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AGENDA

Mogelijkheden en uitdagingen Marco

AI in het testproces Marco

Vier praktische voorbeelden met:

AI testtools Hannie

AI services Okto

AI zelfbouw Gerald

De toekomst van de tester Marco



Mogelijkheden

Objecten op het scherm herkennen

Een eigen weg door de applicatie vinden

Trends in data herkennen

Tekst herkennen 

Data genereren



Mogelijkheden



JSON OUTPUT

"status": "Succeeded", 

"succeeded": true, 

"failed": false, 

"finished": true, 

"recognitionResult": { 

"lines": [ 

{

"text": "ADD TO CART", 

"words": [ 

{ 

"boundingBox": [ 

1237, 

251, 

1266, 
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Uitdagingen

Wantrouwen en te hoge verwachtingen

Afhankelijkheid van data

Beperkte uitlegbaarheid van testresultaten

Geen absolute zekerheid van de uitkomsten

Grote hoeveelheid resultaten om te interpreteren



AI in het testproces

Test management

Test engineering

Test ondersteuning



Test tools

AI testtool inkopen

- op eigen omgeving

- uploaden naar cloud

AI afnemen als een service

AI zelf bouwen voor testen



Case 1:
Teveel testen voor de pijplijn

Legacy CRM systeem

Deels geautomatiseerde testen, deels handmatig

Historische data van testuitvoering



Case 2:
Veel gebruikers en devices, weinig budget

App voor de Olympische Spelen

Korte lifecycle, snel opleveren

Veel devices en schermresoluties etc.

Favoriete teams, scores

Hoge focus op usability

In een groot aantal landen



Case 3:
Brekende testen

Bestaande webwinkel

Middelgroot van omvang

Berg Selenium-testen en historie

Veel aanpassingen en opleveringen 

door nieuwe front end technologie



Case 4:
Testen matchen niet met productie-gebruik

Bestaande webapplicatie

Betaalsysteem met privacygevoelige data

Vrij veel testen opgesteld

Toch veel fouten in de live omgeving



Kies je voor bestaande AI testtools?

Voordelen

Grote keuze uit tools

Makkelijk op te pakken

Erg weinig AI kennis nodig

Lokaal of cloud

Clouddiensten voor telefoon apps

Nadelen

Kosten

Meerdere tools nodig?

Ondoorzichtige werking

AVG versus tools van buiten EU 

Nieuwe markt, veel leveranciers boksen 

tegen elkaar op met veel marketing en hype



Kies je voor AI als een service voor je testen?

Voordelen

Gebruiken via API is eenvoudig

Bewezen functionaliteit

Add on op bestaande testtools

AI door velen gebruikt /goed 

getraind

Nadelen

Beperkt in wat het kan

Grote leveranciers / weinig keus



Kies je voor zelfbouw van AI voor testen?

Voordelen

‘Gratis’

Unieke oplossingen die niet elders 

verkrijgbaar zijn

Zelf aan te passen aan behoefte

Data blijft in eigen beheer

Geen data van elders die AI kan 

beïnvloeden

Nadelen

Kennis nodig 

Testen van je AI

Tijd om AI te trainen en tunen

Veel data nodig

Beperkt schaalbaar



De toekomst van de tester

Tools

- Kiezen
- AI trainen (data)
- Interpreteren resultaten
- Omgaan met de echte wereld

Functioneel testen

- Begrijpen van de gebruikers en de echte wereld



De werkgroep gaat door! 

Nieuwe naam:

Testen en AI

Nieuwe focus voor nu:

Testen van AI

Nieuwe leden:

Jij?

Heb je vragen of ideeën,

laat het ons weten!


