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Zgłaszanie błędów
Mało który program jest wolny od błędów.

Niektóre błędy mogą być dość oczywiste i 
zostać szybko zauważone oraz naprawione, 
lecz duża część z nich objawia się tylko w 

określonych sytuacjach i może minąć dużo 
czasu, zanim ktokolwiek je zaobserwuje.

Zgłaszając błędy oraz problemy 
autorom oprogramowania, 

przyczyniamy się ostatecznie do 
poprawy jego jakości. 



  

Zgłaszanie potrzeb
Analogiczną sytuacją do zgłaszania błędów jest 

zgłaszanie potrzeb.

Zgłaszając swoje potrzeby, sugerujemy nowe 
możliwe kierunki rozwoju dla programów.

Nasze propozycje mogą  
uczynić program bardziej przyjaznym 

dla nowych użytkowników,
lub np. bardziej dostępnym dla
osób z niepełnosprawnością.



  

Błędy i potrzeby
Mniejsze projekty zazwyczaj korzystają z narzędzi

do śledzenia zadań wbudowanych
w platformę do przechowywania kodu,

np. GitHub, BitBucket, GitLab.



  

Błędy i potrzeby
Duże projekty często mają osobne systemy

do śledzenia błędów i zadań, jak np. Bugzilla.



  

Pomaganie innym
Jednym z kluczowych elementów

składających się na sukces programu
jest jakość dostępnego wsparcia.

Pomagając innym rozwiązywać ich problemy,
np. poprzez odpowiadanie na pytania

na forach czy czatach,
nie tylko rozwiązujemy 

problem osoby pytającej,
ale także przyczyniamy się 

do rozwoju społeczności 
związanej z danym 

projektem.



  

Dokumentacja
Częstym problemem nękającym oprogramowanie 

– zwłaszcza to małe i bardziej niszowe –
jest brak dobrej dokumentacji.

Tworząc i uzupełniając dokumentację
w projektach, zmniejszamy próg wejścia

dla nowych użytkowników oraz
ułatwiamy im korzystanie z programu.



  

Tłumaczenie
Choć niektóre programy rozwijane są z myślą

o rynku głównie jednego kraju, większość z nich 
jest uniwersalna i może być używana wszędzie.

Tłumacząc program na inne języki,
zwiększamy grono jego 

potencjalnych użytkowników.

Patrząc z drugiej strony – dla 
użytkowników, zwiększamy pulę

dostępnego dla nich
oprogramowania.



  

Tłumaczenia
W mniejszych projektach, tłumaczenie może

wymagać ręcznej edycji pliku tekstów.



  

Tłumaczenia
Większe projekty często używają jakiegoś serwisu 

internetowego do tworzenia tłumaczeń.



  

Tłumaczenia
Dzięki temu, możemy tłumaczyć z poziomu 

przeglądarki internetowej.
    

Ułatwia to także jednoczesną pracę wielu tłumaczy.



  

Grafika i dźwięk
Dość subtelnym problemem, który nęka dużą 

liczbę projektów, jest brak artystów.

O ile nie mają one problemu z przyciąganiem 
programistów, brakuje osób, które np. 

zaprojektowałyby schludne logo.



  

Grafika i dźwięk



  

Grafika i dźwięk
Oprócz programów użytkowych,
istnieją też wolne i otwarte gry,

dla których dobrzy artyści są nie do przecenienia.



  

Rozpowszechnianie
Program bez użytkowników jest jak

książka bez czytelników albo
sztuka teatralna bez widzów.

Polecając program naszym znajomym,
przyczyniamy się do wzrostu jego popularności,

co pośrednio przekłada się na wzrost
liczby osób chętnych, by

pomagać przy jego rozwoju.



  

Donacje
Duża liczba projektów daje także możliwość 
wsparcia ich finansowo, poprzez donacje.



  

Dobre słowo
Mało co demotywuje tak bardzo, jak wrażenie 

wykonywania bezsensownej pracy.

Jeżeli lubisz jakiś program – podziękuj
jego twórcom i powiedz, jak bardzo

cenisz ich pracę.



  

Dziękuję za uwagę
Pytania?
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