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Teststrategi - Barnum
Vi kommer testa all ny funktionalitet så pass djupt som vi
hinner, och den gamla funktionaliteten mer översiktligt.
Vi kommer framför allt använda specifikationer och de
levande riskanalyser som tas fram.
Om det blir tid över, så kommer vi göra automatiserade tester
för regressionstestning.
Resultaten kommer rapporteras löpande till de som berörs.

Problemet med denna strategi är att den är för allmän och
inte säger något.
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Testuppdrag
Syfte: Om du inte vet vad testningen ska bidra med, så är det
väldigt svårt att göra bra testning.
Definition: Testuppdraget är svaret på frågan Varför testar vi?
Det är personer som ger uppdraget, vet du vilka de är?
Hyggliga exempel:
Bidra till en bättre produkt genom att hitta viktiga problem
Ge kvalitetsrelaterad information till ledningen (beslutsunderlag)

Dåligt exempel:
Testavdelningen ansvarar för testningen av produkten

Ta reda på det som är viktigt
Prata med intressenterna!
Fråga ”Vad vill ni veta?”, flera gånger om det krävs.
Locka fram mer med småord som ”så att…”, ”till exempel…”
Undersök de informationskällor som är relevanta.
Specifikationer
Kvalitetsmål
Rädslor
Teknologier
Branschkunskap
Riktiga kunder
…, se 37 källor för testidéer

Projektomgivning
Vad i omgivningen (CIDTESTD) bör påverka testningen?
Kunder – alla klienter till testningen, namnge dem gärna
Information – om produkten/projektet som behövs för testningen
Utvecklare – vad har de för styrkor och svagheter, samarbete test/utveckling?
Test-teamet – vad kan de som ska testa?
Utrustning och verktyg – hårdvara, mjukvara och dokument som behövs
Projektplan – när och vad olika saker händer
Testobjekt – det som ska testas
Leverabler – de observerbara produkterna från testningen

Från James Bachs HTSM

Produktanalys
Ett för mig väldigt användbart sätt att skapa egna strukturer
är att ugå från James Bach’s produktelement:
SFDIPOT i Heuristic Test Strategy Model.
Struktur – det som utgör själva produkten
Funktioner – det som produkten gör
Data – det som produkten använder
Interaktion – gränssnitt mellan produkten och omgivningen
Plattform – det som produkten är beroende av
Om användande – hur produkten kommer att användas
Tid – relationer mellan produkten och tid

Kvalitetsegenskaper
Om projektet har definierat vilka egenskaper som eftersträvas,
så får testningen bättre riktning.
Ex: ”en erfaren användare kan utföra vanliga uppgifter väldigt snabbt”

Dessa gör det lättare att definiera din teststrategi, och många
av dem kan finnas i bakhuvudet som pågående testidéer,
körandes gratis, och beredda att se intressanta saker.

CRUSSPIC STMPL finns i Heuristic Test Strategy Model.
thetesteye.com har gjort en fördjupad kategorisering, där du
kan välja mellan mer än 100 egenskaper, som kanske är viktiga
i ditt sammanhang. Kvalitetsegenskaper för programvara

IT-vänlig. Är produkten lätt att installera och underhålla?

Förmågor. Kan produkten utföra värdefulla funktioner?
Kompatibilitet. Hur väl interagerar produkten med sin omgivning?
Pålitlig. Kan du lita på produkten i många och svåra situationer?
Support. Kan kundernas användning och problem understödjas?
Användbarhet. Är produkten lätt att använda?
Testbarhet. Är det lätt att verifiera och testa produkten?
Karisma. Har produkten “det”?
Underhåll. Kan produkten underhållas och utökas till låg kostnad?
Säkerhet. Skyddar produkten mot oönskat användande?
Flyttbarhet. Är det möjligt att flytta
produkten till andra miljöer och språk?

Prestanda. Är produkten tillräckligt snabb?

Exempel: Pålitlighet
Kan du lita på produkten i många och svåra situationer?
Stabilitet: utveckla en halvt realistisk robot, som kan köra produkten över
helgen…
Dataintegritet: …med slumpmässig data och inbyggd validering.
Robusthet/Stresshantering: utmana produktens viktiga gränser…
Återhämtning: …och undersök hur väl den återhämtar sig efter
(provocerade) allvarliga problem.
Säkerhet: utför aggressive riskbaserad testing för att se om ZYX skulle
kunna skada personer under speciella omständigheter.

Från thetesteye.com

Teststrategi
Syfte: Strategin ska driva testningen, för att nå testuppdragen.
Definition: Teststrategin är de riktlinjer och idéer som
beskriver vad som ska testas och hur.
(I andra sammanhang menas testplan eller testprocess.)
Dåligt exempel:
Då regressionstestningen hanteras av utvecklarnas tester, så kommer
vi fokusera på den nya funktionaliteten, testa den djupt med alla
tänkbara informationskällor, inklusive identifierade risker och
kvalitetsegenskaper.

Din strategi behöver detaljer för att bli verklig och användbar.

Din unika teststrategi
Varje situation kräver en unik teststrategi.
En bra teststrategi är:
konkret - detaljer hellre än fluff
realistisk - går att genomföra med "normal" turbulens
befogad - når de testuppdrag som finns
mångfacetterad - it-system behöver testas på flera olika sätt
resurseffektiv - utnyttjar de resurser som finns utan att slösa
granskningsbar - går att förstå, och avgöra om den är bra nog
förankrad - i ledningen, och i testarna
ändringsbar - så att man kan hantera det oundvikliga oväntade
felaktig - utan problem, så är den för vag, eller tog för lång tid att skriva

Det är bättre att testa ganska bra på många olika sätt, än
perfekt på ett eller två.
[#283, Lessons Learned in Software Testing]

Teststrategi-exempel
Det viktigaste med ROPA är att hjälpa brandkåren ta bra beslut kring stationer och
bemanning; centralt för detta är beräkningen av körtider och täckningsgrad.

Vi kommer ta fram en modell av produkten med hjälp av kravdokument, användargränssnitt
och manualen, och använda den för grundläggande testning av funktionaliteten.
Eftersom det inte finns någon support för ROPA är det viktigt att granska dokumentationen
och säkerställa att felhantering och information i programmet hjälper användarna.
För att testa ROPA mer verklighetstroget kommer vi använda komplexa scenarion som även
undersöker pålitlighet och användbarhet.
Som komplettering kommer riskbaserad testning utföras gentemot sekretess-aspekter,
installation, och dataintegritet (titta noga på databasens innehåll, stickprov och visuellt.)
Då produkten tidigare inte testats strukturerat, så är en viktig leverabel en lista på buggar i
produkten (vi börjar med regressionstestning av tidigare kända fel.)
För att underlätta framtida testning så ska testarna ge riktlinjer för testbarhetsförbättringar;
programmatiska gränssnitt som möjliggör automatisk regressionstestning av uträkningar.
Utmaning: I dagsläget finns inget perfekt orakel (rimlighet, Google Maps) för att bedöma om
körtidsberäkningarna är korrekta.

Resultatet
När du har tagit fram en förankrad teststrategi, så har du
samtidigt lärt dig väldigt mycket.
Du har en mängd idéer om vad som ska testas, och hur.
Du har ett embryo till din rapportering.
Du har uppdragsgivare som är med på noterna.

Om du tror att du har ett rapporteringsproblem,
så misstänker jag att det egentligen handlar om
brist på kommunikation av teststrategi.

Slutord
Det handlar om informationen du tar in och delar med dig av.
Det handlar om hur du tänker.
Du behöver hitta teststrategierna för ditt sammanhang.
Gör ditt bästa, samarbeta, lär dig förstå

vad som är viktigt.

Frågor
???
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