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En funksjonell tilnærming til test av

infrastruktur



Litt om meg

► Jobbet som testleder i Sogeti siden 2007

► Jobbet med test av ulike systemer

• HR system

• Saksbehandlingssystem

• Økonomisystem

• Pasientsystem

• Infrastruktur

• Forsikring

• m.m



Agenda

► «Funksjonell testleder» som testleder in et infrastruktur-prosjekt – Den 

frustrerende oppstarten

► Hvordan jeg valgte å omorganisere WBS (Work Breakdown Structure)

► Hvordan få terminologi som er laget for programvareutvikling til å passe 

for test i en fase før programvareutvikling har startet (uten å skape 

forvirring)

► Hvordan få oversikt over flere parter med samme type aktiviteter, i flere 

miljøer, og fortsatt kunne se om aktiviteter kolliderer 

► Noen tips til hva man kan sette på sjekklisten



Spørsmål

► Hvor mange har opplevd problemer med testmiljø?

► Hvor mange har opplevd problemer med brannmuråpninger?

► Hvor mange her har tenkt «Hvor vanskelig kan det være?

► Hvor mange her har spurt hvor mange brannmuråpninger det er i 

løsningen?
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WBS - Test



BOT AIT AOT

WBS - Test



Systemtest 
(BOT), alle 

miljøer

Installasjons-
test (AIT), per 

miljø

Operation 
test(AOT), 
alle miljøer

Performancetest
PER & PROD 

miljøer

Penetrasjons-
test, PROD

WBS - Test



Test

Verktøyvalg

Vurdere om eksist. 
verktøy kan 

brukes til defect
håndtering

Velge testverktøy

Anskaffe verktøy

Bygge intern 
kompetanse på 

testverkøy

Installere og 
konfiguere
testverktøy

Testverktøy
integrasjon med 

andre verkøy

Forberede verktøy 
for bruk med 
ytelsestest 
rammeverk

Planlegging

Risikoanalyse, 
prosjekt

Risikoanalyse, 
produkt

Teststrategi

Master testplan

Detaljert testplan

Ressurser

Bestille testdata

Planlegge 
implementering av 

testdata

Forberedelse

Lage sjekklister

Lage oversikt over 
testbasis

Lage oversikt over 
prosesser som kan 

automatiseres

Etablere 
møtestruktur

Lage defekt-
håndteringsrutine

Spesifikasjon

Legge krav inn i 
testverktøy

Spesifikasjon av 
testcase

Automatisering av 
testcase: 

Systemtest, 
Installasjonstest, 

Driftstest, 
Ytelsestest

Etablere avikslogg

Innhente og 
installere testdata: 

Systemtest, 
Installasjonstest, 

Driftstest, 
Ytelsestest

Innhente og 
konfigurere 

brukere: 
Systemtest, 

Installasjonstest, 
Driftstest, 

Ytelsestest, 
Penetrasjonstest, 

Krise og 
Beredskapstest

Klargjøre 
testverktøy: 

*Legge inn krav, 
manuelle tester

Planlegging av 
bistand til 

Kundens AT

Gjennom-
føring

Kjøre tester: 
Systemtest,, 
Driftstest, 

Ytelsestest, 
Penetrasjonstest 

(og annen 
sikkerhetstest)

Kjøre 
installasjonstester 

og utarbeide 
rapport

Koordinering av 
feilretting og 

retest

Koordinering

Statusrapportering
: Systemtest, 

Driftstest, 
Ytelsestest

Teststatusmøter 

Plan for retting av 
utestående feil 
etter hver fase

Statusmøter med 
Kunden

Avslutning

Evaluering

Sluttrapport

Plan for retting av 
utestående feil

Penetrasjons 
test

Koordinere 
penetrasjonstest 

med ekstern 
leverandør

Statusmøter med 
ekstern leverandør

Følge opp plan for 
retting av 

utestående feil og 
evt. retest

Kundens AT

Bistand til 
gjennomføring av 

Kundens AT

Forberede for test i 
driftsfasen

Beskrive hvordan 
test av 

hasteendringer 
løses

Prosessifisere
arbeidet som er 
gjort i prosjektet

TPI/ 
modenhetsanalyse

Ledelse og kontroll/

Endringsledelse

WBS - Test



Oppstart og 
planlegging

Basis 
innstallasjon m/ 

enhetstest

Basic 
Operatio
n Test 
(BOT)

Innstallasjon
av 

applikasjonen

Akseptanse
-test

Aktiviteter 
før prod. 
setting

Application 
Dependent 
Test (ADT)

Ytelsestest

Godkjennings
-periode

Penetrasjons
-test

3 54 6 7 8 9

Sept.-År1 Nov.-År1 Des.-År1 Febr.-År2 April-År2 Juni-År2 Okt.-År2

Testplanlegging og -forberedelser

Terminologi for infrastruktur



Oppstart og 
planlegging

Basis 
installasjon m/ 

enhetstest

Basic 
Operation 

Test 
(BOT)

Innstallasjon
av 

applikasjonen

Akseptanse
-test

Aktiviteter 
før prod. 
setting

Application 
Dependent 
Test (ADT)

Ytelsestest

Godkjennings
-periode

Penetrasjons
-test

Testplanlegging og -forberedelser

Enhetstest

Sept.-År1 Nov.-År1 Febr.-År2 April-År2 Juni-År2 Okt.-År2

Terminologi for infrastruktur

3 54 6 7 8 9

Des.-År1



Oppstart og 
planlegging

Basis 
installasjon m/ 

enhetstest

Basic 
Operation 

Test 
(BOT)

Innstallasjon
av 

applikasjonen

Akseptanse
-test

Aktiviteter 
før prod. 
setting

Application 
Dependent 
Test (ADT)

Ytelsestest

Godkjennings
-periode

Penetrasjons
-test

Testplanlegging og -forberedelser

SystemtestEnhetstest

Sept.-År1 Nov.-År1 Febr.-År2 April-År2 Juni-År2 Okt.-År2

Terminologi for infrastruktur

3 54 6 7 8 9

Des.-År1



Oppstart og 
planlegging

Basis 
innstallasjon m/ 

enhetstest

Basic 
Operatio
n Test 
(BOT)

Innstallasjon
av 

applikasjonen

Akseptanse
-test

Aktiviteter 
før prod. 
setting

Application 
Dependent 
Test (ADT)

Ytelsestest

Godkjennings
-periode

Penetrasjons
-test

Testplanlegging og -forberedelser

SystemtestEnhetstest
Systemintegrasjons-

test

Sept.-År1 Nov.-År1 Febr.-År2 April-År2 Juni-År2 Okt.-År2

Terminologi for infrastruktur

3 54 6 7 8 9

Des.-År1



Der systemet (infrastruktur-

laget) integrerer med 

applikasjonslaget

Oppstart og 
planlegging

Basis 
installasjon m/ 

enhetstest

Basic 
Operation 

Test 
(BOT)

Innstallasjon
av 

applikasjonen

Akseptanse
-test

Aktiviteter 
før prod. 
setting

Application 
Dependent 
Test (ADT)

Ytelsestest

Godkjennings
-periode

Penetrasjons
-test

Testplanlegging og -forberedelser

SystemtestEnhetstest
Systemintegrasjons-

test

Sept.-År1 Nov.-År1 Febr.-År2 April-År2 Juni-År2 Okt.-År2

Terminologi for infrastruktur

3 54 6 7 8 9

Des.-År1





T

E

S

T

D

y

b

d

e

BreddeInfrastruktur

T-shaped professional



T

E

S

T

D

y

b

d

e

Bredde

T-shaped professional



Test av infrastruktur – et underfokusert 

område



Mer enn bare å teste at nettverket er patchet, 

brannmuråpninger er på plass, og at brukere 

ligger i riktig AD-gruppe. Eller å verifisere at 

servere er installert og konfigurert riktig. 

Test av infrastruktur



Bredere fokus:

► Sikkerhets-testing:

• For eksempel fysisk tilgang til server rom

► Rutiner

• Eksisterer de?

• Bør de testes?

• Bør du lage sjekkliste-tester for enkelte rutiner for å sikre at ting fungerer før du 

starter testing?

Test av infrastruktur



Eksempler

► Backup rutiner (i.e backup syklus)

► Log rutiner

► Log rotation rutiner

► Vedlikeholds-rutiner

• License maintence rutiner

• Sertificate maintence rutiner

► Database administration rutiner

► Server administration rutiner

► Update rutiner



Eksempler forts.

► Deployment rutiner

► Hotfix rutiner

► Failover tester

► Anti virus tester

► Overvåking



Hva kan DU gjøre?

► Vær nysgjærrig!

• Ta initiativ til møter for å lære mer om ting som er relevant for din løsning/ 

plattform

► Be om å få være med å statusmøter med “de tekniske folkene”

• Få tidlig status på ting som kan påvirke dine aktiviteter

• Få en forståelse for utfordringer i miljøene

► Meld deg frivillig til å hjelpe til med å lage sjekklister



Sannsynligeten er…

De “tekniske folkene” vil være mer villig til å følge

nye rutiner hvis de kjenner den som sitter på den 

andre siden… nemlig DEG…

FÅ NYE VENNER!





Lag ringvirkninger…


