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bestuurders (S6/IV) krijgen een plannings-
tool (CYRUS), een beheertool (OneClick)
en een aantal standaard processenwordt vol-
ledig geautomatiseerd. Het betreft hier de
processen JOIN, LEAVE, RELOCATE,
Hand-over/Take-over en Transfer-of-
Command.

De eerste versie van ‘versie 4’ werd in juli
2007 opgeleverd. Een van de speerpunten
van deze release was dat de invoering van
nieuwe apparatuur en deze release 1GNC
interoperabel zou maken met CLAS- en
CLSK-apparatuur. Bij het hoofdkwartier
was de invoer van nieuwe apparatuur afge-
rond en zou de nieuwe release ingevoerd
worden door middel van een ‘implementa-
tietest’. De Defensie Materieel Organisatie
(DMO) heeft bij het Command & Control
Support Centre (C2SC) hiervoor een uit-
gebreide test laten ontwikkelen op basis van
de alom bekende synchronisatiematrix. De-
ze test werd in augustus 2007 afgenomen
op de Elias Beekmankazerne in Ede. De re-
sultaten uit deze implementatietest leverden
een aantal verbeterpunten op.

Deze verbeteringen werden opgeleverd in
november 2007 onder de naam ‘TITAAN
4.1 servicerelease 1’. Deze versie is getest in
januari 2008. De resultaten van de test le-
verden het advies op om een aantal software
delen te verbeteren en het besluit om de
voorliggende versie vooralsnog niet te ge-
bruiken.

Uitzonderingen op het niet gebruiken van
de versie zijn Intensivering Civiel Militaire
Samenwerking (ICMS) en 1GNC. Hiervan
is kond gedaan in dit blad door de maj C.A.
van Kuik en kap P. Heida (Intercom nr. 2,
juni 2008). Voor een deel wordt er in dit ar-
tikel voortgeborduurd op hun bevindingen.

NOTA DOBBP TEST 2008
Naar aanleiding van de bevindingen van de
test 2008 is er door de DOBBP een nota
uitgegeven met de nodige verbeterpunten.
Een samenvatting van deze punten:

fase Planning
- Hetmaken van de planning is te complex

en tijdrovend. Bij de kleinere eenheden
wordt ook onvoldoende kennis opge-
bouwd om dit op routine te doen.

- Inflexibel; wijzigingen in componenten
(LAN accessboxen, routerboxen) zijn na

TITAAN 4.1 RELEASE 2 OP DE TESTBANK

In dit artikel doen de majoors Asschert (foto boven) en Kroonenburg (foto on-
der) verslag van de TITAAN release testen. TITAAN 4.1 release 2 is op de pijn-
bank gelegd en in dit artikel kunt u kennis nemen van de bevindingen. Is Defen-
sie klaar voor TITAAN 4.1 release 2? Is TITAAN 4.1. release 2 klaar voor
operationele gereedstelling door DAOG? Moet DOBBP de regie voeren over re-
lease-management of is het absorptievermogen van de Defensie C2 ondersteu-
nende organisatie voor wijzigingen oneindig groot? Dit artikel geeft in meerdere
opzichten stof tot nadenken.

Majoor Erik Asschert, CLAS IV & CIS, majoor ing. Jan Kroonenburg, CLAS G6

INLEIDING
In de periode van 8 januari tot 30 januari is
de 2009-versie van de ‘Tactical in Theatre
Army and Airforce Network (TITAAN)
acceptatietest’ gehouden door het Com-
mando Landstrijdkrachten (CLAS), het
Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK),
1 German/Netherlands Corps (1GNC) en
de Joint CIS groep (JCG) in opdracht van
de Directie Operationeel Beleid, Behoefte-
stellingen en Plannen (DOBBP) van de Be-
stuurstaf. In dit artikel laten we terugblik-
kend deze test de revue passeren. Als
hoofdthema hierin zouden wij de vraag wil-
len laten doorklinken of deze wijze van tes-
ten past bij de betrokken organisatiedelen.
Het fenomeen acceptatietest is niet nieuw
bij TITAAN. Al bij de invoering van
TITAAN fase 2 bij de KL in 2004 werd er
een oefening georganiseerd om het product
op zijn waarde te bepalen (Electronic Inte-
gration). Ook hier werd al gekeken naar
werkbaarheid en beheerbaarheid. Deze
oefeningwerdgeleiddoorde toenmaligeG6
van hetOPCO. ‘Lessons Learned’ uit ‘Elec-
tronic Integration’ was, dat het beoordelen
met een oefenscript niet afdoende was, om
een gewogen oordeel te kunnen vellen.

Bij de invoer van ‘release drie’ waren er op
dat moment problemen rond een aantal
deelproducten waardoor er slechts een (ge-
ring)deel vandeze release is ingevoerd.Van-
afdatmomentheettehetproduct indevolks-
mond dan ook TITAAN fase 2/3.

TITAAN 4
Wat is er nieuw in ‘versie 4’ van TITAAN?
Het betreft hier voornamelijk verbeteringen
aan de beheerkant. De gebruiker zal van de
nieuw opgeleverde functionaliteiten weinig
merken anders dan de nieuwe versie van
het Integrated Staff Information System
(ISIS) en het Tactical Messaging System
(THEMIS). Deze laatste applicaties maken
geen deel uit van de release maar worden er
wel mogelijk door gemaakt. Beheerders en

Testlocatie op de Prins Mauritskazerne in Ede
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de initiële planning niet meer door te
voeren zonder veel extra werk in de
planning annex configuratie-applicatie
CYRUS.

- Het opmaken van de zgn. ‘provisioning
data’ (het verwerken van de plannings-
gegevens in een op schrift gestelde vorm)
geeft de uitvoerder de mogelijkheid om
fouten te maken omdat dezelfde type ge-
gevens op verschillende (Excel) bladen
ingevoerd dienen te worden zonder dat
hier een consistentiecheck op wordt uit-
gevoerd. Dus te complex en te foutge-
voelig.

fase Voorbereiding
- Een van de sterke punten van ‘versie 4’

vanTITAAN is dat de basismodules wor-
den voorzien van software zonder tus-
senkomst van een operator. Dit proces
wordt ‘Unattended Server Installation’
(USI) genoemd. Deze functionaliteit is
ontworpen om de eenheid in de gele-
genheid te stellen de basismodule op vrij-
dag af te leveren bij de JCG, het proces
USIopte startenenvervolgensmetweek-
endverlof te gaan. Op maandag staat de
module gereedom ‘af-geconfigureerd’ te
worden. Dit ontwerp houdt een belang-
rijke tijdwinst voor de eenheden in zich.

- Deproblemendiezichbijditprocesvoor-
doen:
• Een niet te onderbreken proces dat

tussenacht enzeventienuurduurt. In-
dien er ergens binnen dit proces een
fout optreedt, dient men opnieuw te
beginnen;

• Er treden willekeurige fouten op (niet
verklaarbaar);

• Geen hardwarecheck voorzien, veel
fouten treden op door hardware on-
volkomenheden;

• Doorlooptijd van dit proces (USI) bij
de destijds opgestelde testconfigura-
tie duurde drie tot vier weken. Dit was
onverenigbaar met het oefen- en trai-
ningsschema van de operationele
commando’s en het JCG.

fase Inzet
Door de duur van de voorbereidingen en de
beschikbaarheid van het personeel en mate-
rieel is men niet aan deze fase toegekomen.

fase Afronding
Als ‘fase Inzet’.

Conclusies Nota
- Geconstateerde tekortkomingenuit de fa-

se Voorbereiding dient tot een aanvaard-
baar niveau terug gebracht te worden;

- Bediening dient vereenvoudigd te wor-
den;

- De opleiding van het personeel dient ver-
beterd te worden;

- Fasen ‘Inzet’ en ‘Afronding’ dienen na-
der getest te worden.

ACCEPTATIETEST 2009

1. Fase ‘Voorbereiding’

Organisatie
Bij de opzet van de laatste versie van de ac-
ceptatietesten zijn de ervaringen van de test
2008 verwerkt. Zo werd er bij de voorlaat-
ste versie van de test gewerkt met een twee-
tal werkgroepen (functioneel en technisch)
en was er geen ‘de Jure’ stuurgroep aanwe-
zig. ‘De Facto’ werden deze ingevuld door
CLSK/A6, CLAS/G6, Hoofd Informatie-
voorziening & Communicatie en Informa-
tiesystemen (IV & CIS) en een projectoffi-
cier van de JCG.

De belangrijkste verschuivingen zijn het la-
ten vervallen van het onderscheid tussen de
werkgroepen. Deze werden vervangen door
één, en het oprichten van een stuurgroep
onder leiding van de bestuurstaf. De sa-
menstelling was als volgt:

Stuurgroep:
- BS/DOBBP/C2-systemen;

Voorzitter/opdrachtgever;
- CLAS/G6;
- CLAS/IV&CIS;
- CLSK/A6;
- CDC/JCG/Hoofd Bedrijfsvoering;

- 1GNC/G6/Chief Systems;
- DMO/C2SC.

De stuurgroep bevatte de opdrachtgever, de
hoofdgebruikers, de beheerder en de leve-
rancier van het systeem!

Werkgroep
De onderliggende werkgroep spiegelde de-
ze samenstelling op uitvoeringsniveau. De
linking-pin werd verzorgd door de verte-
genwoordiger van IV & CIS. Als hoofd van
de werkgroep nam hij ook deel aan de bij-
eenkomsten van de stuurgroep. Aanvulling
hierbij was een vertegenwoordiger van de
SchoolVerbindingsdienst.Deze groep, aan-
gevuld met Leider der Oefening (LDO) uit
de stuurgroep vormde ook de oefenleiding.

De deelnemers in de werkgroep vertegen-
woordigen rollen in de C2-ondersteunende
keten. Het betreft hier:
- Missie S6, Brigade S6, Bataljon S6;
- Missie IV, Brigade IV’er.

Deze rollen werden door de brigade S6 en
IV’er van de 43e gemechaniseerde brigade
ingevuld.

De werkgroep had als doel het creëren van
de randvoorwaarden voor de test, het orga-
niseren van de test zelf door het maken van
de testscripts en scenario’s en het opleveren
van een advies na de test aan de stuurgroep.

De testscripts en de bijbehorende fasering
in tijd en rol waren van oorsprong ontwor-
pen door DMO/C2SC. Daarna zijn ze be-
werkt door een werkgroep o.l.v. de maj van
Kuik en kap Heida voor de test van 2008.
Voor de versie van 2009 zou deze enigszins
vereenvoudigd worden. Dit deels om de
complexiteit van de test te verminderen en
deels om de druk op het benodigde materi-
aal en personeel te verlagen.Dit leverde ove-

Role Play C2 Ondersteunende keten



dienen te geschieden en een deel in één van
de rond de JCG gelegen opslagloodsen. Be-
nodigde ruimte, maar meer nog de be-
schikbare spanningsvoorziening, en de be-
schikbare ondersteuning van school en
DMO en beschikbaarheid van voorzienin-
gen deden het pleit beslechten ten faveure
van Ede.

Een van de consequenties van deze beslis-
sing was echter wel dat de voorzieningen
voor het automatisch installeren van de ser-
vers in de beginfase met de zgn. ‘Unatten-
ded Server Installation’ uit de JCG server-
ruimte naar Ede gebracht moesten worden.
Deze installatie heeft, om goed te kunnen
werken, een breedbandige verbinding met
de aangesloten servers nodig. Gezien het
aantal benodigde servers een voorziening
van belang. Hierop is door de C2SC gean-
ticipeerd door de systeemmanager TITAAN
(maj Ton Velderman en maj Jurry Smaling)
door direct een mobiele variant van de USI-
server te ontwikkelen. Deze is handgemaakt
en medio november 2008 geleverd.

Inmiddels bleek het voorgaande jaar ge-
bruikte gebouw niet meer vrij te zijn. De
NONEX herstelorganisatie ten behoeve van
deUruzgan Integratieoefeninghadhier zijn
plaats gevonden. In goed overleg met de lo-
kaal facilitaire dienst is een ander gebouw
gevonden. Het betrof hier het oude
‘Flycatcher’ gebouw van het OC-LUA. Het
desbetreffende gebouw was nog in gebruik
door het museum van de luchtdoelartillerie
en een detachement LUA met actieve
flycatchers. Deze zijn, in goed overleg, eind
2008 vertrokken. Het gebouw 65 had een
aantal voordelen ten opzichte van het voor-
gaande jaar gebruikte gebouw. Ruimer, be-
ter verdeelde netspanning(sgroepen). Maar
ook een betere verdeling van ruimten, waar-
doorde testopstellingoverzichtelijker enge-
luidsarmer werd.

soneel aangewezen voor ondersteunende
diensten. Dit personeel werd voornamelijk
geleverd door 103 ISTARbat en 101CISbat.
Het betreft hier personeel voor het verwer-
ken van de substantiële materiaalstroom
binnen de test, aanvoer klasse I, het verwer-
ken van de ruim aanwezige hoeveelheden
crypto-materialen en het leveren van wacht
en hand- en spandiensten. Onder de tafel
werd door de moedereenheid ook logistiek
en organisatorisch diverse malen bijge-
sprongen. En last but not least: één mon-
teur TITAAN van 310 Hrstcie

Huisvesting
De voorkeur hier ging uit naar het gebouw
van de voormalige herstelcompagnie die vo-
rig jaar ook gebruikt was (66) op de Prins
Mauritskazerne te Ede. Even bleek zich een
discussie te ontspinnen over het houden van
de test in Stroe. Dit zou dan deels buiten

rigens de werkgroep toch enige volle weken
werkop.Uiteindelijk kost dit ruimzesmens-
maanden aan inspanningen.

Technisch/Facilitair
De reële voorbereidingen (S6 werkzaamhe-
den) bestonden hoofdzakelijk uit het reser-
veren van de benodigde budgetten, het zoe-
ken van de juiste behuizing, reserveren
materiaal, het maken van lijn- en stroom-
plannen, gereed laten maken van werksta-
tions en de beschikking hebben over perso-
neel met de juiste kwaliteiten. Randvoor-
waarden hierbij zijn weer gederiveerd uit de
zgn. ‘lessons learned’. Deze taak is met ver-
ve uitgevoerd door kap Adry Huybrechts.

Personeel
Ten aanzien van het personeel is door de
werkgroep de kwaliteit één keer Netwerk-
managerseniorenéénkeerIncidentmanager
per deelnemende basismodule gedefinieerd.
Deze moesten tevens opgeleid zijn in
TITAAN 4. Om dit laatste te garanderen is
door CLAS / OG (op voordracht van
CLAS / G6) hiervoor bij de School Ver-
bindingsdienst alle beschikbare opleidings-
capaciteit ingezet en zijn de laatste cursus-
sen in 2008 ingevuld door cursisten, die ook
deel zouden nemen aan de acceptatietest.
Het betrof hier achttien personen. Helaas
was uiteindelijkmaar de helft van deze ploeg
beschikbaar voor de daadwerkelijke testen.
Een gemiste kans voor deze mannen en een
minder goede start voor de testorganisatie.

Het personeel werd ingezet in de organieke
rol, zoals de hele ondersteunende keten in-
gericht was. Zo was er naast de C2 onder-
steunende elementen (1e lijn) een Mobile
CIS Control Centre (MCCC, 2e lijn) aan-
wezig, een (lokaal uitgebrachte) OPSRoom
JCG (2e lijn), kennispool JCG (3e lijn) en
specialisten van het C2SC (4e lijn). Binnen
deze ondersteuning was role-play een be-
langrijk gegeven. Alles werd nagespeeld via
de formele C2-keten.

Hier omheen liepen de instructeurs en op-
leidingsontwikkelaars van de School Ver-
bindingsdienst. Zij waren hier om directe
feedback te krijgen op het door hun ont-
wikkelde lespakket. Deze werd ter plaatse
door de instructeurs aangepast op de door
hun ingebrachte lesomgeving. Daarnaast
waren de mannen van de SVBDD en het
Kenniscentrum C2-Ondersteuning Land-
optreden, gezien hun kennis en kunde op
TITAAN 4, een welkome aanvulling op de
oefenleiding. Daar waar nodig werden door
zowel instructeurs, ondersteuners of oefen-
leiding lessen gegeven om hiaten in de op-
leidingen of aanpassingen in de release te
vullen.

Naast de werkgroep(rollen) en het C2 on-
dersteunende personeel is er ook nog per-
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De aanwezige netspanning werd geïnventa-
riseerdop167kW,gelijkmatig verdeeldover
groepen van 64 A, 32 A en 16 A aansluit-
punten. Bij 1GNC werden 200 kW aggre-
gaten aangevraagd. Door bemiddeling van
deG6 1GNCwerd er door het Support Bat-
talion HRF/HQ de benodigde capaciteit
geleverd inclusief de, uiterst vakkundige, be-
mensing. In overleg met deze ploeg werd er
een alternatief in de meterkast gevonden
voor het converteren van de aansluitpunten
naar de distributieblokken van de basismo-
dules. D.m.v. een speciale kabel werd de
spanning rechtstreeks van de rail gehaald in
het gebouw en daarna op verdeelblokken
voor het 1GNC aggregraat gebracht. Van
hieruit werd het verdeeld naar de diverse
stroompunten. Hier konden de basismodu-
les hun distributieblokken op aansluiten.
Goed voor ruim 110 kW op dagbasis.

In de testzaal werden afdoende stroompun-
ten ingericht om alle benodigde werksta-
tions en randapparaten op aan te sluiten, zo-
dat hier door de deelnemers de functionele
testen uitgevoerd konden worden. De di-
verse soorten TITAAN boxen zijn dit jaar
uit de testzaal gehouden en bij de basismo-
dules geplaatst. Dit zorgde voor minder ge-
luidsoverlast en een overzichtelijker aan-
sluitschema.

Materiaal
Het tijdstip van de test was, conform voor-
gaande editie, weer geprikt na het kerstre-
ces/Nieuwjaar. Dit omdat hier vaak een oe-
fen&trainingluweperiodeoptreedt.Gezien
de hoeveelheden materiaal benodigd voor
detestzouditmaximalebeschikbaarheidop-
leveren. Toch zien we dat door het vullen
van de missie(s), drukke onderhoudspro-
gramma’s, modificatieprogramma’s en het
drukke O&T programma geen sinecure is
om het benodigde materiaal te verzamelen.

Door de eerder genoemde interoperabiliteit
was het mogelijk om ook personeel en ma-
teriaal te gebruiken van het CIS bataljon
HRF/HQ. Door personeel/materialen van
beide CIS bataljons als basis te gebruiken
aangevuld met personeel/materiaal van de
brigades was het mogelijk de materiaalplaat
rond te krijgen. Bijkomend voordeel was dat
we zo een representatieve doorsnede van de
C2Ost-community verzameld hadden.

Financieel
De acceptatietest kan door zijn verschij-
ningsvorm gezien worden als een oe-
fen&trainingsactiviteit. Hierdoor kan een
dergelijke test, mits tijdig gepland, opgeno-
men worden in het ‘Jaar OefenPlan’ van het
Commando Landstrijdkrachten.

Bevel
De uitvoering van de test wordt geborgd in
een operatiebevel van de Commandant van

de Landstrijdkrachten.

Hij stelt zijn opdracht hiervoor als volgt:

“Vul de randvoorwaarden in voor het
testen van de uitgebrachte hard- en software
TITAAN en de daarbij behorende manage-
ment- en beheertoepassingen, zodat er een
waardeoordeel gevormd kan worden over de
toepasbaarheid voor de van servicerelease 2
van TITAAN versie 4.1 binnen het CLAS”.

Zijn oogmerk daarbij is:

“Lever daar waar nodig personeel en mate-
riaal om de geplande testen maximaal te on-
dersteunen waardoor de testen conform de ge-
wenste normen kunnen worden uitgevoerd;
Stel vast door middel van testen dat de relea-
se 4.1 (SR2) van TITAAN voor het CLAS de
juiste commandovoeringondersteuning biedt;
Door het in gebruik nemen van de gemodifi-
ceerde TITAAN-componenten en de nieuwe

software tijdens de diverse testen zal door het
bedienende en beherende personeel extra, zeer
benodigde, ervaring opgedaan worden op het
nieuw in te voeren systeem.”

2. Fase ‘Inzet’

Initiële planning
Deze fase werd uitgevoerd door de ‘Missie
6’, ‘Missie IV’er’ en de Point-of Contact
(POC) van het JCG. Net als bij de vorige
test werd ook nu weer geconstateerd, dat de
initiële planning vrij complex is. De beno-
digde technische informatie als mede de
slecht beschreven rollen zorgen voor een
tijdrovende klus. Deze planningsfase moet
leiden tot een aantal (deel)producten: de
ISIS library, de Userprovisioning, de ISIS
provisioning (rollen), THEMIS, Tactical
CommunicationTelephoneSystem(TCTS)
en CYRUS (CYRUS- en USI-feed).

Inrijden
Het inrijden startte op donderdag 9 januari
2009 onder leiding van de S6. Hij heeft op
basis van de testplannen, de beschikbare
ruimte, lijnplannen en de grootte van de
voertuigen het opstelschema ontworpen.
Prioriteit lag hierbij bij de testplannen; de
voertuigen staan per gesimuleerde com-
mandopost bij elkaar om een wirwar van ka-
bels te voorkomen. In tegenstelling tot vo-
rig jaar zijn dit jaar de gebruikte actieve
LAN-componenten alle bij de voertuigen
geplaatst. Dit om aansluiten en foutzoeken
te vergemakkelijken.

Cold Steel Test
Na het inrijden is de regie ‘overgedragen’
naar de POC van de JCG. Hier wordt ook
de link met de realiteit weer vastgehouden.
De POC laat het fysiek aansluiten van de di-
verse componenten (laag 1) verzorgen.

Voordatde lijnenaangeslotenwordenwordt
de BAM door het C2OstElm getest in de
zogenaamde ‘Cold Steel Test’. Dit bestaat
uit het afwerken van een checklist waarmee
alle hardwarecomponenten in de servercon-
tainer worden gecontroleerd. Tijdens deze
controleblijktdeTITAAN-monteurvanon-
schatbare waarde. Er werd een groot aantal
hardware storingen gemeld die of onmid-
dellijk werden opgelost of in overleg met de
systeemmanager TITAAN werden de com-
ponenten geruild. En natuurlijk direct ge-
plaatst.

Na deze controleslag werden er twee net-
werken opgebouwd. Hiermee werd gesi-
muleerd dat er een ‘rood’ en een ‘zwart’
(resp. gerubriceerd en ongerubriceerd) net-
werk aanwezig zijn. Hierdoor werd het mo-
gelijk omeen aantal TITAAN-kenmerken te
testen (het zgn. ‘tunnelen’ in de smaken
‘zwart-over-rood’ en omgekeerd).

Mobiele servercontainers

Alternatieve spanningsverdeling
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Een aantal basismodules wordt bewust bui-
ten het netwerk gehouden. Om de functio-
naliteit ‘JOIN’ te kunnen beoefenenmogen
ze op netwerkniveau nog niet zichtbaar zijn.

Unattended Server Installation (USI)
Na controle van het aankoppelen worden de
beide netwerken op de USI-servers aange-
sloten en wordt op de vrijdagmiddag USI
opgestart. Daar het installeren in beginsel
zonder tussenkomst (unattended) van de
operators kan geschieden was het daarna
voor iedereen weekend. Nou ja, voor ieder-
een?Door eenkleinegroep specialistenwerd
er op zaterdag en zondag een controle ge-
daan op de voortgang van het proces. Hier
bleek dat vooral enkele hardware-proble-
men, gebruiksfouten en een fout bij het in-
stalleren van Exchange op een enkele Basis-
module (BAM) voor problemen zorgden,
dat het bezoek van dit team in het weekend
niet voor niets was geweest.

Plaattest
Het kunnen beginnen van het verder confi-
gureren op de maandag was een positieve
verbetering ten opzichte van de test in 2008.
Dit ‘finetunen’geschieddeonder leidingvan
de POC van het JCG en omvatte het invul-
len van allerlei technische parameters. Deze
worden vermeld op de zgn. configuratie-
sheet enworden aan iedere netwerkmanager
verstrekt. De fase werd ten slotte afgesloten
met een ‘plaattest’. In deze plaattest levert
het JCG een werkend netwerk op, geheel
naar inrichting van de S6 en IV’er. Een strak
omlijnde plaattest is er niet; deze vult een S6
of IV’er naar eigen wens in. Hoe dieper de
controle, hoe geruster de eenheid op oefe-
ning of missie kan gaan. In deze acceptatie-
test zijn we behoorlijk diep in de techniek
gedoken. Dit bracht een aantal fouten aan
het licht, die zelfs misschien in een ‘kort du-
rende oefening’ niet geconstateerd worden.
De vertraging, die hierbij ontstond, werd
voor lief genomen; juist vanwege de testre-

sultaten. Dat hiermee druk kwam te staan
op het scenario, speelde ons pas in de laat-
ste week weer parten.
De plaattest van het zwarte netwerk werd
een aantal dagen later afgerond; hier speel-
de met name het JOINEN van de basismo-
dules een vertragende rol.

Scenario
Na het ‘plaattesten’ werd het tijd om de hal
met de servercontainers te gaan verlaten en
de scenario’s te gaan uitvoeren. Dit ge-
schiedde in de tegenovergelegen hal.

Het scenario werd uitgevoerd vanuit een
synchronisatiematrix, in deze matrix waren
alle basismodules in beide netwerken opge-
nomen. Door de vertraging van het zwarte
netwerkwerdde synchronisatiematrix direct
na de plaattest al ontvlecht om wachttijden
te voorkomen. Het CLSK werd echter ge-
confronteerd met behoorlijke wachttijden,
omdat zij vanuit het rode netwerk afhanke-
lijk waren van het zwarte netwerk. Een mo-
dulaire opzet van het testscenario en ont-
vlechting van de netwerken zijn
aanbevelingen voor een eventuele volgende
test. Dagelijks werd de synchronisatiematrix
besproken in de testorganisatie waarbij de te
testenonderwerpenenbelastingvanhetper-
soneel zoveel mogelijk werden afgestemd.
De te testen onderwerpen zijn verwerkt als
test-items en worden, voorafgaand aan de
uitvoering, verstrekt aan de netwerkma-
nagers. Directe bijsturing of aanvullende
aanwijzingen zijn hierbij nog mogelijk. Een
afgewerkt test-item wordt teruggekoppeld
met het registratieteam, waarbij noodzake-
lijke opmerkingen worden verwerkt in een
logboek. In het logboek zijn uiteindelijk
zo’n vierhonderd be- of aanmerkingen op-
genomen.Diverse itemszijndirectdoor spe-
cialisten van het JCG of C2SC opgepakt en
verholpen. De overige zijn verwerkt in een
Call naar het C2SC, zodat deze op een la-
ter tijdstip kunnen worden behandeld.

Bij voorkeurzoueen test-itemooknogmoe-
ten zijn voorzien van een norm; hierin zijn
we niet geheel geslaagd. Deels door gebrek
aan kennis (bij de testorganisatie) en deels
omdat niet beschreven is wat het gewenste
eindresultaatmoet zijn.Over dit laatste zou-
den we weer een apart artikel kunnen schrij-
ven; ‘hoe moet je als gebruiker kenbaar ma-
ken welke functionaliteiten je wenst?’. Een
‘Operational Concept Document’ (OCDof
ook wel genoemd een pakket van eisen) is
vrij gedetailleerd, maar zal nooit een norm
kunnen zijn voor een test.

Bezoekersdag
Om de (significante) hoeveelheden bezoe-
kers te kanaliseren is er eenbezoekersdag ge-
houden. Een halve dag voor functioneel ge-
relateerde bezoeken en een halve dag voor
lijnmanagers. Dat er belangstelling van bui-
tenaf was voor de acceptatietest bleekwel uit
het aantal bezoekers van deze dag (of de da-
gen daarom heen). Bewondering voor de
opzet en inzet van het personeel werd niet
onder stoelenofbankengestoken.Eeneven-
eens veel gehoorde opmerking was dat dit
samen testen vaker zou moeten gebeuren in
de vorm van een gemeenschappelijke C2-
keten oefening.

3. Fase ‘Afronding’

Resultaten
Door het registratieteam vastgestelde resul-
taten in het logboek zijn door specialisten
gecategoriseerd, van commentaar en priori-
teit voorzien. Zij hebben hier een status aan
toegevoegd (lopend, opgelost). Hier zijn de
hoofdlijnen uit gedestilleerd. Daarnaast is
door alle leden van de werkgroep een ‘First
Impression Report’ opgemaakt. Dit alles is
door de werkgroep in een brainstorm-sessie
omgezet naar een ‘Final Exercise Report’
(FER) op hoofdlijnen. Dit laatste is door de
voorzitter van de werkgroep omgezet naar
een advies voor de stuurgroep.

Binnen de stuurgroep werd een soortgelij-
ke procedure gevolgd. Het advies werd in
de stuurgroep ingebracht door de voorzit-
ter van de werkgroep. Hier werd door de
voorzitter een FER uit gedestilleerd. Dit
wordt op ditmoment omgezet naar een rap-
port van bevindingen met daarin een eind-
conclusie over het gebruik van TITAAN4.1
Servicerelease 2.
Naast de resultaten, die uit de test worden
gegenereerd, wordt wel vastgesteld dat het
nut als opleidingselement, het opbouwen
vankennis en kunde vangrotewaarde is voor
alle deelnemers aan de test.

Voor de CLAS brengt het resultaat een di-
lemma met zich mee. Niet alle testresulta-
ten stemmen ons tevreden. Wat opvalt, is
dat het merendeel van de opdrachten die in
de ‘Nota DOBBP test 2008’ zijn verwoord
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niet zijn verwerkt in de nieuwe release. Glo-
baal gezien is er een grote, goede stap gezet
met USI. Maar ook hier geldt niet het ‘first-
time-right’ principe. Veel fouten zijn te her-
leiden naar hardwarefouten als losgetrilde
geheugenmodules of stekkers. Dit is overi-
gens wel in lijn met de realiteit. Niet voor
niets is het jaar ervoor de suggestie gedaan
om een hardwarecheck in te bouwen.

Kunnen we wachten op een verbeterde-ver-
beter versie? Nee en ja! Nee, we willen niet
weer een jaar wachten op een verbetering.
Ja, we willen door met TITAAN 4 en de
daaraangerelateerde suite. Interoperabiliteit
met het HQ HRF 1GNC, gebruik van de
release in ICMS en overige nieuwe produc-
ten(InterfaceGatewayBox,ApplicationSer-
verBox) dwingenons omTITAAN fase 2/3
los te laten.Maar het productmoetwel goed
zijn en dat is het nu nog niet. In de nieuwe
NOTA van DOBBP zal wederom een aan-
tal verbeterpuntenwordenopgenomen,met
het verzoek om die begin 2010 gerealiseerd
te hebben. Het C2SC heeft momenteel al-
le zeilen bijgezet om deze punten te verbe-
teren. Dit leidt dan weer tot vertraging van
de geplande opvolger (Release 2010),
die geheel in het teken van de gesloten
C2-keten Deployed en Mobile staat. In
deze release willen we ISIS en OSIRIS
(BMS) koppelen. En deze gesloten
C2-ketenwillenweaanbiedenaande (NLD)
NRF-18 brigade in 2012. Door middel van
een backward planning constateren we dat
eind2010dezebrigadedebeschikkingmoet
hebben over een goedwerkende software en
hardware combinatie.

Met het aflopen van de TFU-missie in 2010
en de voortzetting van de Air Task Force op
Kandahar Airfield (KAF) in een nieuwe mis-
sie is wellicht een goed moment aangebro-
ken om ook in het uitzendgebied de hard-
ware en software te wisselen. Er wordt nu
heel veel energie gestoken in de instand-
houding van de TITAAN fase 2/3 hardwa-
re. De verwachting is dat deze hardware
steeds moeilijker te ondersteunen is.

Is dit ‘t
Is het houden van een dergelijke test vatbaar
voor herhaling? Als we kijken naar de vier

testen die de afgelopen jaren gehouden zijn,
vanaf ‘Electronic Integration’ tot de accep-
tatietesten 2009 is de inspanning die gedaan
wordt door de afnemers van het product in
relatie met de resultaten die worden opge-
leverd van de leverancierszijde niet met el-
kaar in evenwicht. De inspanning die de ge-
bruikers (CLAS en CLSK) en de beheerder
(JCG) leveren is oneigenlijk. Normaal wor-
den systemen getest door de DMO. Hier
vindt een ogenschijnlijke vermenging van
belangen plaats. De bouwer is ook diegene
die de afnametesten doet. Dit gebeurt daar-
naast ook nog eens in een laboratoriumop-
stelling met vast personeel.

Na het moment van oplevering, ontbreekt
deperiode van implementatie.Net als bij een
overdracht van een huis zou er een eerste
oplevering moeten zijn. De dan geconsta-
teerde tekortkomingen worden direct ver-
holpen. De aannemer heeft hiervoor tijd en
capaciteit gepland. De ervaring bij de ople-
vering van de releases van DMO is anders;
schijnbaar wordt na het moment van ople-
vering van een release alle inspanning ge-
richt op de volgende versies. De geconsta-
teerde ‘fouten’ in de opgeleverde versies
blijven vooralsnog onopgelost of deels op-
gelost liggen.

SPAGAAT
Maar wat is het alternatief? Bij het beoefe-
nen van de keten kan men volstaan met oe-
fenscenario’s. Ervaringen van de afgelopen
twee acceptatietesten laten zien dat een zeer
belangrijk aspect van het testen de registra-
tie is. Dit wil zeggen dat er een beschrijving
van de gewenste functionaliteit is, hier een
norm aan wordt verbonden en deze wordt
voorzien van een testbeschrijving. Aan de
testbeschrijving wordt dan een verwachte
uitkomst gekoppeld en gegoten in een test-
formulier. Bij uitvoering van deze test wordt
dan een goed- dan wel afkeuring geconsta-
teerd. Dit is een zuivere manier van testen
die men bij een oefenscenario niet zal halen.
Dit zal betekenen dat het testen van de soft-
ware in gebruik zal plaatsvinden (oefenin-
gen en missies) en gemeld zal worden in de
vormvan incidentenmeldingennaardeJCG.
Ook geeft deze test setting een reëel beeld
van de werkelijkheid; zowel qua hardwa-
re(storingen), een gemêleerd gezelschap
qua kennis en kunde en door het onbekend
zijnmet denieuwe software een ‘openmind’
voor wat betreft het gebruik ervan.

Terugkijkenddenkenwij niet datCLASzich
in de toekomst op deze wijze een dergelij-
ke inspanning moet getroosten. Ondanks
deze constatering denken wij dat binnen de
huidige wijze van opleveren het bijna een
‘must’ is maar gezien het huidige takenpak-
ket van gebruikers en beheerders een on-
mogelijkheid.
Als er indeze setting iets georganiseerdmoetBrainpower
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worden, kunnen we ons beter concentreren
op onze kerntaak: het gereedstellen van een-
heden. Doel van de test zou dan het beoe-
fenen van de C2-keten kunnen zijn (de be-
drijfsvoeringoefening).

OVERPEINZING
Maar wat dan? Wij laten ons graag advise-
ren. Er is geen ultieme oplossing. Maar er is
volgens ons wel ruimte voor verbetering.

We kunnen een paar van de mogelijkheden
noemen:
- Haal het testen uit de organisatie die ook

het systeem produceert;
- Test binnen een reële omgeving met di-

verse soorten configuraties;
- Laat testen door een representatieve

groep gebruikers en beheerders;
- Creëer samen met gebruikersorganisatie

en beheerders de te testen normen.

Aanvullend daarop is een implementatietra-
ject en bijbehorend team wenselijk; bege-
leidingeneenaansturingvaneventuelehard-
ware-aanpassingen en een groep specialisten
die bij ingebruikname van nieuwe software
beschikbaar is voor ondersteuning te velde
(zoals in de oefening ‘Bison Preparation’
waar het C2SC in een oplegger met werk-
ruimte in de oefening aanwezig was) of op
oproepbasis. Hiermee wordt ook de ‘after-
sales’ periode ingericht. Uiteindelijk is ie-
dereen gebaat bij een vlekkeloos werkende
commandovoeringsondersteuning.


