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O1-P1: Requirements

1) De vertegenwoordigers van de gebruikers controleren
de requirements op volledigheid. De requirements 
engineer voegt de ontbrekende requirements alsnog
toe.

Toegevoegd:

- De huurder kan een technisch onderhoud
aanvragen dat 1x per maand voorkomt.
- de technicus kan een onderhoud uitvoeren.

Find 1 missing requirement

Momenteel kan een machine wel 
hersteld worden wanneer nodig, 
maar het beter zou zijn om dit te 
kunnen vermijden door een 
maandelijks/jaarlijks onderhoud.



O1-P1: Requirements

2) De tester reviewt de requirements om mogelijke
denkfouten tijdig te vinden, zodat deze niet in het 
ontwerp of in de code terechtkomen.

Gevonden:
De technicus kan door middel van sensoren
zien wat er exact mis gaat bij de persmachine.

Find 1 missing requirement

technicus fysiek ter plaatse gaan on te
analyseren, optimaal zou zijn op afstand te
controleren



O1-P1: Requirements

3) De systeem architect inspecteert het ontwerp om te
controleren of deze volgens de standaarden van het 
bedrijf zijn gemaakt.

Gevonden:
De producten van PipoAppelSap moeten
voldoen aan de huisstijl van PipoAppelsap.

Find 1 missing requirement
Standaarden van het bedrijf:
•Logo’s van bedrijf moet zichtbaar zijn
•Stylen moeten voldoen aan huisstijl van 
het bedrijf:

•Groene hoofding, met grijze 
achtergrond
•Afbeeldingen van kindjes met 
fruitzakjes

•Verpakkingen kunnen omvatten:
•200ml
•1500ml
•3000ml
•10 * 200ml



O1-P1: Requirements

4) De technische beheerder controleert
de nieuwe beheertools en schrijft
requirements voor extra 
beheerfuncties.

Gevonden:
Het rapport van een persmachine
moet door de technicus
aangepast kunnen worden.

Find 1 missing requirement

5) De security experts controleren of 
het systeem bestand is tegen de meest
recente vormen van cybercriminaliteit. 
ze adviseren ontwikkelaars om 
eventuele beveiligingsproblemen te
herstellen.

Gevonden:
Het perssysteem moet voldoen
aan de HTTPS standaard om 
gegevens, waaronder bestellingen
door te geven.

Wordt automatisch 
gegenereerd, maar kan 
niet aangepast worden

Geen HTTPS



O1-P1: Process – vs product quality
Formulate 1 process and product requirement

proces requirement:
Als planner wil ik de planning kunnen blokkeren zodat wijzigingen kunnen worden gedaan.

product requirement:
Als technicus wil ik de persmachine op afstand kunnen gebruiken / beheren.



O1-P1: Importance of quality

3 kwaliteitsattributen van ISO 25010:

•Availability: de website moet een uptime hebben van 
99.99%, de klant moet er elk moment naartoe moeten 
surfen
•Learnability: de onderneming kan 
user experience / habits beter leren kennen
•User error protection: de onderneming kan valideren 
op user input, en kan daarop feedback geven indien 
nodig

Stakeholders:
- Perser: als de applicatie niet voldoet aan de eisen, kan 
hij zijn werk niet volledig maken.

- PipoAppelsap: hij wilt een product dat hem belooft 
werd dat correct gaat werken, verstaanbaar voor de 
klant, waar de klant vertrouwen in heeft. De 
klant wilt niet over zijn budget en wil een werkend 
programma op basis van de vooropgestelde eisen.



O1-P2: Testing waterfall inspired methods



O1-P2: Testing waterfall inspired methods



O1-P2: Testing waterfall inspired methods



O1-P2: Testing waterfall inspired methods



O1-P2: Testing agile methods
How would you set up and organise a scrum team to complete this project?

Tanguy – Scrum master + Analyse --> schrijft logische/fysieke testen
Fabian – Tester/developer --> unit testen
Logan – Analyse 
Steven – Tester/developer --> unit testen



O1-P2: Testing agile methods
Who would be involved and what would be done by whom?



O1-P3: Feasibility of reviews



O1-P3: Agile Specification Quality Control



O1-P3: Agile Specification Quality Control



O1-P3: Agile Specification Quality Control



O1-P3: Agile Specification Quality Control



O1-P3: Agile Specification Quality Control



O1-P3: Agile Specification Quality Control



O2-P1 : Coverage Testing

Test basis :



O2-P1 Coverage 
testing:
Logical test cases :



Physical test cases:

O2-P1 Coverage testing:



O2-P1 Coverage Testing :

Oplossing:

Unit testen :



O2-P1 Coverage Testing :
Unit testen :

Error want, er wordt niet gekeken op 
aantal fruit



O2-P1 Coverage testing :

• oplossing:

Unit testen :



O2-P1 Coverage testing :
Unit testen :

Oorzaak: Er wordt geen 
rekening gehouden met 
het type fruit



O2-P1 Coverage testing :
Unit testen :

oorzaak is dat het aantal 
sap niet berekent wordt



O2-P1 Coverage testing :

• Input: aantal peren = 4

Unit testen :



O2-P1 Coverage testing :

• er wordt geen rekening gehouden met het verschil tussen peren of 
appels.

• Oplossing:

Unit testen :



O2-P1 Coverage testing :

• er wordt geen rekening gehouden met het verschil tussen peren of 
appels.

• Oplossing:

Unit testen :



O2-P1 Coverage testing :
Statement Coverage:

Testbasis



O2-P1 Coverage testing :
Statement Coverage:



O2-P1 Coverage testing :
Statement Coverage :



O2-P1 Coverage testing :
Decision Coverage :



O2-P1 Coverage testing :
Condition Coverage :

Elke conditie binnen beslissingsregel:
• 1x True
• 1x False



O2-P1 Coverage testing :
Condition/Decision Coverage :



O2-P1 Coverage testing :
Modified condition/Decision Coverage :



O2-P1 Coverage testing :
Multiple condition Coverage :



O2-P1 Coverage testing :
Path coverage test measure 1 :



O2-P1 Coverage testing :
Path coverage test measure 2 :

Wegens gebrek aan lussen 
is er hier weinig verschil 
met testmaat 1

Zie STT en PCT voor complexere 
test maat 2.



O2-P2 : Equivalence partitioning

• Test basis :



O2-P2 : Equivalence partitioning

• Logical Test cases:



O2-P2 : Equivalence partitioning

• Physical Test cases:



O2-P2 : Equivalence partitioning

• Physical Test cases:



O2-P2 : Equivalence partitioning

• Unit testen:



O2-P2 :Boundary value analysis

• Test basis :



O2-P2 : Boundary value analysis

• Logical Test cases:



O2-P2 : Boundary value analysis

• Physical Test cases:



O2-P2 : Boundary value analysis

• Unit testen:



O2-P3A: Use case testing

Use case beschrijving



O2-P3A: Use case testing

• Logical & fysical test cases



O2-P3A: Use case testing

• Simulator



O2-P3A: Use case testing

• Unit testen



O2-P3B: Process cycle testing

Test basis :



O2-P3B: Process cycle testing

Analyse for Test Measure
2:



O2-P3B: Process cycle testing
Find logical test cases:



O2-P3B: Process cycle testing
Fysical test cases:



O2-P3B: Process cycle testing
Unit testen :



O2-P3C: Decision table testing

Test basis :



O2-P3C: Decision table testing

Condities en Acties :



O2-P3C: Decision table testing
Decision table :



O2-P3C: Decision table testing
Vereenvoudigde decision
table :



O2-P3C: Decision table testing
Logical en fysical test cases :



O2-P3C: Decision table testing
Mockito :



O2-P3D: State transition testing

State diagram



O2-P3D: State transition testing

Chart diagram

State \ Trigger Create (E0) ChangeStatus() (2, 3) Delete() (1,4)

Initial (S0) S1

OK (S1) S2 S3

Not Ok (S2) S1 S3

Deleted (S3)

State chart table another view

State \ Next 
state

Initial (S0) OK (S1) NOT OK (S2) Deleted (S3)

Initial (S0) / Create (1) / /

OK (S1) / / ChangeStatus() (
2)

Delete() (1)

NOT OK (S2) / ChangeStatus() 
(3)

/ Delete() (4)

Deleted (S3) / / / /



O2-P3D: State transition testing

Switch state diagrams

0- Switch State-Event possibilities

S0-0

S1-1 S1-2

S2-3 S2-4

1- Switch State-Event possibilities

S0-0; S1-1 S0-0; S1-2

S1-1; S3 S1-2; S2-4

S2-4; S3 S2-3; S1-1

S2-3; S1-2 S1-2; S2-3



O2-P3D: State transition testing

Logical test case

Verschillende paden:
•S0 - S1 - S2 - S3
•S0 - S1 - S2 - S1
•S0 - S1 - S3



O2-P3D: State transition testing

Fysical test case

S0 - S1 - S2 - S3 Stap 1 Stap 2 Stap 3

Begintoestand S0 S1 S2

Input Create Change Status Delete

Output S1 - OK S2 - Not Ok S3 - Deleted

Eindtoestand S1 - OK S2 - Not Ok S3 - Deleted

S0 - S1 - S2 - S1 Stap 1 Stap 2 Stap 3

Begintoestand S0 S1 S2

Input Create Change Status Change Status

Output S1 - OK S2 - Not OK S1 - OK

Eindtoestand S1 - OK S2 - Not OK S1 - OK

S0 - S1 - S3 Stap 1 Stap 2

Begintoestand S0 S1

Input Create Delete

Output S1 - OK S3 - Deleted

Output S1 - OK S3 - Deleted

Verschillende paden:
•S0 - S1 - S2 - S3
•S0 - S1 - S2 - S1
•S0 - S1 - S3



O2-P3D: State transition testing

JUnit testen met AssertJ: Test 1

c



O2-P3D: State transition testing

JUnit testen met AssertJ: Test 2



O2-P3D: State transition testing

JUnit testen met AssertJ: Test 3



O2-P3D: State transition testing

JUnit testen met AssertJ: Test



O2-P4A: Exploratory testing



O2-P4B: Other testing techniques

Back-end Database testing

Anonymous,(August 21, 2019),How to Perform Backend Testing,
https://www.softwaretestinghelp.com/how-to-perform-backend-testing/

https://www.softwaretestinghelp.com/how-to-perform-backend-testing/


O2-P4B: Other testing techniques

Back-end database testing oplossing



O2-P4B: Other testing techniques

Back-end testing
testen



O2-P4B: Other testing techniques

Back-end testing
Resultaten



O2-P4C: Eat your own dog food

Checklist Logan Tanguy Steven Fabian

Er wordt gebruik gemaakt 
van titels en subtitels .

J J J J

De paper bevat geen 
schrijf fouten en heeft 
een correcte zins 
structuur.

N N J J

Elke opgave komt aan bod 
in de paper.

J J J J

Bij elke uitwerking is 
duidelijk zichtbaar wat de 
titel hiervan is

J J J J

Er is geen overbodige 
tekst.

N J J J

Elke oefening werd 
correct gemaakt.

J J J J



O2-P4C: Eat your own dog food

Persoon Uitleg

Logan Deel 4 van opdracht 2 bevatte geen titels en subtitels(nummer 1 in checklist). Het 
was ook niet duidelijk welk deel van deel 4 er uitgewerkt werd (nummer 4 in 
checklist). 

Tanguy In de paper stonden er nog zinnen die overbodig waren, het waren zinnen die 
we schreven om eventuele fouten aan te tonen zodat men ze kon verbeteren 
(nummer 5 in checklist)

Steven In de tekst waren er een paar schrijffouten, ik heb ze volledig verbeterd (nummer 
2 in checklist)

fabian Deel 3 van opdracht 2 bevatte geen titels en subtitels(nummer 1 in checklist). 
Het was ook niet duidelijk welk deel van deel 4 er uitgewerkt werd (nummer 4 
in checklist).



Team Reflectie

• Afspraken op maandag (heel het team)

• Kanban bord gebruikt om taken te verdelen

• Woensdag (gesplitst in teams van 2)
• Via skype

• 1 week voor presentatie deadline, elkaars werk samen gebracht + review

• Wat kon beter?
• Bij niet waarmaken van afgesproken deadline best team up to date houden

• Fabian miste bepaalde vergaderingen wegens stagezoektocht

• Wegens ziekte steven gebeurde communicatie soms wat moeilijk




