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Korrekt men ändå så fel!

Weinberg: Exploring Requrements



Först effekter – sedan funktioner



Vilka är kraven?

 Uttalade krav som även är dokumenterade

 Användningsfall

 Regelverk

 Gränssnitt

 Resten (exempel – ej heltäckande!)

 ”Det gamla systemet”

 Tidigare handledning, systemdokumentation

 Outtalade krav: underförstått, bortglömt, 
”självklart”, standarder, felhantering
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User Story exempel

 En småbarnsförälder ska vid anmälan av VAB
kunna använda tidigare inlagd information så 
att den på ett enkelt sätt kan anmäla ny 
period utan att göra fel.

målgrupp

behov

effekt

kontext



User Story

Analys:
Testidéer blir 
testfall. 



Testfall

…jag återkommer till testutförandet inom kort.
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Triangelproblemet(Weinberg, Myers)

 Triangelapplikationen läser in tre heltal och tolkar 
dem som sidorna i en triangel. Resultatet visar 
om triangeln är liksidig, likbent eller oliksidig.

 Hur skulle du testa detta program? Vilka underlag 
skulle du använda?

 Hur många testfall behövs? (Lista och beskriv 
dina testfall) 10 min
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Trianglar

 Sides

 A=B=C

 A=B inte = C

 A, B,C alla olika

Likbent

Liksidig



Testutförande

 Öppna programmet 
 Triangel med graf.exe

 Testa enligt era nedskrivna testfall

 Fortsätt med utforskande tester

 Notera alla problem ni hittar

 När hittar ni flest fel?

 När är det färdigtestat?
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Olika sätt att se på test – 5 skolor

 Analytiska
 Rigoröst utfört
 Mest tekniskt
 Vilken teknik passar här
 Specifikationer 

nödvändiga
 Akademiskt

 Standard
 Mätbart, styrbart, 

kostnadseffektivt
 Repeterbar process
 Kräver specifikationer
 Gillar certifieringar

 Quality
 Processtungt
 Tvingande arbetssätt
 CMM/ISO
 Specifikationer krävs

 Context-Driven School
 Hitta problem som 

intressenterna bryr sig om 
 Fokus på personlig 

skicklighet

 Agile
 Visa att utvecklingen är 

klar
 automatisering
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Testfall år 2001

Detaljer



Vårt angreppssätt

1. Teststrategi: 

 kort, systemskiss, testområden

2. Testdesign

 Modeller, detaljer

 Testidéer på en rad

 Test charters med mer info

3. Testutförande

 Utforskande sessioner

 Loggning text eller inspelning

4. Rapportering
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1. Översikt

 Systemskiss

 Testområden
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UB: 
Urvalsblankett

WININT: 
Intervjuformuläret

GeoKo
d:

CATIUND: 

Extra 
Info:

Spåra:

Rappo
rt:

Koda:

Boka
eller tid

IN:

UT:
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Hur testar jag denna sida?



2. Testdesign funktioner
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2/3. Testexekvering/design
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2. How To Break Software: Whittaker

 Utforska indatadomänen med generella attacker

 Attack 1: Använd indata som får alla felmeddelanden att visas

 Attack 2: Gör så att alla defaultvärden laddas. Finns alla med?

 Attack 3: Utforska tillåtna teckenuppsättningar och datatyper

 Attack 4: Stoppa in mer data än vad som är tillåtet (perlclip)

 Attack 5: Studera indataparamterar som interagerar och testa 
kombinationer av deras värden

 Attack 6: Utför samma inmatning/inmatningssekvens flera 
gånger



Kriterier för användbarhet

Stödja avancerad 
användning

Lätt att lära Tycka om att 
använda 

Lätt att 
minnas

Hindrar att 
du gör fel
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2. Test charter
Tema Systemet du testar tar emot svar på undersökningar via webben, lägger 

in dessa I en databas och kontrollerar sedan svaren enligt vissa 
regler som sätts upp av undersökningsansvarig. Svar som fastnar I 
kontrollerna ska visas i en lista 

Förberedelser - Se till att det finns en undersökning upplagd att besvara. Se till att 
det finns minst tre olika uppgiftslämnare som är upplagda och kan 
gå in på webben och svara

Testidéer  Besvara undersökningen för flera olika uppgiftslämnare. Se till att 
det finns fel i vissa av undersökningarna som kontrollerna ska fånga 
upp. 

Kontroller. 
Orakel

- Studera databastabellerna så att rätt info finns
- Studera även sparade svar via webben
- Granska noggrant den lista med fel som finns

Variationer - Dragkamp: logga in på flera olika datorer samtidigt via webben och 
försök spara

- OOPS: gör fel, ändra, gör fel igen, gör rätt
- Avbrott: avbryt webbsvar i olika lägen
- Parallella användare: flera olika användare sparar samtidigt
- Rättigheter och access: Undersök olika typer av enkäter, 

frågetyper, uppgiftslämnare
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3. Testutförande: Utforskande tester

 Få detaljer om utförande i testfallen

 Fokuserade sessioner 30-90 minuter (180)

 Experimentera och hitta på under tiden du testar

 Stödjer idén att hitta värdefull information

 OBS: mycket viktigt att logga utförande. Måste 
alltid kunna besvara frågan. Vad har du gjort?



Utförande och loggning

CHARTER
-----------------------------------------------
Testa hur kommentarer hanteras i SIV, EDIT

#AREAS
OS | Windows XP
Parts | SIV, IL, EDIT, Product
Strategy | Function Testing

START
-----------------------------------------------
testsession: 13-14.30 

TESTER
-----------------------------------------------
Torbjörn Ryber

TASK BREAKDOWN
-----------------------------------------------
5
#DURATION
normal
#TEST DESIGN AND EXECUTION
50
#BUG INVESTIGATION AND REPORTING
20
#SESSION SETUP
5
#CHARTER VS. OPPORTUNITY
15 min annat

DATA FILES
-----------------------------------------------
#N/A

TEST NOTES
-----------------------------------------------
Jag vill se hur det funkar med flödet för kommentarerna. Hur de visas i 
SIV och i EDIT. Vad händer med max/minlängd. KOmmentarer som 
täcks av CRUD. Jobbade hela tiden med John Bauer Örebro.

Har testat max antal tecken i förstasidan kommentar = 8000. Denna 
kommer igenom OK hela vägen men det går endast att läsa 255 
tecken i EDIT. 

Har kört följande varianter 
1) lägg till ny kommentar för nytt fel/existerande fel: visas korrekt 
2) ändra existerande kommentar: visas korrekt senaste versionen
3) ta bort kommentarstext: tidigare kommentar visas fortfarande både 
för fel och förstasidan
4) ta bort OK-markering: kommentaren svaret godkändes visas 
fortfarande i EDIT
5) lägg till OK-markering: markering visas korrekt
6) åtgärda fel så att de försvinner, vad händer med kommentar 
kopplat till tidigare felet: dessa visas forfarande 
7) max antal tecken i kommentar till fel: går inte att få in fler än 255 
pga SIVdb existerar felrapport på detta i SIV

6
BUGS
-----------------------------------------------
#BUG 57

Fel: Kan endast läsa 255 tecken av kommentar på SIVs förstasida i 
EDIT fel 57

#BUG 61
Fel: Om jag åtgärdar tidigare fel så att de försvinner visas de gamla 
kommentarerna forfarande i EDIT fel 61

Fel: om jag tar bort en OK-markering kommer det fortfarande se ut 
som att kommentaren är godkänd i EDIT fel 61

ISSUES
-----------------------------------------------

#ISSUE 1
En del av de fel som handlar om gränssnittet tycker jag är tillräckligt 
allvarliga för att tas om hand redan nu.

#ISSUE 2

Återstår att testa hur kommentarerna slutligen hamnar i produkten och 
hur de ska hanteras där.



4. Rapportering: del 1

Översiktsbild test Senast 

uppdaterad

Testområde Nuvarande 

aktivitet

Planerad 

täckning

Uppnådd 

Täckning

Kvalitet Kommentarer

SIV Låg Mellan Mellan  Testmiljö via staging OK

Flödet 

LoadCollectio

n Tools

Ingen Hög Hög 

Flödet 

LoadSurvey

Ingen Hög Hög 

Flödet 

Collection 

Occasion

Hög Hög Låg  Siv-IL OK

Selekt stoppar upp

EDIT-BizTalk problem. 

Lösning pågår

EDIT-GUI Hög Mellan Låg  Återstår tester mot Selekt 

Selekt regler Hög Hög Låg  Totalstopp. Bara nollor skickas 

till EDIT. Felmarkeringar 

saknas helt
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4. Rapportering del 2

Administrativ sammanfattning 

 Vad har vi gjort sedan senaste rapporten
 Helhetstester från SIV via Selekt, EDIT hela vägen till produkten. Ser 

OK ut med svar, kommentarer, fel. 

 Våra planer närmaste veckan
 Testa proceduren som vrider upp data till ELIS-tabellerna. Kontrollera 

med användarna att de tycker att allt funkar som det ska.

 Problem som behöver lösas
 Ska vi testa Elevpaneler eller dynamiska frågor, värdemängder alls? 

Bakgrundsdata inte korrekt laddat i SIV, Selekt ej klart ännu.
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Analys av arbetssätt

 Ofta inga detaljkrav

 Ha roligt – ger mer engagemang i arbetet

 Loggen nödvändig

 Krävande tester

 Svårt att få till fokuserade oavbrutna 
sessioner

 Bra att testa i par



Länkar

 www.inuse.se: Effektstyrning av IT

 Exploring Requirements: Gerald Weinberg

 User Story Index Card Generator: Googla på 
Henrik Kniberg, Crisp

 Low tech dashboard: www.satisfice.com

 Gratis nerladdning av Tesdesign för programvara: 
www.testzonen.se: registrera dig för att komma 
åt nedladdningssidan

 Bloggar: www.thetesteye.com , www.ryber.se

http://www.inuse.se/
http://www.satisfice.com/
http://www.testzonen.se/
http://www.thetesteye.com/
http://www.ryber.se/


Tack för att ni lyssnade!


