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testaanpak

Testpuntanalyse is gebaseerd
op de principes van gestructureerd testen, heeft een
theoretisch fundament, maar
is daarnaast gebaseerd op
ervanng.
Hoewel primair ontrvikkeld
als begrotingsmethode, zijn in
de praktijk aanvullende toepassrngen ontstaan.

il*:iï;ï'ffi.

,.ft

n: ---!-- -r

2e ïffH:'::H,ï ( @)ii;::nïl;ffiïË"* 3s
Logistiek beheer behelst meer
In inlormatie over tele*qlgy' Na lang onderzoek
dan de deterministische goederenstroombesturing via
mrp-systemen. Men wil
klant-oriëntatie, prestatiesturing en simulatie als samenhangende aspecten behandelen. Voorop staat integratie
van applicaties en een snel
aanpasbaar besturingssysteem.

mogen de mogelijkheden van
de door Mac-bezitters ge-

is spraakherkenningstechnologie zover
ontwikkeld dat ze bruikbare

bruiktesoftwarevoor'remote produktenoplevert.
access'niet ontbreken, aldus
P Reus. Hij kan op afstand
bijvoorbeeld alle diensten op
het lan gebruiken en met het

progmmma Timbuktu de

Buud

Deze systemen moeten ondetmeer produktiviteit verhogen.
Interview met een deskundige
en een gebruiker.
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De jaren tachtig brachten niet
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Gstpuntanalyse:

METHODE OM HET
TESTEN TE BEGROTEN

Figuu|i.
Het TmapÍaseringsmodel.

Functiepuntanalyse is een algemeen geaccepteerde methode
voor het begroten van de inspanning om systemen te ontwikkelen. De aandacht richt zicn
daarbij vooral op nieuwbouw
Nu testen in toenemende mate
in de belangstelling staat, ontstaat de behoefte aan een begrotingsmethode voor deze discipline. Daar, aldus E. van Veenendaal, is de testpuntanalyse
geschikt voor.
Tijdsdruk

is bij het

testen valkuil
nummer één. In een pÍoject (dat uitloopt) is testen veelal een restpost;
het moet gebeuren in de beperkte tijd
die nog rest vóór de kitische opleverdatum. De tester heeft in veel gevallen niet voldoende informatie om aan
te kunen geven hoeveel t4d hlj nodig heeft en welke risico's worden gelopen als minder tijd voor het testen
beschikbaar is. Het probleem van de

tijdsdruk laat zich deels

oplossen
door op tijd met testen te beginnen.
Op enig moment echter bevinden de

àor testen. Dergelijke testen zien het
informatiesysteem als een'zwartedoos'; levert het systeem bij input a

puntanalyse vooral gebaseerd op het
aantal functiepunten. Voor deze analyse zijn echter toevoegingen of aan-

inderdaad output b, in omgeving c en
in tijdspanne d. Systeem- en accepta-

passingen nodig op de functiepuntanalyse. Er zijn namelijk factoren te
onderkennen die bij het bepalen van
het amtai functiepunEn Been of nauwelijks een rol spelen, maar die br.;
het testen van essentieel belang zijn.

voeren. Een centrale rol is weggelegd

tietest worden beschouwd als bLackáor testen. De begroting van voorliggende testactiviteiten (de white-box
testen) is opgenomen in de begroting
die voortkomt uit de functiepuntanalyse. De pÍoduktiviteitsfactor omvar

voor de fasering.

in

infrashuctuur en tools en bruikbare
technieken om de activiteiten uit te

Gestructureerde testaanpak
Een gestructureerde testaanpak dle
invulling geeff aan deze vier pijlers is

Tmap (test management approach).
De testactiviteiten zijn daarbij ondergebracht

in

een faseringsmodel, dat

parallel loopt aan de modellen voor
systeemontwikleling. Her model omvat een vijftal fasen. Naast de fasen
planning en beheer, voorbereiding,
specificatie en testuitvoering is een
afrondingsfase gedefinieerd om het
proces op een goede mmier af te sluiten e\ de testwqre voor onderhoudsdoeleinden over te dmgen aan de beheerorganisatie (zie figuur l). Het
model beschrijft per fase de uit te
voeren activiteiten; per activiteit
wordt besclueven 'wat', 'wannee/ en
'hoe'.

Met de tesq)untanalyse kan een objectieve begroting worden gemaakt
voor een gestuctureerde syste€m- of
acceptati€test. De scope van de analyse beperkt zich tot zogeheten black-

een functiepuntanalyse bij toepassing van de testpuntanalyse dus wel
de white-box testel, maar niet de systeemtest en de acceptatiete;t.
Een testpuntanalyse kan ook worden
uitgevoerd als het amtal te besteden

testuren tevoren is yastggsteld. Zo
kunnen eventuele risico's duidelijk
worden aangetoond: door de objectieve leslpunranalyse-begroting te

vergelijken met het vooraf vastgestelde aantal testuren. Door het rela-

tieve belang, in termen van benodigde testtijd van de diverse functies
met behulp van testpuntanalyse te berekenen, is het mogelík de beschikbare testtijd optimaal te verdelen.

Voor het begroten van een 'black-box'
test is een drietal elementen vm bc-

- Slsleemdooruerking: hoeveel gegevensverzamelingen onderhoudt de
Íirnctie en hoeveel

andere

produktiriteít. De

vang (uitgedrukt

n

testpunten).
test-

Dit aatal

punten, vemenigruldigd met

waarom een bepaalde hoeveelheid
testtijd nodig is, is dan onontbeerlijk.
Drumee kan direct worden aangegeven wat de risico's zijn indien er minder tijd overblijft voor het testen. Met
de toenemende belangstelling voor
teste!, ontstaat nog nadrukkelijker de
behoefte aan een begrotingsmethode
daarvoor

de produktiviteit

(de

hoeveelheid
is

tijd die nodig

om een tesl met

een

bepaalde

oml?ng

urt

te

\oeren), resulteert in een begroting in uren.

De omvang
hier de
Hguur 2. De drie elemênlen van een testbegroting

is
omvang

van het informaliesysteem. Deze
is binnen de test-

deze

lingen

gebruik.

De 'andere' functies moeten wor-

den getest

als

deze onderhoudsfunctie wordt aangepast.

UniformÍeit:

is

de stuctuur yan
een functie vm

dien ard

geringe

de
eerste twee elementen bgpalen
samen de om-

nier

nleuw vooÍ iemand die reeds eerdcr
begrotingen heeft gemaakt op basrs
ran funcliepunren. De produktiviteit
legt bij de functiepunranalyse een re.

gegevensverzame-

met slechts

welke diepgang?) en

Het begrip produltiviteit is

functies

maken van

welke kwaliteitsattributen testen, met

aangegeven

De testpuntanalyse is gebaseerd op de
principes van gcstructurcerd testèn en
rust op een viertal pijiers: een aaD de
ontwikkelingscyclus gerelateerde fasering van testactiviteiten, een goede
organisatorische inbedding, de juiste

spanning.

lang (zie figuur 2). de omvang van
het te testen infomatiesysteem, /e
strategíe (welke systeemdelen en

voerd. Een gefundeerde begroting,

is

meer testgevallen en dus meer in-

-

Begroting in drie elementen

testactiviteiten zich op het kritieke
pad en wordt de (tijds)druk opge-

waarin duidelijk

Het gaat om de volgende factoren.
- Complexiteir: hoeveel condiries zijn
er aanwezig in een functie. Meer condities betekent vrijwel automatisch

de systeemdelen en kwaliteirsaltributen wordt samen met de opdrachtgever en andere belrol*enen bepaald
tijdens het vasrstellen van de straregie. en vormt de input voor resrpunranalyse. Binnen deze analSse vindt
een vertaling plaals vm de slrategle
naar de benodigde inspaming Tesr
puntanalyse en strategiebepaling zijn
nauw met elkaar \erbonden en worden in de praktijk veelal voor een
groot deel gelijktijdig uitgevoerd.

reeds

dat

bestaande

testspecificaties
een
Figuur 3. Schematische weergave Testpuntanalyse.
ampassing hergebruikt kunnen worden? Met
latie tussen inspanningswen en het
andere woorden: bestaan bimen het
gemeten aantal functiepunten. Voor
infomatiesysteem verschillende de tesrpunrmalyse betekent produktifuncties met dezelfde stluctuu?
r iteit de tijd die nodig is om éen tesr-

Tijdens de systeemontwikkeling of
het onderhoud worden functionele en
kwaliteitseisen gespecificeerd ten
aanzlen van het infomatiesysteem.
Tijdens her tesren moer worden vasr
gesteld in hoevsrre aan de gestelde
eisen is voldam. In overleg met de
opdnchtgeveÍ dient te worden vastgesteld aan welke systeemdelen en ku'aliteitsattdbuten aandacht moet worden besteed en welk'belang'een te
le5len 5ysleemdeel of lwalireitsattribuut heeft. Het 'belang' geefr de diepgang aan waarmee de diverse t€sten
moeten worden uitgevoerd-

Belangrijke systeemdelen en kwahteitsattdbuten vragen om diepgaande,
zware testen en vergen derhalve relatief veel inspanning. Het belang van

punt. bepaald door de omvang vm
het informatiesysteem en de teststrategie. te realiseren. De produktrvireit
is opgebouwd uir een rweetal onderdelen: het produkriviteirscijler en oe
omgevingsfactor Het produktiviteitscijfer is met name gebaseerd op de
kennis en kunde van het tesneam. Dil
daardoor organisariespecifiek. De omgevingsfactor geeli aan in
welke mate de omgeving yan invloed

cijfer is

is op de restactiriteiten waaram o<
produkriliteit is gerelareerd. Het gaar
hierbij om een aantal aspecren: beschikbaarheid van testtools, ervaring

met de betfeffende

testomgeving,

mate van gestructureerdheid

lan

de
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voorafgaande tests, kwaliteit van de
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schikbaaÍheid van testware.

Uitgangspunten

Met een

testpuntanalyse kan de in(panning uorden bepaald die nodig is
voor het testen van kwaliteitsattributen die tot de scope van een acceptatie- of systeemtest behoren en moet
bovendien meetbaar zijn. Meetbaar
zijn betekent dat voor het betreffende
kwaliteitsattribuut bimen Tmap een

Het Woningbedrijf Amsterdam zoekt een

testtechniek beschikbaar is.
Daarnaast moet met deze techniek, rn
relatie tot het betreffende kwaliteitsat-

hoofd

tnbuut, voldoende praktijkervaring
zijn opgedaan om concrete uitsp.aken
te kunnen doen over de benodigde inspannng.
Een testpuntmalyse is in beginsel
persoonsonafhankelijk. Dat wil zetsgen dat als verschillende personen
een analyse uitvoeren, ze op hetzelfde
infomatiesysteem in principe tot de-

zelfde begroting moeten komen. Dit
kan door de lactoren die niet objectief
te classificeren zijn, zoals de strategie, door de opdrachtgeyer te laten
bepalen en voor alle factoren rvaarvoor dat wel mogelijk is, bijvoorbeeld

Stichting het Woniígbedrijf
Amsterdam is met ruim 40.OOO

complexiteit,

systeemdooruerking,

kwaliteit van testbasis en ontwikl<el-

woninsen de s.ootstê

iilijirliii,..

omgeving, een eenduidige klasse-indeling te hanteren.
Materiekennis wordt binnen tesFuntanaiyse niet gezien als een factor dre
de inspanning beïnvloedt. Wel is het
belangrijk dat een bepaalde hoeveelheid materiekennis binnen het team
aanwezig is. Materiekemis is in deze
optiek een randvooryaarde die dient
te Íorden ingevuld tijdens het opstel-

verhuu'deÍ van Ne494?14,:F!,::lr:tt,

len van het testplan.
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Dynamisch en statisch testen
Alvorens in te gaan op de globale
werking van een tcsrpunranalyse is
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het noodzakelijk de begrippen dynaen statisch testen toe te lichtel_
Bij dynamisch testen is spÉke van
gerichte testgevallen, het draaien van
programma's. Daarbij wordt het actuele resultaat vergeleken met het verwachte resultaat om zo te bepalen of
het systeem zich als vereist gedraagt
(dynamisch expliciet testen). Dit is de
meest gangbare vorm van het testen
en enige tijd zelfs als enige vorm aan-

ilisch

volkshtisestelijke doêlsetlingen te

Is deze functje

u

op het

lijf

geschreven,

dan wordt u veÍzocht uw - bij voorkeur

getypte soLlicjtatiêbrief onder

vaard.

vermetdin g van vacatuíenummeí

95-5/BtA,
binnen twee weken te stuÍen naar:
Won jngbedrjjf Amsterdam
De Ruyterkade 7

1013 AA Amsterdam

t.a.v. Ihsan Nurtas
Nadere iniichtingen kunt u teLefonjnsch

inwinnen bij Jan RemmerswaaI
(020-555

91

48) oflhsan Nurtas

(020-555 9'r 35) .
Acquisitie naar aan[êidjng van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld

Woningbedrijf Amsterdam

Ëen

gefundeerde
begroting,
waann
duidelijk is
aangegeven
\ruaarom een
bepaalde
hoeveelheid
testtijd rrodig is,
onont5eerlijk.
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Tegelijk met het dynamisch explicíeÍ
testen kunnen gegevens over ltet proces uorden verzmeld. Uit deze gegevens kan informatie worden afgeleid
over hgt wel en wee van het informatiesysteem. Zo kan een uitspraak over
de bedrijfszekerheid vm het systeem
gebaseerd zijn op het gedrag vm her
systeem gedurende de testperiode:
door bij te houden hoe vaak het systeem is geplaagd door storingen en
met name door daarin trends te zocken, is het mogelijk een schatting te
maken van de te veNachten storirF
gen geduende het gebruik. Dit zijdelings testen heet dynqnisch implíciet
IESTEN.

Een infomatiesysteem is meer

Aanvullende toepassingen
De testpuntanalyse heeft een theoretisch fundament, tnaar is daarnaast
gebaseerd op ervaring. De wijze van
waardering, de onderkende factoren,
de benodigde inspaming en de kwah
teitsattributen zijn allemaal aspecten
die zijn ontleend aan de praktijk. De
testpuntmalyse is met historisch cijfermateriaal geijkt en getoetst, zodat
een verantwoord gebruik in de prak-

tijk mogelijk is. Binnen een aantal

grote bedrijven en instellingen, onder
mdere banl(en. verzekeringsmaar
schappijen, pensioenfondsen en over-

heidsinstellingen wordt deze analyse
gebruikt. Het wordt tevens toegepast

voor h€t uitbrengen vm offertes in
het kader van 'fixed price' testprojec-

bijdrage leveren aan het optimaliseren \an her testproces en een basis
vormen voor de beheersing daanan.

ten.

Hoewcl de tesrpunranal)se primair is
ontwikleld als begroringsmerhode is
in de praktijk een ental aanwllende

Drs. E.P.W'.M. van Veenendaal
CISÀ is als manager operations
uerkzaam bij lP/Software Control.

toepassingen ontstaan. Met behulp
van deze analyse kan de omvang van
een uit te voeren ó/dcÀ-óor test worden bepald, uitgedrukt in testpunten.
Deze meting kan vervolgens worden

gebruikt als basis voor produktivr

LITERATUUR
N{. Pol, ir R.A.P. Teunissen en drs
E.P.W.M, van Veenendaal CISA,
Testen volgens ZMap. Tirtein Nolthenius,'s-Hertogenbosch 1995, ISBN
90-72194-33-0.

teitsmetingen. Daarnest is het mogelijk om met behulp van de testpuntanalyse de omgevingsfactoren te evalueren die bij het tester een rol spelen. Zo kan de testpuntanalyse een

dan

een programma: het is het totaal van

sfuclwen en middeien dat nodig

Advertentíe

is

om een organisatie van informatie te
voorzien. Naast de applicatiesoftware
omvat dit de technische infrastructuur. de organisatie. de documentatie,
euovoort. Van een amtal van deze
elementen kan niet door middel van
dynamisch testen gecontroleerd worden of het voldoel aan de gestelde eisen. Dit gebeurt door middel van statisch testen. Statisch testen behelst
het controleren en onderzoeken van
maatregelen, procedwes en produkten, zonder dat er sprake is van het
urt\oeren van programa's. Hierbij
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
het beoordelen van beveiligingsprocedues, calamiteitenplan en handler

Ie bebt

PC

L4N mail. Je bebt companwide maí|. Maar praten

uan Digital pratm

uu

toepassingen

I

Nrzmdt uu

past

gmon

àêIiib

@n

.' hbanr

te kunnen voeren.

uele

sew
--

^a\

@n. Zodat u zeker eeet dnt de b@dschab bii íederen duí_

6-02 2 7 5 g5
ot

i?*Í

http:/ /www.digital.comlinfo /Íorms/moreinÍo.html 4r$ vÍrí

ÈËe

ái*$i

i*.

Ë&trr àËir

Fë*t irÉí&6^Rr*tÈëp*kË{r}t fue}vfit ss!'È ï+.=ísïl-iícks **sê$*sÈÈ,*qi*"

*!$k*tt* eíi á]**teliftf{}r.fdu*!Ês

{t;jdeti_;1.{ S ïa.er'r.sF*Êr*}r.s

ffiffi

Ëíc*r}ti*s gíËÉttsï}.

Stuur deze bon in en u onNangr vrijblij-

vend het informatiepakket met uw

Teamlinks demonstratiediskette en een
beschrijving hoe u de 5 Teamlinks licentíes gratis voor een bepaalde periode,

5 5:il'.1:fïl_.l, Xl;,;A!-sJlGRATIS UGENTIES.

flÍióEliJ:td.'iltET
knip

de bon uit en stuur
Digital Equipment B.V.

ffiAnmoordnummer

dqe n@:

de

bonW

ïïJj#[.:i#::trï:i,*;1.t;:l
N
I Dos,/windows
n Mtinosh

Als mailsetrer gebruiken wii:

+6

reffi
EEd[UE[-#

m;"oo*eip;-fin"oy:s*
isserdier''nroiu.i

.,,.^

gs#Ëvs*s **A.atsí r,F srrrsrsiËr

testen.

verk,-

u fret AIL-LN-1 als Míkysteem? Dan gt@it u net Teamlinks in uo

ffJ,1ï'ï**, _ o
O10-2588878,
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TeamLinks past zXb

en

uitvoeren lan de primaire testactivF
teiten. Met andere woorden, de tijd
die nodig is om de activiteiten, van de
fasen voorbereiding, specificatie, uitvoering en afronding van het fasedngsmodel Tmap uit te voeren.
Met een opslag voor secundaire testactiviteiten (planning en beheer) op
het primaire aantal testuren, wordt

ueilíg

Mnuít de toepassbry zelf. Teamlinks ls reetzi.jíg. El zíJh uitbrddíngelx

bebeer uoor groepen. Werkt
eigen tempo

de testskategie met betrekking tot de
statisch te testen kwaliteitsattributen,
wordt het aantal statische testpunten

dende produktiviteitsfactor, vormt het
amtal primaire testuren. Dit getal
geeft de tijd aan die nodig is voor het

klat u wten uanneer
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een mat yoor de omvang van de uit

Het totml aantal punten is de som
van de dynamische en de statische

snel, rcIeriig

uu past is bezotgd en uanneel blj h gele-

king en uiformiteit, alsmede de testsftategie met betrekkjng tat de dynamisch te testen kwaliteitsattributen,
wordt per functie het amtal testpunten berekend. Sommering van deze
punten over de functies geeft de dy_
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Globale werking
De werking yan testputanalyse is
schematisch weergegeven in figuur 3.
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Van de bimen een teststrategie otF
derkende kvaliteitsatkibuten wordt er
veelal een aantal dlmamisch (implr
ciet of expliciet) en een aantal statisch getest- Sommige kwaliteitsattnbuten worden zelfs zowel dynmisch
als statisch getest. In het kader van de
strategie wordt vastgesteld op welke
wijze, en met welke diepgang, een
kwalibibattibràt moet woÍden getest. Deze activiteit vindt veelal plats
per onderkend systeemd.eet. Uiteraard
heeft de manier waarop een kwaliteitsattribuut wordt getest gevolgen
voor de benodigde testinspaming.
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