
Derk-Jan de Grood helpt organisaties 
meer grip te krijgen op hun (test)project.

Bij continuous delivery gelden de effecten 
nog sterker. Als we een paar keer per dag met 
onze code naar productie willen, kan het niet 
zo zijn dat er een groepje testers met zweet-
parels op hun voorhoofd de boel tegenhou-
den omdat ze nog niet klaar zijn met hun 
werk. Voor continuous delivery zullen de 
tests daarom geïntegreerd moeten zijn in het 
automatische build- en deployment-proces. 
Daarnaast is er een verschuiving naar pro-
ductie. Door hun voorspelbaarheid zijn geau-
tomatiseerde tests hierbij veiliger dan hand-
matige. Om het reallife gedrag van de keten 

in productie te kunnen analyseren, worden 
grote hoeveelheden data verzameld. Hoe 
meer data, hoe nauwkeuriger, dus de analyse 
ervan gebeurt uiteraard geautomatiseerd.

Tot voor kort haalden we onze voldoening 
en trots uit het handmatig opstellen van 
een beslissingstabel of het vullen van grote 
Excel-sheets. Vanuit een model zijn tests 
echter veel sneller en vollediger af te leiden. 
Er zijn voldoende testtools beschikbaar die 
testcombinaties voor ons kunnen genere-
ren en deze meteen kunnen koppelen aan 
een geautomatiseerd script. Handmatig een 
testontwerp maken is daarmee eigenlijk niet 
meer te verantwoorden naar managers die 
kritisch zijn op de kosten.

Ik wil zeker niet beweren dat alleen auto-
matisch testen volstaat. Handmatig testen 
is nog steeds iets anders dan automatisch 
checken. De huidige generatie testers is 
vaak echter te huiverig voor automatise-
ring, terwijl alles erop wijst dat tooling ook 
in de testprofessie bezig is aan een opmars. 
De generatie die nu van de scholen komt, 
heeft dit allang begrepen en zal bijdragen 
aan een grotere adoptie van geautomati-
seerd testen. Daarmee krijgen alle testers er 
vroeg of laat mee te maken, ook degenen die 
tot nu toe hebben getracht tests, tooling en 
techniek op een afstand te houden. 

D e economie bepaalt hoe organisaties 
opereren en hoeveel geld ze willen 
steken in IT. Ze moeten investeren 

om te kunnen voldoen aan steeds uitgebrei-
dere wet- en regelgeving, om hun dienst-
verlening uit te breiden en mee te gaan 
met de technologische ontwikkelingen. De 
systemen worden steeds complexer en het 
aantal koppelingen neemt toe. De terugver-
dientijd van IT-investeringen wordt daarbij 
korter. De opkomst van de Bric-landen met 
hun grote aanbod aan goedkope IT-profes-
sionals legt extra druk op de tarieven. De 
aanpassingen die de business wil, bezorgen 
de IT-afdelingen veel werk, maar het moet 
allemaal wel snel en goedkoop. Dure profes-
sionals die weken achtereen handmatig re-
gressietests uitvoeren, passen niet meer in 
dit plaatje.

Ook de aard van de systemen verandert. 
Er is een toenemende differentiatie in devi-
ces, OS’en en webbrowsers. Dit betekent dat 
we functionele tests moeten herhalen voor 
verschillende configuraties. Doe dat maar 
eens met hand. Voor het testen van mobiele 
toepassingen gebruiken steeds meer organi-
saties daarom dockingstations waarin tien 
of meer devices hangen, die worden aange-
stuurd door één geautomatiseerd testscript. 
Locatieafhankelijke functies worden vaak 
in een laboratorium getest door middel van 
simulatoren. Virtualisatie maakt het moge-
lijk hele backoffices na te bootsen, zodat er 
een compleet testharnas ontstaat dat de au-
tomatische tests ondersteunt.

Softwareontwikkeling verandert continu. 
Agile heeft inmiddels kritische massa be-
reikt en het aantal organisaties dat kiest 
voor Scrum neemt nog steeds rap toe. Dit 
heeft gevolgen voor hoe we testen. Enerzijds 
herhalen Scrum-projecten tests veel vaker 
dan traditionele watervaltrajecten. Ein-
deloos handmatig tests herhalen is echter 
vervelend en past niet in het time frame van 
de sprint. Anderzijds kijken Agile-projecten 
steeds vaker naar executable design. Behavi-
our-driven development slaat bijvoorbeeld de 
brug tussen specificatie en testontwerp en 
binnen modelgebaseerd testen is het model 
het executable design en kunnen we daaruit 
tests genereren. Beide aanpakken maken 
gebruik van automatiseringstools.

De huidige generatie testers 
is vaak te huiverig voor 
automatisering

Testautomatisering is onvermijdelijk

Groods greepOpinie

Deze column is verschenen in het hightechmagazine Bits&Chips (www.bits-chips.nl).
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All researchers, industrial professionals and other stakeholders for embedded systems in 
this focus group are invited to submit presentation proposals. The topics are:
Big science
Embedded systems as a prerequisite for next-generation scientific instruments
Co-development
Joint efforts of different disciplines and organisations in high-tech product creation
Distributed sensing
Robust sensors working together to monitor their surroundings
Electric vehicles
Innovations in battery-driven bicycles, cars and other means of transportation
Health care
New technological developments in personal and institutional care and treatment
Smart cities
Intelligent infrastructures, including such concepts as smart homes, smart grids and smart 
mass transport

Presentations are scheduled for 35 minutes, including 5 minutes discussion time. The 
conference language is English. An independent committee of experts from academia 
and industry will evaluate the submissions. Please fill out the submission form at  
www.embedded-systems.nl/programme before 1 July 2013.

Deadl ine 
1  Ju ly 2013Organiser Co-organiser

We would appreciate it if you could share this invitation with other people in your network.PA RT I C I PAT E A S A 
S PO N S O R O R E X H I B I TO R

Are you interested in participating 
as a sponsor or exhibitor? Please 

contact events@techwatch.nl or go to 
www.embedded-systems.nl for more 

information about sponsoring and 
exhibitor possibilities.

The Bits&Chips Embedded Systems conference has a shining track record in the Netherlands 
as being the major forum for industrial and academic practitioners in embedded systems, 
with audiences ranging from managers to engineers as well as researchers. In 2012, the 
event celebrated its 11th anniversary with contributions from more than 600 participants 
and some fifty high-tech companies and organisations.

This year, Techwatch, the publisher of Bits&Chips, has joined forces with INCAS³, a 
research institute developing high-tech sensor systems, to organise the Embedded 
Systems conference. This collaboration strengthens the event and broadens its scope. The 
organisers aim to attract an even greater international audience, with an explicit focus on 
Belgium, the Netherlands and the western part of Germany.
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