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Dlaczego Mr Buggy to przyjaciel każdego 
początkującego Testera?

Kilka słów o bohaterze wszystkich zawodów. Chodzi 
oczywiście o Mr Buggy. Każdego roku aplikacja stanowi 
wyzwanie dla setek testerów. Z roku na rok mamy do 
czynienia z inną odsłoną, a także inną specyfikacją.  

To właśnie ta różnorodności sprawia, że Mr Buggy jest 
przyjacielem każdej początkującej osoby. Takie 
zróżnicowanie daje spore możliwości ćwiczeń i nauki. 

W dalszej części polecam kilka zadań do wykonania w 
celu doskonalenia testerskiego warsztatu.

Sądzę, że warto podkreślić niezwykły wkład 
organizatorów w testing community. Po zawodach 
udostępniają aplikację, z którą mierzą się zawodnicy. 
Publikowana jest także lista znanych błędów oraz 
najlepsze raporty czy plany testów. Może być to 
niezwykle ważne dla osób, które chcą zacząć swoją 
przygodę z testowaniem, bo pozwala na sprawdzenie 
własnych wyników.

Sądzę także, że jest to świetny poligon do ćwiczeń, o 
czym będzie mowa poniżej. Uważam wręcz, że przejście 
przez dotychczasowe oblicza Mr Buggiego, daje spore 
możliwości zapoznania się z chociaż częścią testerskiego 
rzemiosła. Oczywiście codzienna praca w tym zawodzie 
jest dużo bardziej złożona i pełna innych obowiązków. Te 
ćwiczenia mogą być doskonałym startem kariery testera.
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Czego nauczysz się pracując z Mr Buggym?

Po pierwsze, mamy możliwość pracy z dokumentacją. 
Trzeba zaznaczyć, że za każdym razem specyfikacja jest 
w innej formie, co daje jeszcze szersze pole do działania i 
nauki. 

Kolejną rzeczą jest oczywiście samo testowanie. Mamy 
specjalnie przygotowane aplikacja pod zawody testerskie. 
Co oznacza, że zawierają one błędy, czasami łatwe, a 
czasami bardziej skomplikowane do wykrycia. Błędy są 
jawne więc można sprawdzić jak nam poszło, czego nie 
znaleźliśmy i poszukać okazji do dalszego zgłębienia 
tematu. 

Następnie na bazie przeprowadzonych testów można 
przygotować raport z testów. Tu ponownie mamy 
możliwość porównania z udostępnionymi, najlepiej 
ocenionymi raportami.

Jeśli dopiero zaczynasz lub myślisz o rozpoczęciu swojej 
przygody z testowaniem, to namawiam cię do wykonania 
kilku ćwiczeń z Mr Buggym. Będą one podobne do tego, z 
czym mierzą się zawodnicy podczas Mistrzostw. 

W trakcie trwania zawodów uczestnicy mają zwykle dwa 
główne zadania. Pierwsze to przeprowadzenie testów 
oraz zaraportowanie znalezionych defektów. Drugie to 
przygotowanie dokumentacji testowej (raport z testów lub 
plan testów).
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Praca z dokumentacją

Jest to jedno z podstawowych zadań testera (o ile taka 
istnieje w projekcie), które możesz sobie przećwiczyć 
korzystając z aplikacji przygotowanych na zawody 
TestingCup. Przy czytaniu dokumentów ważne jest 
zwracanie uwagi na szczegóły, nieścisłości, 
niedopowiedzenia. Tak jest podczas pracy w projekcie. 
Nie inaczej jest z Mr Buggym.

Przez pracę ze specyfikacją do aplikacji Mr Buggy, masz 
okazję nauczyć się przede wszystkim definiowania 
właściwego zakresu testów. Zwróć uwagę na to, co 
powinno być testowane, a do czego błędów nie należy 
zgłaszać. To pozwala skupić się na tym, co jest 
najważniejsze. Nie będziesz też tracić czasu na 
sprawdzanie tego, co nie znajduje się na liście.

Analizując dokumentację możesz wykonać ćwiczenie 
polegające na przygotowaniu przypadków testowych. 
Zadanie warto zacząć od przygotowania sobie szablonu 
przypadku testowego, który później będziesz wypełniać 
danymi. Forma i narzędzie zależy od ciebie.

Teraz czas na wybranie wersji od której chcesz zacząć. 
Następnie zdecyduj się na jedną lub kilka 
funkcjonalności/ekranów i przygotuj do nich przypadki 
testowe.

Do tego ćwiczenia nie znajdziesz rozwiązania na 
oficjalnej stronie Mr Buggy, ale moim zdaniem warto 
przez nie przejść.
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Ćwiczenia

Chciałbym zachęcić cię do nieco innego podejścia. W 
ramach ćwiczeń możesz pobrać sobie dowolną wersję Mr 
Buggy oraz wykonać trzy poniższe kroki. Dzięki temu 
pokryjesz sporą część codziennych zadań testera, a 
przez to nauczysz się więcej na temat samego 
testowania. 

1. Przygotuj przypadki testowe dla wybranej 
funkcjonalności (jednej lub kilku)

2. Przeprowadź testy i zaraportuj znalezione defekty 
- możesz tu wykorzystać przygotowane przypadki 
testowe

3. Przygotuj raport z testów

W dalszej części opisuję poszczególne wersje Mr 
Buggiego. To pomoże ci dobrać odpowiedni program do 
twoich umiejętności. 

Zanim przejdę do charakterystyki kolejnych wersji 
aplikacji, w kilku słowach opiszę zadania do wykonania.
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Testowanie oraz raportowanie błędów

Teraz czas na przeprowadzenie testów. Możesz to 
zrobić na podstawie przygotowanych przypadków 
testowych lub na podstawie dostarczonej specyfikacji.

Przed rozpoczęciem testowania zachęcam do 
przygotowania szablonu zgłoszenia defektu, który 
później będziesz wypełniać danymi. To pozwoli na 
bardziej efektywne ich zgłaszanie.

W kolejnym kroku wybierz wersję do testów. Poniższe 
informacje mogą pomóc w dokonaniu odpowiedniego 
wyboru. 

Osoby początkujące mogą zacząć według mnie od Mr 
Buggy 3 oraz 6. Dobrym ćwiczeniem na początek mogą 
być także retesty defektów w wersji 4. 

Jeśli wykonałeś ćwiczenie z dokumentacją, to zapewne 
już wiesz, z którą wersją rozprawisz się w pierwszej 
kolejności.

Zachęcam do zmierzenia się z każdą z tych aplikacji. 
Zaraportowane błędy możesz porównać z 
udostępnionymi przez ekipę TestingCupa i zobaczyć jak 
ci poszło.
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Przygotowanie raportu
Ostatnią rzeczą, o której wspominałem w sekcji z ćwiczeniami, jest przygotowanie raportu z testów. Zakładam, że 
wykonałeś wszystkie poprzednie zadania i teraz czas na pewne podsumowanie wykonanej pracy w postaci raportu 
końcowego. Poniżej wymienię elementy, które według mnie powinny znaleźć się w takim dokumencie.

➢ cel testów - krótka informacją na temat testowanej aplikacji oraz tego co będzie sprawdzane
➢ opis środowiska w jakim testy zostały przeprowadzone - informację na temat wersji systemu operacyjnego, 

przeglądarki, itp.
➢ podejście testowe - typy testów, które były planowane do wykonania i te, które były wyłączone z testowania
➢ zakres testów - lista funkcjonalności, które zostały przetestowane, lista tych, których nie udało się sprawdzić oraz 

funkcjonalności wyłączonych z testowania
➢ ogólne wrażenia odnośnie jakości testowanej aplikacji - można tu umieścić opis, które funkcjonalności/ekrany są 

wg nas najbardziej pokryte testami i jakość jest najlepsza. Powinny się tu też znaleźć takie gdzie widzimy, że 
aplikacja najbardziej niedomaga. Dobrze jest także dodać czego nie udało się sprawdzić, gdzie widzimy ryzyka.

➢ metryki - miary dotyczące znalezionych defektów z podziałem na priorytety lub obszary aplikacji, miary pokazujące 
pokrycie wymagań i inne

➢ problemy/blokery/ryzyka - przeszkody, które utrudniały lub wręcz uniemożliwiały testowanie
➢ wnioski i sugestie na przyszłość - ta sekcja powinna zawierać funkcjonalności, do których mamy wątpliwości co 

do ich działania, ze względu na np. nieprecyzyjny opis w wymaganiach. Tutaj też powinna pojawić się informacja o 
rodzajach zalecanych testów, które powinny być w przyszłości wykonane wraz z ich estymacjami. Warto też zawrzeć 
propozycję innego podejścia do testowania.
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Mr Buggy 1
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Mr Buggy 1
➢ klasyczna dokumentacja, zawierająca opis 

poszczególnych funkcjonalności wraz z 
mockupami ekranów

➢ makiety uzupełnione są definicjami 
poszczególnych pól z opisem walidacji

➢ w aplikacji pojawiają się różne role użytkowników, 
a sama dokumentacja zawiera matrycę 
uprawnień

➢ Testowanie uprawnień to często zmora w 
projektach komercyjnych - warto na to 
poświęcić trochę czasu podczas ćwiczenia

➢ narzędzie do pracy nad projektami IT
➢ pozwala na zarządzanie incydentami w sposób 

podobny do aplikacji typu JIRA, Mantis, Bugzilla 
➢ Umożliwia tworzenie projektów, dodawanie 

raportów z incydentów wewnątrz projektów oraz 
zarządzanie samymi incydentami

Dość przyjemna aplikacja do testowania, ale wymaga 
sporo czasu, by sprawdzić cały flow. Wynika to z 
konieczności zdefiniowania poszczególnych elementów, 
takich jak użytkownicy, projekty, środowiska, 
komponenty itp. Czasochłonne może być też testowania 
matrycy uprawnień, ale warto to przećwiczyć. 

Nie wiem, czy udostępniona wersja jest dokładnie tą 
wykorzystywaną podczas zawodów, ale jeśli tak, to 
znalezienie błędu nie powinno być trudne. Była to 
najbardziej zabugowana wersja Mr Buggy'ego. Po 
zawodach lista znany błędów zawierała około 120 
defektów.
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Mr Buggy 2
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Mr Buggy 2
➢ specyfikacja w postaci historyjek użytkownika 

(user stories) wraz z kryteriami akceptacji
➢ zwróć uwagę na tabelkę z wymaganiami do 

zaimplementowania, co w praktyce oznacza, 
że są to obszary wyłączone z testów

➢ aplikacja do zarządzania testami, na bazie której 
powstała później opublikowana darmowa wersja 
TestAreny

➢ tym razem mamy możliwość testowania aplikacji 
webowej

➢ podobnie jak w Mr Buggy 1 mamy tu 
funkcjonalności do definiowania, m. in. 
użytkowników, projektów, wydań, środowisk 
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Mr Buggy 3
W tym przypadku mamy do czynienia z 
dwoma dokumentami. Pierwszy został 
wykorzystany do przeprowadzenia jedynych 
jak to tej pory eliminacji do zawodów 
TestingCup. Polegały one na wyszukiwaniu 
defektów (nieścisłości, literówek, itp) w treści 
samej specyfikacji. Polecam to ćwiczenie w 
celu sprawdzenia koncentracji i skupienia na 
szczegółach. 

Drugi dokument został użyty podczas 
finałowej części mistrzostw. W zwięzły sposób 
opisuje aplikację Mr Buggy 3. Do pracy nad 
przypadkami testowymi można wykorzystać 
punkt opisujący interfejs użytkownika.



Mr Buggy 3
➢ aplikacja zawiera 24 zadania, które mogą być 

testowane oddzielnie
➢ pojawiają się tu ćwiczenia związane ze 

sklepem, formularzem tworzenia użytkownika 
czy wysyłania przelewów internetowych

➢ część z zadań wykorzystuje te same formatki 
i ma taką samą treść, ale zawierają inne 
błędy do odkrycia

Moim zdaniem jest to idealna forma dla osób, 
które dopiero rozpoczynają przygodę z 
testowaniem, bo pozwala się skupić na małym 
zadaniu a nie wielkiej aplikacji.
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Mr Buggy 4
➢ klasyczna dokumentacja zawierająca 

screeny poszczególnych okien wraz z 
opisem

➢ nowością jest lista znanych błędów, 
które nie zostały poprawione oraz 
lista błędów do zretestowania. Przy 
okazji możesz zobaczyć jak inni 
zgłaszają defekty

➢ zakres testów został określony przez 
listę rzeczy niepodlegających 
testowaniu, listę nowych 
funkcjonalności do sprawdzenia oraz 
listę funkcji do testów regresywnych

Aplikacja służy do analizy stron internetowych i zawiera 
ukrytą niespodziankę. Gdzieś w czeluściach czai się 
gra, która pojawi się, gdy przetestowane zostaną 
wszystkie funkcje. 

Tym razem wersja zawiera pewne znane błędy, które są 
wyłączone z testowania. Mamy też możliwość 
zretestowania 10 defektów, co jest wg mnie fajnym 
ćwiczeniem dla osób początkujących. Poza tym do 
przetestowania są m. in. funkcjonalności związane z 
eksportem raportów, tworzeniem statystyk czy też 
identyfikacją wybranych typów plików oraz ich wielkości
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Mr Buggy 4 - the game
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Aplikacja służy do analizy stron internetowych 
i zawiera ukrytą niespodziankę. Gdzieś w 
czeluściach czai się gra, która pojawi się, gdy 
przetestowane zostaną wszystkie funkcje. 

Tym razem wersja zawiera pewne znane 
błędy, które są wyłączone z testowania. Mamy 
też możliwość zretestowania 10 defektów, co 
jest wg mnie fajnym ćwiczeniem dla osób 
początkujących. Poza tym do przetestowania 
są m. in. funkcjonalności związane z 
eksportem raportów, tworzeniem statystyk czy 
też identyfikacją wybranych typów plików oraz 
ich wielkości



Mr Buggy 5
➢ po raz pierwszy pojawia się dokumentacja 

w języku angielskim
➢ specyfikacja jest bardziej techniczna niż 

wszystkie poprzednie (zawiera m. in. opis 
struktury bazy danych) i dużo bardziej 
skomplikowana

➢ opisano w niej poszczególne funkcje wraz 
ze screenami

W tej odsłonie mamy do czynienia z desktopową 
aplikacją Databucket służącą do 
przechowywania i zarządzania danymi 
testowymi. Podstawowe funkcje to m. in. 
definiowanie i operacje na Data Source, Users, 
Tables, Tags oraz Bundles. 

Jest to, moim zdaniem, dużo bardziej 
skomplikowana wersja, przez co nie polecam 
jej dla osób początkujących.
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Mr Buggy 6
➢ brak dokumentacji
➢ aplikacja została przygotowana z myślą o 

testach eksploracyjnych
➢ aplikacja przeznaczona jest dla osób 

zarządzających firmami, które świadczą usługi 
testowania

➢ Wspiera procesowanie nowych okazji na 
projekty (opportunity) oraz zarządzanie 
istniejącymi projektami

Ta wersja wyglądem przypomina mi Mr Buggy 3 ze 
względu na prawy panel, w którym zdefiniowany jest 
obszar do testowania. Tutaj pojawiają się zadania, w 
których należy sprawdzić m. in. ustawianie hasła 
użytkownika, edycję profilu, walidacje, wyszukiwania 
oraz filtrowania. 
To wydanie zostało przygotowane z myślą o testach 
eksploracyjnych i nie mamy tutaj specyfikacji, która 
powie nam, jak poszczególne funkcje powinny działać. 

Świetnie się nadaje dla osób początkujących.
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O autorze
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➢ sześciokrotny uczestnik TestingCup
➢ zdobywca 5. miejsca w indywidualnych zawodach 

w 2016r
➢ zdobywaca 10. miejsca w drużynowych zawodach 

w 2014r
➢ pasjonat testowania, którym zajmuje się od 13 

lat
➢ blogger - autor ponad trzydziestu artykułów 

publikowanych na LinkedIn, Bulldogjob, 
Objectivity blog

Możesz się ze mną skontaktować przez:

Krzysztof Jadczyk

Bugfree

Bugfree

https://www.linkedin.com/in/krzysztof-jadczyk-785aa83/
https://www.linkedin.com/company/bugfreesoftwaretesting/
https://www.facebook.com/bugfreesoftwaretesting

