1. Źródło dodane do aplikacji
2. Wybierz File > Remove Source
Rezultat: Po usunięciu zaznaczonej bazy, po prawej stronie wyświetlają się jej parametry
(login, hasło etc.), okno to nie zostaje odświeżone.
Kategoria: Błąd funkcjonalny
--------------------------------------------------Zgłoszenie 45
Tytuł: Błąd połączenia nie-automatycznego(dwuklik)
Opis: 1. Źródło dodane do aplikacji i połączone
2. Zmień ustawienia aplikacji - odznacz checkbox “Automatically reconnect to recent
connected sources”
3. Zrestartuj aplikację
4. Podwójnie kliknij na podłączone źródło
Rezultat: Pojawia się wyjątek NullPointerException
Kategoria: Błąd funkcjonalny
--------------------------------------------------Zgłoszenie 46
Tytuł: Niepoprawny eksport dla wartości z przecinkiem
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem, bundle i kilkoma parametrami
2. Do nazwy/wartości minimum jednego parametru dodaj przecinek
3. Wyeksportuj bundles
4. Zaimportuj stworzony plik
Rezultat: Parametry z przecinkiem nie są wczytywane
Kategoria: Błąd funkcjonalny
--------------------------------------------------Zgłoszenie 47
Tytuł: Exception po wprowadzeniu Emoji do opisu
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem, bundle i kilkoma parametrami
2. Do opisu bundle wpisz niedozwolony znak (np. znak emoji)
3. Kliknij w opis innego bundla
Pojawia się SQLException
3. W polu z pkt drugiego wpisz dowolny ciąg znaków i naciśnij enter
Rezultat: Opis w polu z pkt 2 znika po wciśnięciu entera
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
Komentarz: SQLException występuje także na innych polach

--------------------------------------------------Zgłoszenie 48
Tytuł: Zawiesza się aplikacja na czas Delay'a w ATS
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i bundle
2. Wybierz opcję ATS i wprowadź “target window”
3. W sekwencji ATS na oknie edytora użyj dużej zmiennej DELAY > 100000
np:
{$LEFT_CLICK=100:100}
{$DELAY=100000}
{$RIGHT_CLICK=100:100}
5. Zapauzuj wykonywanie sekwencji
Rezultat: Program nie odpowiada na czas ustawionego opóźnienia
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
--------------------------------------------------Zgłoszenie 49
Tytuł: Możliwa edycja ATS przez wielu użytkowników
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i kilkoma bundle edytowalnymi
przez różnych użytkowników
2. Pierwszy użytkownik edytuje jedną z nich
3. Drugi użytkownik edytuje kolejne
4. Zapisz utworzone sekwencje
5. Odśwież źródło i uruchom okno ATS
Rezultat: Ostatnio zapisany ATS zostaje zapamiętany.
Kategoria: Błąd funkcjonalny
Komentarz: Można zreprodukować na dwóch instancjach i dwóch userach (database user
and system user)
--------------------------------------------------Zgłoszenie 50
Tytuł: Błąd podczas exportu Bundle-a
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem bundle i kilkoma property
2. Wyeksportuj Bundle do pliku np test.json.csv
3. Przejdź do okna systemowego i zmień atrybut pliku na Hidden
4. Przejdź do Databucket
5. Wyeksportuj ponownie ten sam bundle do tej samej nazwy pliku test.json.csv
Rezultat: Pojawia się Java Error FileNotFound - Access Denied
Kategoria: Komunikat błędów
--------------------------------------------------Zgłoszenie 51

Tytuł: Skopiowana wartość „null”.
Warunki wstępne: Otwarta aplikacja, istnieje bundle bez propertiesów.
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i bundle
2. Zaznacz bundle'a bez propertiesów.
3. Skopiuj bundle (do schowka)
4. Wklej zawartość schowka do edytora tekstu
Rezultat: Wartość properties po przekopiowaniu ma wartość null.
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
--------------------------------------------------Zgłoszenie 52
Tytuł: Ciąg znaków {":"} usuwa pole value
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i bundle
2. Dodaj parametr
3. W wartość parametru wprowadź m.in. ciąg znaków {":"}
Rezultat: Zawartość całego ‘value’ pola zostaje usunięta
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym

--------------------------------------------------Zgłoszenie 53
Tytuł: Zmiana ustawień ATS dezaktywuje Run w Edit ATS
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i bundle
2. Uruchom okno ATS
3. Wprowadź sekwencję do wykonania
4. Przejdź na główne okno i zmień ustawienia ATS w settings
5. Przejdź na okno edycji ATS
Rezultat: Przycisk (Run) jest nieaktywny do momentu wprowadzenia zmiany w sekwencji
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
Komentarz: Reprodukowalne także dla innych ustawień, także niezwiązanych z ATS bądź
niektórych akcji w aplikacji np. dodaj/usuń bundle.
--------------------------------------------------Zgłoszenie 54
Tytuł: Wielokrotne wklejanie zbyt długiej nazwy tabeli
Opis: 1. Podłączone źródło
2. Kliknij w ‘Add table’
3. Używając Crtl+v wklej ciąg znaków
Rezultat: W pewnym momencie nazwa znika
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
---------------------------------------------------

Zgłoszenie 55
Tytuł: Brak tooltipów w Oknie ATS gdy jest w trybie run
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i bundle
2. Uruchom okno ATS
3. Wprowadź do wykonania sekwencję w kilku liniach
4. Uruchom ATS
5. Sprawdź tooltipy ikon
Rezultat: W trybie Run, tooltipy ikon nie wyświetlają się
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
--------------------------------------------------Zgłoszenie 56
Tytuł: Blokowanie edycji pakietów na 2 instancjach
Opis:1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i kilka bundle
2. Otwórz dwie instancje Databucket (ten sam użytkownik)
3. Na jednej z nich utwórz tabelę i pakiet
4. Odśwież listę na drugiej instancji
5. Zablokuj edycję bundle na drugiej instancji
6. Na pierwszej instancji uzupełnij pole Description nowymi danymi
7. Zapisz zmiany (enter lub zmiana zaznaczenia)
Rezultat: Dla danego pakietu pole Description zostało zaktualizowane.Stan Bundle:
niemożliwa edycja
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
--------------------------------------------------Zgłoszenie 57
Tytuł: Przeskakuje kursor przy usuwaniu tabeli
Opis: 1.Dodaj kilka tabel z nazwa aaa, ddd, zzz, ccc, bbb, itp.
2.Ustaw kursor na tabeli zzz w drzewie
3.Ustaw kursor na tabeli aaa w drzewku
4.Usuń tabele aaa
Rezultat: Kursor nie ustawia się na kolejnej tabeli. Przeskakuje na tabelę następnie dodaną
(ddd)
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
--------------------------------------------------Zgłoszenie 58
Tytuł: Nieprawidłowa wartość wyświetlona na tooltipie
Opis:1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i kilka bundle
1. Stwórz bundle (kliknij ikonę 'plusa' lub użyj skrótu)
2. Wpisz nazwę bundle i kliknij przycisk 'ok'
3. Dodaj 'opis' do bundle

4. Edytuj opis bundle (dodaj opis wykraczający poza ramy pola description)
5. Najedź myszką na opis pakietu
Rezultat: Tooltip z aktualną wartością pola 'Opis' powinien zostać wyświetlony (obecnie
część tooltipu nie mieści się na ekranie).
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
--------------------------------------------------Zgłoszenie 59
Tytuł: Save tag base properties
Opis:1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i kilka bundle bez properties)
2. W każdym z przynajmniej dwóch dodaj jedno pole property. (zachowaj defaultowe
wartości)
3. W pierwszym tagu kliknij "Save tag base properties"
4. W drugim tagu kliknij "Save tag base properties"
Rezultat: Wyskakuje okienko pytające się czy chce nadpisać parametry, które są dokładnie
takie same jak podane na liście
Kategoria: Problemy językowe / Użyteczność / UX
Komentarz: Reprodukowalne także przy kliknięciu 2 razy pod rząd base properties bez
zmiany taga/bundle
--------------------------------------------------Zgłoszenie 60
Tytuł: ATS - komenda {#W} nie działa
Opis: 1. Źródło z co najmniej jedną tabelą, jednym tagiem i bundle
2. Otwórz ATS
3. W oknie ATS wybierz edytor tekstu jako "Target Window”
4. Wpisz komendę {#W}
Rezultat: Litera W nie jest wprowadzana do edytora
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym
--------------------------------------------------Zgłoszenie 61
Tytuł: Problem z add MBP po imporcie
Opis 1. Stwórz plik do importu składający się ze zduplikowanych danych nazw parametrów
tabelę properties składające się z dużej liczby powtarzających się ciągów elementów (np.
imie,nazwisko,status,imie,nazwisko,status,imie,nazwisko,status
Mar,nowakow,testuje,Mar,nowakow,testuje,Mar,nowakow,testuje
2. Save tag base properties
3. Usuń wszystkie properties poza wyjątkiem jednego wiersza
4. Add missing base properties (MBP)
Przywraca tylko unikatowe properties
5. Usuń wszystkie
6. Add MBP

Przywraca wszystkie properties
7. Przywróć stan początkowy Usuwając okolo polowy properties
8. Add MBP
Rezultat: Nic nie przywraca
Kategoria: Bezpieczeństwo / defekt w mało krytycznym obszarze funkcjonalnym

Plany testów MrBuggy5 / Databucket
---------------------PRZYKŁADOWE PLANY TESTÓW---------------Najwyżej punktowane plany testów TestingCup 2017
Oryginały - Komisja nie poprawiała błędów w dokumentach.
-------------------------------------------------------------------------------------

Plan 1.
Plan_testow_ID1/2017
1. Wprowadzenie:
Testy mają na celu pomoc w określeniu jakości i niezawodności testowanego
oprogramowania Databucket poprzez wykrycie jak największej ilości jego defektów.
Ze względu na stosunkowo niewielką ilość dostępnego czasu (3h) testy powinny
pokrywać jak największy zakres dostepnych funkcjonalności aby w pierwsze
kolejności wykryć krytyczne błędy, które mogłyby uniemożliwiać pracę z aplikacją.
Plan testów został stworzony na podstawie krótkiego spotkania na którym ustalono
jaki zakres testów jest możliwy przy aktualnie dostępnych zasobach testerskich.
Istotnym zagrożeniem prowadzonych testów jest stosunkowo krótki czas w
porównaniu do rozmiaru aplikacji i ilości funkcji, jakie zawiera.
2. Testowane elementy:
W aplikacji Databucket v. 1.8 testwane będą:
- elementy interfejsu
- wprowadzanie danych i ich poprawny zapis w bazie
- eksport danych do plików
Na podstawie dokumentacji udostępnionej na pendrive, folder
Zawody/MrBuggy/Dokumentacja Databucket podrecznik uzytkownika
3. Testowane cechy
Elementy określone w w/w dokumetacji, r. 3 (poza ATS)
4. Testowane cechy – wyłączenia
ATS - brak wystarczającej wiedzy aby edytować i modyfikować sekwencje
5. Podejście
Testy manualne eksploracyjne - na podstawie dokumetnacji oraz doświadcznia
testerów
6. Kryteria zaliczenia / nie zaliczenia testu
Zgodność z dokumentacją
7. Kryteria zawieszenia / wznowienia testu

Czas: 8.06.2017, godz. 13:00, wraz ze zgraniem plików na pendrive dostarczony
przez organizatora.
Nie jest planowane wznowienie testów, o ile taka informacja nie zostanie przekazana
przez organizatora.
8. Produkty testowania
Lista zgłoszonych błędów (przypadki testowe) dostępne będą w aplikacji Reporter.
Dane testowe utworzone przez testerów podczas rundy testowej zostaną
zarchiwizowane na potrzeby ewentualnych retestów.
9. Środowisko testowania
Opis środowiska znajduje się w pliku"Instrukcja instalacji środowiska MrBuggy", który
został przesłany do wszystkich testerów. Do testów użyto 3 komputerów z
systemami Win 7, 8 i 10.
10. Harmonogram
8.06.2017
10-11: instalacja aplikacji, zapoznanie z dokumentacją (wszyscy), ułożenie planu
testów (kapitan), przekazanie harmonogramu testerom, rozpoczęcie testów
11-12: t. eksploracyjne
12:00 - 12:10: narada dotycząca stanu testów + reorganizacja założonego
harmonogramu.
12:10 - 12:55: kontynuacja testów
12:55 - 13:00: zamknięcie testow - ewe. edycja zgłoszonych defektów, zgranie pliku
na pendrive
11. Potrzeby kadrowe oraz szkoleniowe
Potrzeby kadrowe - istotnym wsparciem zespołu testersiego byłaby osoba o wiedzy
technicznej swobodnie poruszająca się w środowisku SQL.
Potrzeby szkoleniowe - kurs j. angielskiego
12. Odpowiedzialność
Tester A - błędy funkcjonalne
Tester B - błędy dotyczące eksportu danych
Tester C - błędy interfejsu
13. Ryzyka
1) Zbyt mała ilość czasu = przeoczenia najbardziej krytycznych defektów.
2) Zbyt mała liczba testerów w stosunku do ilości funkcjonalności
3) Taki typ aplikacji nie był dotąd testowany - z jednej strony - świeże spojrzenie na
testy, z drugiej testerzy mogą nie posiadać wystarczającej wiedzy aby
określić, jakie błędy mogą być krytyczne
4) Testerzy nie posiadają doświadczenia w testowaniu aplikacji w j. ang, do których
jedyna dostępna dokumentacja jest w tymże języku
14. Założenia oraz zależności

Ze względu na czas pożądane jest znalezienie/wykluczenie istnienia błędów
krytycznych blokujących działanie aplikacji. Oznacza to, że pomimo braku
błędów krytycznych aplikacja może zawierać błędy dotyczące drobnych i mało
istotnych funkcjonalności.
15. Zatwierdzenie planu
Kierownik działu produkcji

-------------------------------------------------Plan 2.
PLAN TESTÓW aplikacji Databucket-1.8, nr dokumentu: 2017/06/1
Wersja dokumentu: 1.00
Data ostatniej modyfikacji: 08/06/2017
Autor: XYZ
Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. Testowane elementy
3. Testowane cechy
4. Testowane cechy – wyłączenia
5. Podejście
6. Kryteria zaliczenia / nie zaliczenia testu
7. Kryteria zawieszenia / wznowienia testu
8. Produkty testowania
9. Środowisko testowania
10. Harmonogram
11. Potrzeby kadrowe oraz szkoleniowe
12. Odpowiedzialność
13. Ryzyka
14. Założenia oraz zależności
15. Zatwierdzenie planu
1. Wprowadzenie
Celem dokumentu jest opisanie zakresu, metod, zasobów oraz harmonogramu
zamierzonych czynności testowych wraz z listą testowanych obszarów oraz
określonymi warunkami zakończenia testów.
2. Testowane elementy
Testom poddana zostanie aplikacja Databucket w wersji 1.8 w oparciu o dostarczoną
specyfikację:
- “Dokumentacja Databucket podrecznik uzytkownika”
3. Testowane cechy

W czasie trwania sesji eksploracyjnej poddane testom będą następujące
funkcjonalności:
Elements
Data sources
Users
Tables
Tags
Bundles
Properties
Import bundles
Export bundles
Copy bundle
Duplicate bundle
Filter
Tag base properties
Auto-Type Sequence (ATS)
Properties window
Settings
4. Testowane cechy – wyłączenia
- Testowaniu nie podlega polska wersja językowa aplikacji
- Testowaniu nie podlega import/export plików innych niż opisane w specyfikacji
- Testowaniu nie podlega aplikacja w niestandardowym rozmiarze okna i czcionek
(innych niż 100%)
5. Podejście
Testy aplikacji odbędą się w oparciu o specyfikację dostarczoną przez producenta
oprogramowania. W trakcie jednej sesji eksloracyjnej dokonane zostaną testy
manualne za pomocą metody białoskrzynkowej.
6. Kryteria zaliczenia / nie zaliczenia testu
Funkcjonalność systemu uznaje się za zdatną do dalszego etapu rozwoju
oprogramowania/testów jeżeli znajdować się w niej będą niekrytyczne dla
prawidłowego funkcjonowania aplikacji błędy, takie jak: literówki, problemy
językowe, nieprawidłowe komunikaty błędów.
Funkcjonalność systemu uznaje się za niezdatną do dalszego etapu rozwoju
oprogramowania/testów jeżeli znajdować się w niej będą błędy
bezpieczeństwa, funkcjonalne i krytyczne błędy funkcjonalne. Dokładne
definicje stopnia błedów znajdują sie w dostarczonej specyfikacji.
7. Kryteria zawieszenia / wznowienia testu
Nie przewiduje się możliwości zawieszenia testów w trakcie pojedynczej sesji
eksploracyjnej.
8. Produkty testowania
W trakcie sesji testowej zostaną utworzone i zachowanedane testowe w postaci:
tabeli baz danych wraz z wprowadzonymi danymi
udokumentowane zgłoszenia błędów
9. Środowisko testowania
- Windows 7 Professional SP1 64-bit, 8GB RAM

- MySQL Workbench 6.3 CE
- Apache Open Office 4.1.3
- Microsoft .NET Framework 4.5
- Java 32-bit
10. Harmonogram
Sesja eksploracyjna odbędzie się dnia 08/06/2017 w godzinach 10:00 – 13:00
11. Potrzeby kadrowe oraz szkoleniowe
Do przeprowadzenia testów aplikacji wymagany jest zespół 3-ech testerów z
wyodrębnieniem jednego kapitana.
Testerzy muszą się cechować zdolnością do znajdowania błędów.
Kapitan musi cechować się zdolnością organizacji pracy, znajdowania i raportowania
błędów.
12. Odpowiedzialność
Software Tester – odpowiedzialny za zapoznanie się z dokumentacją, testowanie
aplikacji i raportowanie błędów do kapitana.
Kapitan – odpowiedzialny za organizację pracy zespołu, zbieranie zgłoszeń od
Software Testerów i finalne raportowanie błędów do komisji sędziowskiej
13. Ryzyka
Ograniczony czas na testy znacząco wpłynie zmiejszenie ilości znalezionych błędów,
co może mieć wpływ na jakość odstarczonej aplikacji.
14. Założenia oraz zależności
Wszelkie odchyłki od planu testów mają być raportowane w Raporcie końcowym.
Zakończenie testów w danej sesji eksploracyjnej nie gwaratuje 100% wykrycia
wszystkich błędów aplikacji.
15. Zatwierdzenie planu
Plan zatwierdza:
Software Tester 1, data i podpis
Software Tester 2, data i podpis
Kapitan, data i podpis
-------------------------------------------------------------------------------Plan 3.
TEST PLAN FOR DATABUCKETv1.8
This test plan describe test activities for DATABUCKET application.
Goal is functional validation of new release of the application and its compliance with
documentation provided with application.
1. Test Items:
Application under test is "Databucket v.1.8".
2. Features to be Tested:
All functions described in doc "Dokumentacja Databucket podrecznik uzytkownika" v.1.8 in
chapter "3. Databucket Function".

3. Features Not to Be Tested:
All functions not described in "Dokumentacja Databucket podrecznik uzytkownika" v.1.8 in
chapter "3. Databucket Function". If documentation is not
4. Item Pass/Fail Criteria:
- There must be no blocker and critical defects, no more than 10 major defects
- All function should work as described in documentation
5. Approach:
Each tester will conduct manual validation tests for functions described in documentation.
Defect found by one tester will be verified by second tester.
Test team will follow black box testing method and will not use debuggers and not change
data in database directly.
6. Suspension Criteria and Resumption Requirements:
When blocker will be found in specific function then further testing for this function should be
stopped. Resumption can be done when defect will be fixed and patch version released and
delivered to test team in the time specified in Schedule chapter. All areas that were affected
by bug shoud be tested again on patched version.
In case of application crash, test activities can be resumed after fixing the problem on test
environement.
7. Test Deliverables:
- Test plan in TestingCupReporter
- Defect logs in TestingCupReporter
8. Test Environment:
Each test environment has the same setup:
- Laptop with Windows 7
- MySQL 5.7.18.1
- JAVA 8 32bits
- Databucket 1.8
- PDF reader
9. Estimate:
This test plan requires effort of 2 testers for 2.5 hour each.
10. Schedule:
Test will start on 8th June at 10AM and will end at 1PM on 8th June.
11. Responsibilities:
Captain of test team is responsible for preparation of test plan and log defects in
TestingCupReporter. Testers are responsible to do validation tests and report all defects to
captain.

12. Risks:
Risk1: Not all functions can be tested because of limited test time.
Contingency:: Untested function with possible bugs.
Mitigation: Next test activites need to be planned to cover all functions.
Risk2: Quality of documentation- not described functionalities in documentation and existing
in application and vise werse
Contingency: User can use functions not in the way they are intended to be used
Mitigation: Documentation should be more precise and updated for next release

