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Introductie
Wie ben ik
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Voorheen 10+ jaar ervaring als test engineer bij kleine en grote bedrijven.
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—
Toegevoegde waarde van testen
Waar gaan we het over hebben?
We praten over het testen van automatiseringssystemen, niet over water parameters ☺
1. Waarom testen?
Voorbeelden
2. Wat testen

Risico mitigatie
3. Hoe testen
Structuur & Organisatie

4. Handmatig vs. Automatisch testen
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—
Waarom moeten we (systeem) testen?
Voorbeelden

Boeing 737 Max 8

112/KPN storing
•

Nieuwe toestellen

•

2 neergestorte toestellen binnen 6
maanden.

•

Beide ongevallen enkele minuten
na opstijgen

•

Exacte oorzaak nog niet gevonden

•

KPN routersystemen werden
getroffen door storing waardoor
112 niet te bereiken was

•

3 redundante systemen buiten
werking

•

Geen noodplan aanwezig

Wat betekent dit voor drinkwater bedrijven of waterschap?
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—
Waarom moeten we (systeem) testen?
Hoeveel moeten we testen?

We kunnen niet
➢ alles 100% failsafe werkend hebben.
➢ alles getest hebben.
➢ alle gevonden defecten opgelost hebben.

Want het moet betaalbaar blijven, budget is eindig
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—
Waarom moeten we (systeem) testen?
Testen is:
Het vaststellen in hoeverre het systeem aan de eisen voldoet – Wikipedia
Moet zijn:
Zo vroeg mogelijk met een gestructureerde manier van werken de risico’s van het systeem mitigeren
Wanneer
Hoe
Wat
Gestructureerd betekent, hoge:
1.

Traceerbaarheid

2.

Reproduceerbaarheid
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Wat test ik
Risico’s inschatten voor subsystemen/modules
Risico = Kans x Impact
Bedrijfsrisico’s

Technische risico’s

Hoog

Materiële schade claims

•

Ervaring engineers

•

Watertekort /
wateroverschot

•

Complexiteit

•

Geschiedenis van
onderhoud

•

Bestaande defecten

•

Tijdsdruk

•

Verhoogde inzet
onderhoud

•

Verontreinigingen

•

Imago

•

Politieke risico’s

Bedrijf risico

•

Laag
Technische risico

White/black-box
Regressie
Bad-weather
Stress/Load
Code review

Risico wordt gemitigeerd door per subsysteem af te wegen:
• hoeveel tijd en testwerk het vereist.
• welke test methodes en technieken je toe gaat passen
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Test gereedschap

—
Hoe test ik
Traceerbaarheid met structuur

Afronding
8 oktober 2019
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• Test methoden
• Test technieken

Afhankelijk van risico’s

• Overdracht
• Beheersmaatregelen van restpunten

Afronding

Uitvoering

• Meegenomen voor verificatie en validatie
• Hier worden de testcase op gebaseerd

Beheer en
rapportage

Uitvoering

Specificaties

• Gereedschappen
• Configuraties en interfaces

Specificaties

Infrastructuur

• voorbereiding,
• hoe komen deelsystemen bij elkaar (integratie)

Planning

Planning

Infrastructuur

—
Hoe test ik
Reproduceerbaarheid borgen met je organisatie
Hardware
veranderingen
registreren en
bijhouden

Beheer
van
defecten

Defect management

Configuratie
management

Organisatie

Defecten
prioriseren
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Rolverdeling

Manier van
werken

Templates

Reviews

Risico
inschatting
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Software
versie beheer
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Handmatig of Automatisch testen?

Welke manier van testen past het beste bij de geïdentificeerde risico’s van de subsysteem?

Handmatig
Hoge kosten bij repetitieve testen
(regressie)
Langzaam

Kosten
Snelheid

Automatisch
Alleen kosten voorbereiding van scripts
Zeer snel. Dag en nacht inzetbaar

Hoge flexibiliteit van inzet bij
veranderingen

Flexibiliteit/
onderhoud

Niet flexibel, wat ge-script is wordt
uitgevoerd.

Gevoel voor volwassenheid van het
systeem

Gevoel voor
systeem

Geen gevoel. Output is alleen een
testrapport – fout of goed

Ideaal voor eenmalige of op ervaring gebaseerd testen
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Eigenschappen
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Ideaal voor terugkerende (regressie) testen:
Prestatie, Nauwkeurigheid, Betrouwbaarheid

