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Failures in Production Software 
• NASA’s Mars lander, September 1999, crashed due 

to a units integration fault—over $50 million US ! 

• Huge losses due to web application failures
 

– Financial services : $6.5 million per hour 

– Credit card sales applications : $2.4 million per hour 

• In Dec 2006, amazon.com’s BOGO offer turned into 

a double discount 

• 2007 : Symantec says that most security 

vulnerabilities are due to faulty software 

• Stronger testing could solve most of these problems 

World-wide monetary loss due to poor software is 

staggering Thanks to Dr. Sreedevi Sampath 
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Caveat: Impact of New Tools 

and Techniques  
They’re teaching a new way  
of plowing over at the Grange  
tonight - you going? 

Naw - I already 
don’t plow as good 
as I know how... 

“Knowing is not enough, we must apply.  Willing is not enough, we must do.”     

Goethe 



Hvad forstår vi ved begrebet 

test 

???? 
diskussion 



Test – basale begreber 

• Definition af Test (flere def) 

• Definition af Fejl (flere def) 

• 2 fejl – pointen 

• Rettelser 

• Verifikation og Validering 



At teste er processen at sandsynliggøre et 
program eller systems korrekthed.                                                       
Hetzel 
  

At teste er processen at finde fejl.    
Myers  
  

• Processen bestående af alle livscyklus-
aktiviteter, både statiske og dynamiske, som har 
at gøre med at planlægge, forberede og evaluere 
softwareprodukter - og relaterede 
arbejdsprodukter for at afgøre, om de opfylder de 
specificerede krav, for at demonstrere, at de er 
passer til formålet og for at finde defekter (fejl).  

ISTQB begrebsordbog   

Hvad er test 





Formål med test 

• Formålet afhænger af projekttypen 

• En fejl kan defineres som en afvigelse fra 
specifikationen 

• I eksperimentelle systemer er formålet ikke så 
meget at finde fejl: 
– Testens formål er løbende at producere et grundlag 

for næste version 

• Der optræder en fejl, når softwaren ikke opfører 
sig på en måde, som en bruger med rimelighed 
kan forvente 

 

 



Andre formål med test 

• Test medvirker til at reducere den 

samlede mængde fejl 

• Test medvirker til at finde, beskrive og 

rette fejl så tidligt som muligt 

• Test giver ledelsen mulighed for at følge 

op på projektet 

• Tests skal planlægges, styres og måles 



Mål for testen 

• Graduering på grundlag af vigtighed 

– Livskritisk 

– Forretningskritisk 

– Administrative systemer 

– Informations- og servicesystemer 

• Mål for test af funktionalitet 

• Mål for test af systemegenskaber 

• Mål for testprocessen 



Teststrategier 

• Grundlæggende teststrategier 

– den traditionelle 

– V-modellen 

– den radikale 



Den traditionelle model 



V-modellen 



Den radikale model 



Testfaserne 

• Komponenttesten 

• Integrationstesten 

• Systemtesten 

• Brugertest 

• Alfatest 

• Betatest 

• Accepttest 



Testteknikker 

• Review 

• Whitebox / Glassbox test 

• Blackbox test 

• Greybox test 



Review 

• Walkthrough 

• Fortolkende review 

• Inspektion 

• Godkendende review 



Testværktøj 

• Brug af automatiseret test kan spare 

meget tid og give øget tryghed 

– Unittest 

– Brugertest 



Test af systemegenskaber 



Test af systemegenskaber 



Fejlrapporter 

• Når brugeren rapporterer en fejl kan det 

være 

– en fejl 

– en forventning som brugeren havde om 

funktionalitet, der ikke indgår i 

kravspecifikationen 

– en misforståelse hos brugeren (fejl 40) 



Håndtering af fejl 

• Fejlen overdrages programmør for at blive 

rettet 

• Fejlen bliver til et ændringsønske 

• Fejlen afvises med en forklaring på, 

hvorfor der ikke er tale om en fejl 



Verdens bedste råd til 

projektledere 

• Når projektets fremdrift skal rapporteres til 

ledelsen, så brug opfølgningen på 

testaktiviteterne som udgangspunkt 



Test driven design 

• http://www.differentpla.net/node/58 


