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Introduction
Het Nest is een brouwerij die zowel bieren op basis van hun eigen

recepten, als bieren op basis van recepten van klanten brouwt. Het

Nest heeft nood aan een webapplicatie die aanbiedingen van externe

brouwers beheert, het brouwproces ondersteunt en waar een

aanvraag gedaan kan worden aan Appelen en Peren zodat er

rechtstreeks bij hen besteld kan worden.

Test Items
De verschillende functionaliteiten werden reeds individueel getest en

goedgekeurd. Nu zullen de testen uitgevoerd worden op het

allerhoogste niveau, op die van de webbrowser. Bij voorkeur zal deze

test uitgevoerd worden door de eindgebruiker van deze toepassing

in zijn of haar browser naar keuze.

Acceptance level test plan

Features To Be Tested
Als elke rol, aanmelden in de toepassing

Als elke rol, zich navigeren doorheen de applicatie

Als externe brouwer, een aanbieding toevoegen

Als magazijnier, een aanbieding accepteren

Als magazijnier, een lijst van alle aanbiedingen weergeven

Als magazijnier, een aanbieding markeren als dringend

Als productielid, een brouwsel toevoegen

Als productielid, een aanbieding verwijderen

Als magazijner, heb ik toegang tot de voorraad

Als klant wil ik dat de toepassing gebruiksvriendelijk is

Features Not To Be Tested
Een aanvraag doen bij Appelen en Peren



Approach
Elke tester zal verschillende features toegewezen krijgen die hij of

zij zal testen. De tester wordt niet geholpen bij het testen zelf, de

tester moet de testen volledig zelfstandig kunnen uitvoeren. De

testomgeving zal opgezet worden door een verantwoordelijk

teamlid. Dit teamlid is er verantwoordelijk voor dat de tester alles

heeft om de test te kunnen uitvoeren.

De tester zal voor elke test die hij of zij uitvoert een pass of fail

markeren voor de test. Deze pass of fail dient ook schriftelijk

gemotiveerd te worden. De testmanager zal na de uitvoering van

de testen de resultaten analyseren.

Pass/Fail Criteria
De functionaliteit moet werken en zich gedragen zoals werd

uitgeschreven in de testcases. Het resultaat van elke stap moet

hetgeen zijn wat de tester verwachtte.

Suspension Criteria
Het testen moet gestopt worden wanneer er geen connectie

gelegd kan worden met de databank. Het uitvoeren van 

bovenstaande testen is onmogelijk zonder deze connectie.

Test Deliverables
Het bestand waarin de tester per test de pass of fail heeft

gegeven plus de geschreven motivatie hiervoor.

Testing Tasks

1. Test plan voorbereiden

2. Functionele specificaties aan de testers leveren

3. Environment needs voorbereiden

4. Testen uitvoeren

5. Test summary report voorbereiden

6. Analyse van testresultaten

7. (eventueel) bugs oplossen, opnieuw testen

Environmental Needs
Er moet testdata in de database ingevoerd worden. Ten

minste een user met elke rol en verschillende aanbiedingen

met andere gegevens moeten beschikbaar zijn. De tester

moet kennis hebben van het wachtwoord en de

gebruikersnaam die hij of zij nodig heeft om een bepaalde

test uit te voeren. We verwachten ook een groot aantal

testdata in de vorm van aanbiedingen, brouwels… minstens

150 elk.



Responsibilities (RACI)
Responsible

Accountable

Consulted

Informed

Staffing And Training Needs
De toepassing is een eenvoudige webapplicatie, testers hebben niet echt een opleiding nodig om ermee aan de slag te gaan. Wel

moeten ze de basisconcepten zoals aanbieding, aanvraag en brouwsel alsook de doelstellingen hiervan begrijpen. De testers hebben

ook nood aan een testomgeving die klaar is voor hen om aan de slag te gaan met testen. Dit wil zeggen dat er onder andere een

database moet zijn met aanmeldgegevens.

Test manager Test analist Tester Klant
Deadline RA CI I CI
Risico’s bepalen RA I I CI
Opleiding testers A R CI I
Analyse testresultaten AC R I CI

Uitvoeren testen AC I R I

Duur Taak
09/12 – 13/12 Testomgeving klaarzetten
16/12 Opleiding aan testers
17/12 – 20/12 Uitvoeren testen
23/12 – 24/12 Analyse testresultaten

Risks And Contingencies

Software ontwikkelen en testen brengt altijd risico’s met zich mee. De risico’s die we hier hebben zijn een slechte analyse

(beslissing van wat we gaan testen), slecht getest, slecht rapport en analyse van de testresultaten.

Approvals

De Project Manager, de test manager en de vertegenwoordiger van de klant moeten het eens zijn met de inhoud van dit

document.

Schedule



Perform test progress monitoring and control 
using Bugzilla



Installatie Bugzilla

1 2 3



Opzetten van de Bugzilla omgeving



Introduceren van bugs





Simulate – with comments on the defects and defect status changes – some 

fixing and retesting activity on the defects in Bugzilla

https://bugzilla.readthedocs.io/en/latest/using/editing.html#life-cycle-of-a-bug

https://bugzilla.readthedocs.io/en/latest/using/editing.html#life-cycle-of-a-bug


Een bug die duplicate was



Een bug die opgelost werd



Een bug niet oplossen door te lage severity



Bug in progress



Eindresultaat



Graphical reports of the status of the test project using Bugzilla







What is Jira and how can it be useful for test management?

https://www.atlassian.com/nl/software/jira

https://www.atlassian.com/nl/software/jira


Prepare for Risk Based Testing



Product risk assessment
Productrisicobeschrijving Faalkans Schade Risico Prioriteit

DDoS aanval van hackers 3 3 9 M

Bevuilen van databank 

door fake aanbiedingen 

toe te voegen

4 4 16 H

SQL injectie 2 3 6 M

Corrupte databank 2 4 8 M

Er proberen te veel 

personen gelijktijdig 

gebruik te maken van 

onze applicatie (crasht)

4 4 16 H

Onbevoegden krijgen 

toegang tot 

aanbiedingen, kunnen 

voorraad aanpassen…

3 4 12 H

Connectie valt uit met 

API Appelen en peren

3 1 3 L



3 important high product risks

Bevuilen van 

databank door fake 

aanbiedingen toe te 

voegen

4 4 16 H

Onbevoegden krijgen 

toegang tot 

aanbiedingen, kunnen 

voorraad 

aanpassen…

4 4 16 H

Er proberen te veel 

personen gelijktijdig 

gebruik te maken van 

onze applicatie 

(crasht)

3 4 12 H



Advice concerning an appropriate testing approach to properly 

mitigate these high product risks

Risk-based testing

Coverage ++

Privacy / Security testing

Stress testing



Test non-functional requirements



Non-functional requirements

Contrast volgens WCAG 2.1 => Als gebruiker wil ik dat webpagina's minstens een contrast van 

3:1 hebben

Security => Als beheerder van de webapplicatie wil ik dat de toepassing geen security 

vulnerabilities heeft

Load => Als gebruiker wil ik dat een webpagina binnen de 10s geladen wordt



Tools

Contrast => Chrome-extensie Kontrast –WCAG Contrast Checker

Security => Wapiti

Load => Firefox Developer Edition – Developer Tools - Netwerk



Contrast - Loginpagina



Contrast - Homepagina



Contrast - Aanbiedingen



Contrast - Fix



Security



SECURITY 
- REPORT



SECURITY –
REPORT 
RADIO 

EMOTIONS



SECURITY 
– REPORT 

PEER 2 
PEER



Load

◦ 3 netwerkbeperkingen : 

◦ 1. Regular 3G

◦ 2. Regular 4G

◦ 3. Wifi

◦ Elke keer buffer aan en uit



Load – Regular 3G

Figuur 1: regular 3G, buffer aan Figuur 2: regular 3G, buffer uit



Load – Regular 4G

Figuur 3: regular 4G, buffer aan Figuur 4: regular 4G, buffer uit



Load – Wifi

Figuur 3: Wifi, buffer aan Figuur 4: Wifi, buffer uit



Reflectie


