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Sa e atti g e  aa be eli ge  We hebben op basis van een Agile aanpak en zogenaamde charters een Exploratory testaanpak gehanteerd. Hierbij hebben een  timebox van 60 minuten gebruikt om de testen uit te voeren Als test team geven wij de aanbeveling dit systeem eerst verder te testen met de focus op Validaties. Hierbij dieper ingaand op in ieder geval het proces van opvoeren van een order.  Op dit moment is het het systeem geen Minimal Viable Product Verdere informatie en uitleg wordt in dit vervolg document gegeven 
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Allereerst hoe teste  e In een Agile-setting is snelle en herhaalbare testautomatisering onmisbaar. Maar ten onrechte wordt vaak gedacht dat álles 
geauto atiseerd ka  orde . Auto atiseri g erkt pas a eer het gedrag a  de soft are zo helder is dat tests ges ript  ku nen worden. Testautomatisering onderzoekt en maakt datgene herhaalbaar wat van de applicatie al bekend en wenselijk is! Voordat deze zaken echter bekend zijn, is exploratief testen nodig om het systeemgedrag bloot te leggen van zaken die nog niet bekend zijn. Naast geautomatiseerd testen is exploratief testen onmisbaar.  Exploratory testen zijn de wegbereiders van de automatiseerders: meer dan ooit is er behoefte aan analytische sterke, flexibele en onderzoekende testers, die op zoek gaan naar het gedrag van het systeem dat nog niet bekend is! Deze  mnemonic/Charter (ezelsbrug) helpt om structuur in Exploratory Testen te brengen. Deze mnemonic/Charter moedigt aan om in een exploratieve testsessie in beperkte tijd, de juiste activiteiten te onderzoeken.  Hoe dit gedaan wordt is hieronder kort weergegeven Zoom uit (5% van je testsessie): De eerste stap in het proces is om uit te zoomen naar een hoger abstractieniveau. Waarvoor dient de software en wat wil de klant met de software bereiken? Als je dit in een paar korte notities benoemt, geef je kaders en focus aan je test.  Testdoel (5% van je testsessie): is de volgende stap. De exploratieve testsessie is het krachtigst wanneer een helder, realistisch onderzoeksdoel in een afgekaderde tijdsbestek van 2 tot 4 uur getest wordt. Benoem een helder doel: wanneer is je test geslaagd? Welke informatie heb je nodig om je klant terugkoppeling te geven op zijn verzoek om te testen? Hiermee beperk je je scope: misschien maar een beperkt deel van de applicatie, misschien maar één primair businessproces. 
Re ui e e ts e  Risico’s % va  je testsessie : Leg kort en krachtig vast wat binnen het testdoel de behoeften zijn. Schrijf beknopt op welk gedrag al verwacht wordt. Maar schrijf vooral ook op welk deel je nog niet kent, welk deel je complexer of foutgevoeliger acht en waar je op wilt focussen.  
Sce a io’s 5 % va  je testsessie . Hier begint de exploratory test, aar ij je de tests e arios o der eg  ad i istreert. Dit is ee  pro es van proberen, waarnemen, bijsturen en opnieuw proberen. In het scenario leg je in een paar kernwoorden de uitkomst van je testen vast. Als deze aanleiding geven tot het maken van een nieuw scenario, voer deze uit en administreer deze kort en krachtig. Wanneer een uitkomst leidt tot een bevinding, omschrijf deze aan het eind van de sessie in de sectie bevindingen. Er zijn diverse testtechnieken die je helpen bij het analyseren van het exploratieve proces.  Bevindingen (10% van je testsessie): Tijdens het testproces ontstaan ongetwijfeld bevindingen. Doel is om deze zodanig vast te leggen dat je duidelijk terugkoppeling kunt geven aan de klant over de resultaten van de test.  Impediements (5% van je testsessie): Obstructies zijn alle zaken die je niet kunt onderzoeken, door belemmeringen in het testproces. Het zorgt ervoor dat bepaalde onderdelen van je product ongetest blijven. Voorbeelden zijn een interface die nog niet gereed is, een omgeving die eruit ligt, of een blokkerende bevinding zorgt ervoor dat je een scenario niet verder kan testen.  Aanbevelingen en Resulaten  (15% van je testsessie): Dit laatste onderdeel vraagt van je om aanbevelingen vast te leggen met betrekking tot het testen. Leg de belangrijkste conclusies van het testen kernachtig vast, beschrijf op basis van de bevindingen en obstructies wat je nog nader wilt testen. Op basis van deze aanbevelingen geef je kernachtig en in managementstijl een terugkoppeling van je resultaten, en de outlook van wat je nog wilt doen. Hieronder een voorbeeld mindmap van een Charter  weergegeven.  
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Charter E plorator  testi g – Tablet Zoom uit Applicatie Fructasys testen. Fructasys is een totaal pakket waarmee je bestellingen kunt plaatsen en zorgen dat je dagelijks / wekelijks vers fruitmand bezorgd op de locatie naar wens. Missie (Testdoel) Als medewerker wil ik dat ik via een tablet (zowel Android als IOS) orders kan picken, zodat ik de juiste bestelling bij elkaar kan verzamelen Timebox 60 minuten Requirements     Nr. Kwaliteitsnorm Requirement 2.1 Functionaliteit De applicatie moet gemakkelijk werken 2.2 Efficiëntie Load/Performance De applicatie moet snel werken (1,5s per pageload) 2.3 Betrouwbaarheid De ingevoerde data moet gevalideerd worden 2.4 Betrouwbaarheid De applicatie moet altijd werken 2.5 Bruikbaarheid De applicatie moet op tablets (IOS: Safari en Android: Chrome) werken 

Risico’s We kennen het netwerk niet en de betrouwbaarheid, daarmee is snelheid bepalen minder betrouwbaar 
Scenario’s Taken Uitgevoerd Ja/Nee Is voldaan aan de logische opbouw van schermen? - Order picking is op een niet makkelijke manier te bereiken. Besproken met PO; dit is op dit moment zo. Straks logt de gebruiker met order pick rechten automatisch op het orderpicking scherm in.  - Op de tablets zijn menu opties onduidelijk. Waar in Windows een info tekst verschijnt, is op de tablets niets te zien. Worden schermen binnen 1,5 sec. geladen? Ja, akkoord. Alles gaat lekker snel. Wordt de data juist gevalideerd? Ja, maar op het orderpick scherm is de data nog te wijzigen. Besproken met PO; dit zouden read only velden moeten zijn. Is de applicatie gebruiksvriendelijk? Uitgevoerd, maar niet gebruiksvriendelijk; op de tablet krijg je geen info over de knoppen die aan te klikken zijn. Hierdoor wordt het een gok wat een knop doet.   Bevindingen Bevinding nr. Bevinding omschrijving Prioriteit 108 Geen uitleg bij knoppen op de tablet (Chrome) Normaal 281 Helpteksten bij order picken vallen over elkaar heen Laag 209 Het is mogelijk om de Pieces/kilogram, Middel/groot, en Rijp/onrijp aan te passen bij het order picken Urgent Obstructies Nvt Gevoel 1. Onoverzichtelijk hoe een order gepickt moet worden 2. Wezenlijke zaken (die bij invoer van te voren gevalideerd zijn) kunnen aangepast worden in het order pick scherm  blocking issue. Aanbevelingen - Order picking en order invoeren getest, advies is om meer testinspanning te leveren op de overige delen van het systeem - Te veel losse stappen (extra kliks) in plaats van één proces Akkoord acceptant Mondeling akkoord PO op basis van Mindmap.    
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Charter E plorator  testi g – PC  Zoom uit Applicatie Fructasys testen. Fructasys is een totaal pakket waarmee je bestellingen kunt plaatsen en zorgen dat je dagelijks / wekelijks vers fruitmand bezorgd op de locatie naar wens. Missie (Testdoel) Als PO/Medewerkers wil ik de pc gebruiken voor het samenstellen van bestellingen, zodat ik mijn bestellingen snel en correct lever aan mijn klant Timebox 60 minuten Requirements     Kwaliteitsnorm Requirement 1.1 Functionaliteit De applicatie moet gemakkelijk werken bijvoorbeeld ik wil door kunnen tabben, een locatie aanvinken en gebeurt er dan wat ik verwacht  1.2 Functionaliteit De applicatie moet snel  werken. 1.3 Betrouwbaarheid De applicatie is ontworpen zodat ingevoerde data gevalideerd wordt en daarmee correct is. 1.4 Betrouwbaarheid De betrouwbaarheid van de applicatie. De applicatie moet het altijd doen   1.5 Performance performance van de applicatie. De applicatie moet vlot reageren. Het ontwerp is uitgegaan van maximaal 1.5 seconden per page load. 1.6 Bruikbaarheid De applicatie moet zowel op op  PC werken in Chrome en IE 

Risico’s  
Scenario’s Taken Uitgevoerd Ja/Nee Performance; kijken of de snelheid van 1,5 sec. per pagina wordt gehaald Ja Functionaliteit; Is het opvoeren van een order logisch Ja Bruikbaarheid; Kijken of de applicatie opstart en in basis werkt in IE en Chrome Ja Betrouwbaarheid; blijft de applicatie altijd werken of crasht deze soms Ja Bevindingen Nr Bevinding omschrijving Prioriteit 84 Dubbele teamnaam in de header normaal 169 Geen terugkoppeling bij zoekresultaat hoog 294 Het is niet mogelijk om een product type te verwijderen hoog 295 Location, Contact en Company zijn verwisseld laag Obstructies Geen Gevoel 1. Onoverzichtelijk hoe een order ingevoerd moet gaan worden (start). 2. Product types, Product sizes, Freshness, Products, Packagings moeten 

allemaal apart worden ingevoerd vanuit de ‘Menu’ knop. Dit maakt het toevoegen van de juiste data voor een order onoverzichtelijk en kan het lastig zijn voor een gebruiker om te bepalen of de juiste informatie gevuld is voor een order. Aanbevelingen 1. Als ik een order start kan ik geen Product types, Product sizes, Freshness, Products, Packagings meer toevoegen, dit moet apart worden opgevoerd (zie Gevoel punt 2). Wat handiger werkt is een ‘Start’ 
knop waarbij je als gebruiker door het proces wordt geloodst’. Een gebruiker kan op dat moment de juiste gegevens invullen die hij/zij op dat moment nodig heeft of toe moet voegen. Hierdoor voorkom je dat een gebruiker diverse stappen moet uitvoeren met een hogere kans op fouten.  



NK testen –  Akkoord acceptant Mondeling akkoord op basis van de mindmap                                         
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Bijlage 1 - Bevindingenoverzicht 





  



      



 


