Raport znalezionych defektów:
DEFEKT 1:
1.
2.
3.
4.
•
•
5.
6.

Identyfikator defektu: ID01
Tytuł defektu: Brak wpisów na blogu z roku 2017
Priorytet: Major
Kroki do reprodukcji:
Na stronie głównej kliknij link Blog w menu górnym
Najedź na listę rozwijaną Previous Version
Aktualny rezultat/opis defektu: Na liście rozwijanej brakuje roku 2017
Oczekiwany rezultat: Blog zawiera odnośnik do wpisów z każdego poprzedniego roku

DEFEKT 2:
1.
2.
3.
4.
•
•

Identyfikator defektu: ID02
Tytuł defektu: Data praw autorskich
Priorytet: Minor
Kroki do reprodukcji:
Przejdź do głównej strony ww.testingcup.pl i zweryfikuj datę praw autorskich
Przejdź do strony bloga za pomogą linku w menu górnym strony głównej i zweryfikuj datę
praw autorskich
5. Aktualny rezultat/opis defektu: Na każdej z wymienionych stron data praw autorskich jest
różna
6. Oczekiwany rezultat: Data praw autorskich powinna być spójna i aktualna dla wszystkich
wymienionych stron

DEFEKT 3:
1.
2.
3.
4.
•
•
5.

Identyfikator defektu: ID03
Tytuł defektu: Dojazd do miejsca zawodów od wschodu/zachodu
Priorytet: Minor
Kroki do reprodukcji:
Na stronie głównej kliknij link Venue w menu górnym
Rozwiń podsekcję By car
Aktualny rezultat/opis defektu: W opisie dojazdu do miejsca zawodów od wschodu/zachodu
brakuje wskazania miasta

6. Oczekiwany rezultat: Opis dojazdu powinien być spójny dla każdej "wylotówki"

DEFEKT 4:
1.
2.
3.
4.
•
5.

Identyfikator defektu: ID04
Tytuł defektu: Znikająca część nagłówka
Priorytet: Minor
Kroki do reprodukcji:
Przewiń stronę główną w dół i w górę
Aktualny rezultat/opis defektu: Tylko dla strony max przewiniętej do góry dostępna jest
informacja o tel/emailu kontaktowym. Przy przesunięciu stronu w dół, ta część nagłówka
znika
6. Oczekiwany rezultat: Nagłówek powinien być statyczny bez względu na przesunięcie strony

DEFEKT 5:
1.
2.
3.
4.
•
•
5.
•
•
6.

Identyfikator defektu: ID05
Tytuł defektu: Dostępność ikonek YouTube/ vimeo
Priorytet: Major
Kroki do reprodukcji:
Na stronie głównej zweryfikuj dostępność ikonek w stopce
Przejdź do strony bloga za pomocą linku w menu górnym i zweryfikuj dostępność ikonek
Aktualny rezultat/opis defektu:
Na stronie głównej dostępne są ikonki facebook, twitter oraz youtube
Na stronie bloga dostępne są linki facebook, twitter, vimeo, youtube
Oczekiwany rezultat: Wszystkie ikonki powinny być dostępne z poziomu każdej strony

DEFEKT 6
1.
2.
3.
4.
•
•
5.

Identyfikator defektu: ID06
Tytuł defektu: Nieczytelna czcionka w widoku 100% strony
Priorytet: Trivial
Kroki do reprodukcji:
Na stronie głównej kliknij link Venue
Rozwiń sekcję By Train
Aktualny rezultat/opis defektu: W zastosowanej czcionce przy pogrubieniu litera "i" jest
nieczytelna (np. w słowie Kaliska). Problem występuje przy 100% widoku strony
6. Oczekiwany rezultat: Litery dla zastosowanej czcionki są czytelne zarówno z pogrubieniem
jak i bez niego

DEFEKT 7:
1.
2.
3.
4.
•
•
•
5.

Identyfikator defektu: ID07
Tytuł defektu: Szerokość ramki dla członków Jury
Priorytet: Minor
Kroki do reprodukcji:
Na stronie głównej rozwiń listę More w menu górnym
Kliknij pozycje Jury
Zweryfikuj rozmiary ramek dla opisów członków Jury
Aktualny rezultat/opis defektu: Dla opisu Kamili Mrozek ramka jest za wąska, dla opisu
Grzegorza Dawida ramka jest za wąska i za krótka
6. Oczekiwany rezultat: Ramki dla opisów wszystkich członków Jury powinny być
jednakowych rozmiarów

DEFEKT 8
1.
2.
3.
4.
•
•
5.

Identyfikator defektu: ID08
Tytuł defektu: Nieprawidłowe wyświetlanie zawartości stron
Priorytet: Critical
Kroki do reprodukcji:
Na stronie głównej używając IE kliknij link More -> Jury lub More -> Programe Committee
Zweryfikuj sposób prezentacji zawartości stron
Aktualny rezultat/Opis defektu: Zawartość wymienionych stron nie jest wyświetlona w
przyjazny sposób dla użytkownika
6. Oczekiwany rezultat: Zawartość stron powinna być zaprezentowana w czytelny sposób

DEFEKT 9
1.
2.
3.
4.
•
•
•
5.

Identyfikator defektu: ID09
Tytuł defektu: Rozmiar przycisku Search po wyszukaniu danych na stronie bloga
Priorytet: Trivial
Kroki do reprodukcji:
Na stronie głównej kliknij link Blog w menu górnym
Kliknij przycisk Search
Zweryfikuj rozmiar przycisk Search na stronie z listą rezultatów dla wyszukiwania
Aktualny rezultat/Opis defektu: Przycisk Search jest wyższy niż input do wpisania
kryterium wyszukiwania, z punktu widzenia użytkownika nie jest to estetyczne
6. Oczekiwany rezultat: Input i przycisk powinny być w tym samym rozmiarze

DEFEKT 10
1.
2.
3.
4.
•

Identyfikator defektu: ID10
Tytuł defektu: Brak podświetlenia linku
Priorytet: Trivial
Kroki do reprodukcji:
Na stronie głównej kliknij np link WORKSHOPS -> Michael Bolton (dotyczy wszystkich
stron znajdujących się pod linkami WORKSHOPS i MORE)
• Zweryfikuj wygląd linku WORKSHOPS
5. Aktualny rezultat/Opis defektu: Opisywany element pozostaje bez zmian. Analogiczne
zachowanie dla linku More
6. Oczekiwany rezultat: Podświetlenie wszystkich linków w menu górnym powinno działać
w sposób spójny

DEFEKT 11
1.
2.
3.
4.
•
•
•
5.

Identyfikator defektu: ID11
Tytuł defektu: Podsekcje na liście rozwijanej dla poprzednich edycji
Priorytet: Major
Kroki do reprodukcji:
Na stronie głównej kliknij link Blog z menu górnego
Rozwiń listę podsekcji dla Previous version
Zweryfikuj listę podsekcji dla każdego z dostępnych roczników
Aktualny rezultat/Opis defektu: Dla każdego rocznika dostępna jest inna lista
podkategorii
6. Oczekiwany rezultat: Dla każdego rocznika lista podkategorii powinna być taka sama

DEFEKT 12
1.
2.
3.
4.
•
•
•
5.

Identyfikator defektu: ID12
Tytuł defektu: Zbędna linia i tekst na stronie
Priorytet: Minor
Kroki do reprodukcji:
Na stronie głównej kliknij link Blog z menu górnego
Rozwiń listę podsekcji dla Previous version
Przejdź do strony "Nagrody" dla roku 2015
Aktualny rezultat/Opis defektu: Pod opisem regulaminu przyznawania nagród dostępna
jest zbędna pozioma linia oraz zbędny teskt „ftf_open_type:”. Analogiczny błąd na
stronie z prezentacjami dla roku 2015
6. Oczekiwany rezultat: Na stronie nie jest prezentowana żadna dodatkowa linia oraz tekst

DEFEKT 13
1. Identyfikator defektu: ID13
2. Tytuł defektu: Brak odwołania do klienta pocztowego/hiperłącza dla adresu mailowego
testingcup@testingcup.pl w nagłówku strony głównej
3. Priorytet: Minor
4. Kroki do reprodukcji:
• otwórz stronę główną: http://testingcup.pl/index.html
• przejdź do nagłówka "Any questions? Please call us on +48 533 389 220 or send us an
email testingcup@testingcup.pl"
• wybierz/zaznacz kursorem adres mailowy: testingcup@testingcup.pl
5. Aktualny rezultat/Opis defektu: adres mailowy: testingcup@testingcup.pl nie jest
hiperłączem/nie przekierowuje do klienta pocztowego jak pozostałe adresy mailowe na
stronie testingcup.pl
6. Oczekiwany rezultat: Standaryzacja. Pozostałe adresy mailowe użyte na stronie
przekierowują do klienta pocztowego.

DEFEKT 14
1.
2.
3.
4.
•
•
5.

Identyfikator defektu: ID14
Tytuł defektu: Niestandardowa grafika przycisku "SAVE" przy zapisie do Newslettera
Priorytet: Trivial
Kroki do reprodukcji:
przejdź do strony: http://www.testingcup.pl/venue.html
przejdź na dół strony do obszaru "NEWSLETTER"
Aktualny rezultat/Opis defektu: Przycisk "Save" dla obszaru "NEWSLETTER" ma inną oprawę
graficzną niż pozostałe elementy na stronie
6. Oczekiwany rezultat: Wszystkie elementy na stronie powinny mieć standardową grafikę

DEFEKT 15
1. Identyfikator defektu: ID15
2. Tytuł defektu: zbędna pozioma linia w orientacji poziomej strony wyświetlonej na urządzeniu
mobilnym
3. Priorytet: Trivial
4. Kroki do reprodukcji:
• Na urządzeniu mobilnym (telefon smartphone) przejdź do strony głównej
• Obróć urządzenie do orientacji poziomej
5. Aktualny rezultat/Opis defektu: W nagłówku prezentowana jest zbędna pozioma linia tła
6. Oczekiwany rezultat: Brak linii tła

DEFEKT 16
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
•
5.
•
•
6.

Identyfikator defektu: ID16
Tytuł defektu: Brak RDW strony www.testingcup.pl
Priorytet: Critical
Kroki do reprodukcji:
Na urządzeniu mobilnym (telefon smartphone) przejdź do strony głównej
Rozwiń menu
Rozwiń sekcję More
Obróć urządzenie do orientacji poziomej
Otwórz menu
Aktualny rezultat/Opis defektu:
Ramka w sekcji More nie jest widoczna w całości
Pełne menu nie jest dostępne w orientacji poziomej urządzenia mobilnego
Oczekiwany rezultat: Strona powinna być responsywna, wszystkie jej elementu powinny być
w pełni dostępne zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej urządzenia

DEFEKT 17
1.
2.
3.
4.
•
•
5.
6.

Identyfikator defektu: ID17
Tytuł defektu: Za długa nazwa przycisku (urządzenie mobilne)
Priorytet: Trivial
Kroki reprodukcji:
Na urządzeniu mobilnym (telefon smartphone) przejdź do strony głównej
Kliknij link Championship w menu górnym
Aktualny rezultat/Opis defektu: Nazwa przycisku nie mieści się na buttonie
Oczekiwany rezultat: Nazwa przycisku mieści się na buttonie

DEFEKT 18
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
5.

Identyfikator defektu: ID18
Tytuł defektu: Informacja o polach wymaganych podczas komentowania posta na blogu
Priorytet: Trivial
Kroki do reprodukcji:
Na urządzeniu mobilnym (telefon smartphone) przejdź do strony głównej
Kliknij link Blog w menu górnym
Przejdź do dowolnego posta
Przejdź do sekcji dodawania komentarzy do posta
Aktualny rezultat/Opis defektu: Informacja o oznaczeniu pól wymaganych jest łamana do
dwóch linii, przy czym tylko symbol * jest prezentowany w linii numer dwa
6. Oczekiwany rezultat: Informacja o oznaczeniu pól wymaganych powinna być prezentowana
w sposób przejrzysty, symbol nie powinien być jako jedyny znak prezentowany w nowej linii

DEFEKT 19
1. Identyfikator defektu: ID19
2. Tytuł defektu: Komunikaty w języku polski dla angielskiej wersji językowej strony podczas
dodawania komentarzy do postów na blogu
3. Priorytet: Major
4. Kroki do reprodukcji:
• Kliknij link Blog dostępny w menu górnym
• Przejdź do dowolnego posta na blogu
• Przejdź do sekcji dodawania komentarza dla postu
• Bez uzupełniania pól wymaganych, kliknij przycisk Post comment
5. Aktualny rezultat/Opis defektu: W tooltipach prezentowane są komunikaty w polskiej wersji
językowej
6. Oczekiwany rezultat: Komunikaty walidacyjne w tooltipach powinny być prezentowane
zgodnie z wersja językową strony internetowej

DEFEKT 20
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
•
5.
6.

Identyfikator defektu: ID20
Tytuł defektu: Komunikaty podczas dodawania komentarzy do postów na blogu dla
różnych przeglądarek
Priorytet: Major
Kroki do reprodukcji:
Kliknij link Blog dostępny w menu górnym
Przejdź do dowolnego posta na blogu
Przejdź do sekcji dodawania komentarza dla postu
Bez uzupełniania pól wymaganych, kliknij przycisk Post comment
Zweryfikuj prezentowane komunikaty walidacyjne dla różnych przeglądarek
Aktualny rezultat/Opis defektu: W tooltipach prezentowane są różne treści komunikatów
walidacyjnych w zależności od używanej przeglądarki
Oczekiwany rezultat: Komunikaty walidacyjne w tooltipach powinny być spójne dla
wszystkich przeglądarek

