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Robotica?



Hoe kunnen we met robotica beter testen?



Hoe kunnen we met robotica beter testen?



Kan Machine Intelligence helpen?



De testautomatisering van vandaag



De testautomatisering van vandaag



Ondertussen bij Google Deepmind

AlphaGo verslaat de 
wereldkampioen Go.

En wint daarna iedere 
andere uitdaging.



Maar bij Deepmind kunnen ze nog meer

• Tool ziet alleen pixels, geen bal, 
geen samenhang

• Tool ontdekt dat hij iets kan 
besturen

• Tool ontdekt het doel van het 
spel

• Tool haalt de perfecte score op 
de meest efficiënte manier





IETS OVER SALVES…

En dat voor meerdere Atari spellen

Pong
Space Invaders

Seaquest
Beam Rider



IETS OVER SALVES…

… die zichzelf alles aanleert

allemaal met 
één tool



Wat leert deze tool zoal?

• De objecten en de besturing
• De doelen
• De regels
• Wat wel werkt en wat niet werkt
• De variaties die je tegen kunt komen



Google Deepmind tool voor testers?

De tool zou zonder enige voorkennis gaan klikken, gaan typen, gaan 
slepen enzovoort, en verkent zo de applicatie die we willen testen:

• De objecten en de besturing
• De doelen
• De regels
• Wat wel werkt en wat niet werkt
• De variaties die je tegen kunt komen





Samenwerking: supervised learning

Helpen met de analyse

• De tool probeert van alles
• De tool vat samen wat hij heeft 

gevonden, inclusief een 
voorzet waarvan hij denkt dat 
het fout is

• De mens geeft aan wat 
daadwerkelijk fout is

• De tool leert daarvan

Op weg helpen

• Meegeven van inputs
(zoals geldige postcodes of 
telefoonnummers)

• Vooraf aangeven wat de 
belangrijkste paden zijn



Machine Learning ‘achteraf’ 

mogelijk-
heden

set met regels

testgevallen

testresultaten

mogelijk-
heden

set met regels

‘testgevallen’

testresultaten

trends en 
afwijkingen

Vooraf Achteraf



De tool krijgt steeds meer kennis

De kracht van deze tool zit, net als bij bestaande tooling, in de 
herhaling. 

- met kennis over hoe het werkte, weet de tool wat er anders is
- de rapportage houdt rekening van eerdere menselijke beoordeling

En na 1.000 applicaties weet de tool wat men in het algemeen 
verwacht.



De tool krijgt steeds meer kennis over …

• Gebruiksvriendelijkheid
(kleurcontrast, maximum aantal stappen, enzovoort)

• Performance
(maximum aantal seconden)

• Functionele paden
(gewenst en ongewenst, onverwacht, optimaal)

• Security maatregelen?



Hebben we dan nog een tester nodig?

JA! 

Zeker in het begin:
- Inputs meegeven
- Prioriteren
- Resultaten structureren
- Goed- en foutsituaties

Maar ook later:
- Aandacht voor kwaliteit
- Nog steeds: prioriteren

Al kan de ‘business’ wel 
een deel van het 
beoordelen overnemen



Onze samenvatting.

• Testrobots zouden zelf een applicatie kunnen verkennen, 
de techniek is er al

• Mensen zullen voorlopig nog moeten helpen met 
bepalen wat goed en fout is, maar een robot leert snel

• Een robot kan trends ontdekken bij het 
testen van verschillende applicaties, en 
zo steeds meer fouten ontdekken

• Er zal altijd iemand nodig zijn die de 
kwaliteit in het oog houdt, hoeveel tools 
we ook hebben



De testautomatisering van “morgen”



Hoe ontwikkelt zich dit verder?

Dat zoeken we graag uit, samen met jou!
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De oorspronkelijke publicatie

Nederlands:

https://www.linkedin.com/pulse/testen-met-zelflerende-en-zelf-
explorerende-testtools-sander-mol

Engels:

http://labs.sogeti.com/testing-self-learning-self-exploring-testing-
tools/

https://www.linkedin.com/pulse/testen-met-zelflerende-en-zelf-explorerende-testtools-sander-mol
http://labs.sogeti.com/testing-self-learning-self-exploring-testing-tools/


Het begin is er al: Testar

https://www.youtube.com/watch?v=jV50yopKrYU

https://www.youtube.com/watch?v=jV50yopKrYU


Nederlander ziet robot als collega wel zitten

Nederlanders omarmen ontwikkelingen zoals robotisering en 
automatisering sneller dan Spanjaarden, Duitsers en Fransen. Ook 
tegenover de toekomstige samenwerking met robots in ons werk 
staan we positiever dan onze buurlanden.



En levert het ook financieel wat op?

Alphabet, het moederbedrijf van Google, kocht Deepmind voor ruim 
600 miljoen dollar. Alphabet besloot om de technologie van 
Deepmind in te zetten voor het terugdringen van het 
energieverbruik. Uiteindelijk werd er een besparing van 15% 
behaald, wat gelijk staat aan het energieverbruik van 52.500 
huishoudens. Een mooie ‘bijvangst’!


