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Softwaretesten in de praktijk 

Binnen het COB loopt het project Verificatie en Validatie 

Doelstelling: vergroten van het kennisniveau van V&V processen en methodieken. 

 

Themasessies in 2016 (samenwerking COB en KPT): 

• Virtueel testen, 9 en 23 maart 2016 

• Verificatie & Validatie, 11 en 18 oktober 2016.  

 

Themasessies in 2017 (samenwerking COB en KPT): 

• Testen in de praktijk, 21 juni 2017 

• Softwaretesten in de praktijk 10 en 24 oktober 2017. 
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Welkom en Introductie      13.30 

 

Wat is nu eigenlijk software. (Wim Goes)     13.40 

 

Verificatie software in een andere markt.  

(Frank Kaiser /Jan van der Laan)     14.20 

 

Pauze       15.00 

 

Softwaretesten in de praktijk toegespitst op CCTV   15.20 

(Robin Rijkers) 

 

Vragen/Open Dialoog      16.00 

 

Rondvraag/ vervolg / Sluiting       16.30 
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1. Wat is software?  
Basisprincipes: de Von Neumann machine (1952) 

• Een computerprogramma, ook wel software genoemd, bevat de reeksen instructies die uitgevoerd kunnen 
worden door de centrale verwerkingseenheid (de processor of Central Processing Unit, CPU) van een 
computer 

• De CPU werkt de reeksen instructies af volgens een eenvoudig principe (het principe van de zogenoemde 
Von Neumann machine): 

 

... 1 + 1 

CPU 

(1) CPU haalt volgende opdracht 

(byte) uit geheugen  

1 

(2) CPU gebruikt een kladblok als 

nog niet duidelijk is wat hij moet 

doen 

2 

(3) Als de CPU duidelijkheid heeft, 

voert de CPU de opdracht uit en 

plaatst het antwoord in het 

geheugen 
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1. Wat is software? 
Basis principes: bits en bytes 

• De CPU begrijpt alleen bits en bytes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Een computerprogramma, een reeks instructies, moet er uiteindelijk zo uitzien (de vorm wordt ook wel 
machinetaal of eerste generatie genoemd) 

• 10010101  11001010  11100001  01110000  01011111  11110000 

 

 

bit: kan aan of uit staan (0 of 1) 

byte bestaat uit 8 bits 

1 2 4 8 16 32 64 128 elke bit heeft een waarde 

1 0 0 0 0 0 1 0 dit is de ‘a’ in Word 
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1. Wat is software? 
Tweede en derde generatie 

• Met de introductie van de tweede generatietaal, assemblertaal, werd programmeurs een één-op-één 
tekstuele vertaling geboden van de machinetaal. De assemblertaal wordt door een assembler vertaald naar 
machinetaal 

• Met de derde generatie, ook wel high level language genoemd, wordt gestructureerd programmeren 
geïntroduceerd 

 

Eerste generatie taal 

(machinetaal, CPU-specifiek) 

Tweede generatie taal 

(assembler, CPU-specifiek) 

10010101  11001010  11100001 

01110000  01011111  11110000 

MOV  R1, R2 

ADD  R2,1 

JNE   25 

assembler 
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1. Wat is software? 
Tweede en derde generatie 

• Met de derde generatie, ook wel high level language (HLL) genoemd, wordt gestructureerd programmeren 
geïntroduceerd 

• Een HLL wordt gekenmerkt door programmeerconstructies voor de programmaflow (loopconstructies, 
keuzeconstructies, etc.)  

 

Eerste generatie taal 

(machinetaal, CPU-specifiek) 

Tweede generatie taal 

(assembler, CPU-specifiek) 

10010101  11001010  11100001 

01110000  01011111  11110000 

MOV  R1, R2 

ADD  R2,1 

JNE   25 

assembler 

Derde generatietaal 

(High Level Language) 

for(i=1;i<100;i++)  

  if (j==i)  

     printf(“Ze zijn gelijk”); 

compiler 
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1. Wat is software? 
Million Instructions per Second (MIPS) 
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UNIVAC I, 0,002 MIPS (1951) IBM System / 370, 0,64 MIPS (1971) Commodore 128, 1,4 MIPS (1985) 

IBM PC XP 486, 7,3 MIPS (1990) Microsoft Xbox 360, 19.200 MIPS (2005) Intel Core i7 5960X, 238.310 MIPS (2014) 



2. Business Case voor Softwarekwaliteit  
De Eerste Bug  
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• Fouten in de programmatuur 
worden ‘bugs’ genoemd  

• Programmeren is zeer 
arbeidsintensief en foutgevoelig  

• Programmatuur bevat altijd fouten 

• een oneindige inspanning is 
vereist om alle fouten te 
verwijderen 

• De eerste ‘bug’ (1946) in de 
Harvard Mark II computer 

 



2. Business Case voor Softwarekwaliteit 
Facts & Figures  
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Total cost of Ownership -40% 

 Hoge kwaliteit verlaagt de tijd om 

fouten te vinden en op te lossen 

 Onderhoud is 80% of the TCO 

 Benchmark voorbeeld* 

 Hoge kwaliteit   : € 8 Million 

 Lage kwaliteit  : €13 Million 

Time to Market -50% 

 Met hoge kwaliteit worden fouten 

vroegtijdig gevonden en verwijderd 

 Fouten herstellen is heel duur 

 Benchmark voorbeeld* 

 Hoge kwaliteit   : 11 maanden 

 Lage kwaliteit  : 21 maanden 

Levensduur x3 

 Hoge kwaliteit voorkomt spaghetti- 

structuren bij uitbreiding 

 Aanpassen steeds moeilijker 

 Benchmark voorbeeld* 

 Hoge kwaliteit   : > 10 jaar 

 Lage kwaliteit  : 3 jaar 

Productie Verstoringen  : 40 

 Beste ontwikkelteams halen 99% 

van de fouten uit software 

 15% van de fouten zijn fatale fouten 

 Benchmark voorbeeld* (eerste jaar) 

 Hoge kwaliteit   : 0,5 fatale fouten 

 Lage kwaliteit  : 12 fatale fouten 

*The Economics of Software Quality, Capers Jones, 2011, Software 

Assessments, Benchmarks and Best Practices, Capers Jones, 2000 

 

 



3. Twee principes van hoge kwaliteit software 
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1. Snel fouten vinden door snelle feedback 

 

 

 

 

 

2. Keuzes maken om de diversiteit te verkleinen 

 

 

 

 



3. Twee principes van hoge kwaliteit software  
Lean KPI’s: Fouten vinden door snelle feedback (1) 
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• Defecten zijn een van de acht typen van ‘waste’ zoals gedefinieerd door Lean. Het herstellen van software 
fouten neemt heel veel tijd in beslag.  

 

 

 

 

• Om de inefficiëntie die defecten introduceren te verminderen, moeten we definiëren wat defecten zijn, deze 
meten en analyseren, waarna we kunnen verbeteren. 

• Definitie van defecten in software 

• “An imperfection or deficiency in a work product where that work product does not meet its requirements 
or specifications and needs to be either repaired or replaced.” (IEEE Standard Classification for Software 
Anomalies, 2009) 

• Includes all work products, from documentation up to source code and testware 

 



3. Twee principes van hoge kwaliteit software  
Lean KPI’s: Fouten vinden door snelle feedback (2) 
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Organizational Context & Constraints 

Development Team and Processes 

Defect	inser on	rate	(Construc on	Ac vi es)	

Defect	removal	rate	(Quality	Ac vi es)	

Reqs	 Design	 Coding	 Tes ng	
Delivered	
Defects	

Quality	norms	for	all	development	products		

Rela ve	cost	of	a	bug	fix	

€	1	 €	5	 €	10	 €	20	 €	50	

Best 	600*	
Average 	1.200	

Worst	 	2.160	

Best 	725	
Average 	1.450	

Worst	 	2.610	

Best 	975	
Average 	1.950	

Worst	 	3.510	

Best 	200	
Average 	400	

Worst	 	720	

Best 	517	
Average 	924	

Worst	 	?	

Best 	690	
Average 	1.232	

Worst	 	?	

Best 	1.037	
Average 	1.852	

Worst	 	?	

Best 	156	
Average 	280	

Worst	 	?	

Best 	100	
Average 	712	

Worst	 	4.050	

*Op basis van een systeem met 1.000 functiepunten 



3. Twee principes van hoge kwaliteit software  
Lean KPI’s: Fouten vinden door snelle feedback (3) 
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• Defecten kunnen ingedeeld worden op basis van het moment dat ze 
geïntroduceerd zijn en het moment waarop dat ze gedetecteerd zijn. De 
volgende tabel is hier een fictief voorbeeld van.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nadat deze gegevens verzameld zijn, kunnen er verschillende KPI’s berekend 
worden. 

 

 

 

Defect Origin

Require-

ments

High 

Level 

Design

Low 

Level 

Design Code Unit Test

System 

Test UAT Field Total

Requirements Inspection 0 0

High Level Design Inspection 49 681 730

Low Level Design Inspection 6 42 681 729

Code Inspection 12 28 114 941 1095

Unit Test 21 43 43 223 2 332

System Test 20 41 61 261 4 387

User Acceptance Test 6 8 24 72 1 111

Field (production) 8 16 16 40 1 81

122 859 939 1537 2 4 1 1 3465

W
h

e
re

 F
o

u
n

d



3. Twee principes van hoge kwaliteit software  
Lean KPI’s: Fouten vinden door snelle feedback (4) 
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• Phase Effectiveness = 
𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒𝑑 𝑎𝑡 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒

𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦+𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑
∗ 100% 

 

• Phase Defect Containment effectiveness = 
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛
*100% 

 

• Defect Removal Effectiveness (DRE) = (1 −
𝐹𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠
)*100% 

 

 

 

 

 

Defect Origin

Require-

ments

High 

Level 

Design

Low 

Level 

Design Code Unit Test

System 

Test UAT Field Total

Requirements Inspection 0 0

High Level Design Inspection 49 681 730

Low Level Design Inspection 6 42 681 729

Code Inspection 12 28 114 941 1095

Unit Test 21 43 43 223 2 332

System Test 20 41 61 261 4 387

User Acceptance Test 6 8 24 72 1 111

Field (production) 8 16 16 40 1 81

122 859 939 1537 2 4 1 1 3465
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h
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3. Twee principes van hoge kwaliteit software  
Lean KPI’s: Rayleigh curves 
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3. Twee principes van hoge kwaliteit software  
Diversiteit verkleinen met keuzes (1) 
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• Er zijn een oneindig aantal mogelijkheden en keuzes in elke stap van het ontwikkelproces 

• Goed doordachte stappen zijn de basis voor hoge kwaliteit van software 

• Wat en hoe te specificeren? 

• Hoe te ontwerpen en hoe dat te documenteren? 

• Hoe code te schrijven? 

• Wat en hoe te testen? 

 

• Het verkleinen van deze diversiteit en keuzevrijheid verkleint de complexitieit en voorkomt verassingen.  



3. Twee principes van hoge kwaliteit software  
Diversiteit verkleinen met keuzes (2) 
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Specify

Design

CodeTest

Use

40% / x1

27% / x5

17% / x1015% / x20

1% / x50

Choices

Checks

Choices

Checks

Choices

Checks

Choices

Checks

Choices

Checks

KPI’s



3. Twee principes van hoge kwaliteit software  
Diversiteit verkleinen – Doe zo min mogelijk 
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Brooks Law: There is no silver bullet 

 

"there is no single development, in either technology or management technique, which by itself promises even 
one order of magnitude improvement within a decade in productivity, in reliability, in simplicity.” 

 

Ontwikkeling Onderhoud          

Omvang 
(functiepunten)

Doorlooptijd 
(m aanden)

Kost en                                   
(in  miljoen Euro)

Kans op 
m islukken

Onderhoud                      
(in  fte per jaar)

V erwachte 
levensduur 

(ja ren)

1 00 - 5 00 6 - 11 0,07 - 0,6 5 % - 1 2% 0,1 - 0,7 3 - 5

5 00 - 1 .000 11 - 15 0,6 - 1 ,6 1 2% - 17 % 0,7 - 1 ,3 5 - 6

1 .000 - 5 .000 15 - 2 8 1 ,6 - 15 17 % - 3 2% 1 ,3 - 7 6 - 8

5 .000 - 1 0.000 2 8 - 3 6 15 - 4 0 3 2% - 3 9% 7 - 13 8 - 1 0

1 0.000 - … 3 6 - … 4 0 - … 3 9% - … 13 - … 1 0 - …

Br onnen

• Caper s Jones, Sof tware Assessments, Benchmarks and Best Practices, Addi son-W esley 2000

• Chr i s Verhoef, Quantitative IT Portfolio management, Science of  Computer Programming 45, 2002

• Rober t Glass, Facts and Fallacies of Sof tware Engineering, Addison-Wesley, 2003

Ontwikkeling (20%)

Eisen
20%

Ontwerp
20%

Bou w
20%

Foutherstel
40%

Onderhoud (80%)

Uit breiding
60%

A anpassing
20%

Foutherstel
20%



3. Twee principes van hoge kwaliteit software  
Diversiteit verkleinen – Vereenvoudig en ontkoppel 
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• Normale ongelukken bij systemen 
met  

• veel directe afhankelijkheden  

• real time interacties  

 

• Software moet eenvoudig blijven 

• Minimaliseer afhankelijkheden 

• Ontkoppel 

 

 

 

 

 

 

 

Source: C. Perrow “Normal Accidents”, 1984/1999 



3. Twee principes van hoge kwaliteit software  
Diversiteit verkleinen – Beperk vrijheid ontwikkelaars 
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Samenvatting 
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• De basisprincipes van wat software is zijn al jaren onveranderd 

 

• Het verschil tussen hoge kwaliteit en lage kwaliteit software is significant 

 

• Twee strategieen voor hoge kwaliteit zijn 

1. Snel fouten vinden 

• KPI’s over snel fouten vinden 

• Rayleigh curves voor voorspellen verloop kwaliteit 

 

2. Verklein diversiteit door het maken van keuzes 

• Requirements: doe zo min mogelijk 

• Architectuur / Ontwerp: vereenvoudig en ontkoppel 

• Programmeren: Beperk vrijheid ontwikkelaars 

• Testen: Review, en automatiseer 

 



Uitsmijter 
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www.adse.eu 

Issue 2017-03-10 

Verificatie van software in vliegtuigen Oktober 2017 

Frank Kaiser / Jan van der Laan Kennisplatform Tunnelveiligheid 



27 

 
Welke test is succesvol?  

 
1. Een test die aantoont dat de software de 

gespecificeerde functies correct uitvoert 
 

2. Een test waarin geen fouten gevonden 
zijn 
 

3. Een test waarin meer fouten zijn 
gevonden dan verwacht 



MSc EE 

Frank Kaiser                                           Jan van der Laan 



 Historische ontwikkeling van software in vliegtuigen 
 Ontwikkeling regelgeving – RTCA DO 178 
 Software ontwikkelproces 
 Test aanpak van software 
 Borging van het proces 
 Conclusies 

Inhoud 
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1924: Fokker F-VII 
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Mechanical / hydraulic control 
 

Human Factors:  
 
 Present all available information 

(not much) to Pilot 
 

 Pilot to interpret / integrate 

 



1935: DC-3 Dakota 

31 

Mechanical Instruments 
 

2 crew 
 

Instrument Flight 
 
 
 
 



1947: Lockheed 749 Constellation 

32 

Mechanical displays 
Analog electronics 
 
Pressure Cabin 
 
5 crew 
 
Analog Autopilot 
Work load issues 



1968: Lockheed L-1011 Tristar 
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Mechanical displays 
 

1st Digital Autopilot 
 

3 crew 



1986: Fokker F100 flight deck 
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Among the first digital 
cockpits, 1980’s 

 
Advanced dark cockpit 
philosophy, human in the loop 

 
Flight Management software 

 
Flight Critical Software 
(autoland) 



2005: A380 – Interactive Control 
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Mature Fly By Wire  
Flight critical software 
 
Lighter Structure via Active Load 
Aleviation (new software 
functions) 
 
Interactive Flight Management 
 
2 Crew 



Rol van software in vliegtuigen is niet meer weg te denken 
 

Fouten kunnen leiden tot catastrophic events 
 
 Software ontwerpfouten 

 
 Denkfouten in systeemontwerp 
 

Er is “iets” nodig om software veiligheid te beheersen: 
 

 Kwantitatieve benadering helpt niet tegen design errors 
 

 Software faalt niet stochastisch, niet altijd voorspelbaar, niet uitputtend testbaar 
 

 
>>    Ontwikkeling naar regelgeving voor proces-kwaliteit: SE en CM      
 

 

Eerste Conclusie 
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Wetgeving 
 EASA  

 Basic Regulation 
 CS 25.1309 

 FAA FAR 25.1309 

 
Acceptable Means of Compliance 

 AMC 20-115C -> Standaarden 
 

Standaarden, o.a.  
 SAE ARP 4754, 4761 
 Eurocae ED 12 C  
 Equivalent: RTCA DO 178C 

 
Industry best practices 

 Proces 
 Technieken 
 Coding standards 
 … 

 

Regulatory Framework 
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Van documentatie standaarden 
 
   Mil standards Software engineering 

 DOD STD 2167A (1988) ->  
 MIL STD 499B, 498 (1994) ->  
 J-STD-016,  

   focus op documentatie 
   en projectbeheersing (waterval)  

 
Naar proces standaarden 
 
   ISO 15288, 12207, etc. 
   Luchtvaart:  

 SAE ARP4754/4761 
 Software: RTCA DO 178  

(1970, 178A: 1985, 178B: 1992, 178C: 2011) 

 
 

   RTCA= Radio Technical Commission for Aeronautics 

 
 

Evolutie standaarden software-ontwikkeling 
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DO 178 
DO 

178C 

ARP475
4 

ARP476
1 



Law: Regulatory Requirements 
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<- Validatie 
Doen wat je 
moet doen 

Niet doen wat je 
niet mag doen 

Voorzichtige 
kwantificering 
van faalkans 



Safety filosofie: Software is onderdeel van een Systeem 
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Safety aantonen op vliegtuig / systeemniveau 
(SAE ARP 4754, 4761) 

 
Topdown Functional Hazard Analysis 

 
System Design Decomposition 

 
Design Assurance Level (criticality) 

 
Hardware / Software decomposition 

 
Software development, verification 
(RTCA DO-178C) 
 
Iteratief: bottom-up verfijning FHA, FTA, FMECA 



Software is onderdeel van een systeem 
 
Ontwikkelingsproces 

SE Proces – Life Cycle Data, Traceability 
 

Diepgang proces afhankelijk van “criticality” 
 
Software eisen 

Executables (compiler, assembler, processor, settings/CM) 
Dissimilar software (ontwerp, taal, process, teams, …) 
Reliability: wordt niet in rekening gebracht 

 
Tool qualification 

 
COTS software 

Service history, CM, user modifiable, field loadable 

 
Eisen aan test aanpak (zie later) 
 

DO 178C: software - ontwikkeling 

41 



Yourdon, Hatley Pirbhai,  
 
Minimum coupling, maximum cohesion 
 
Modularity 
 
Software Code standards, Language restrictions (MISRA C) 
 
Pointers … 
 
MBSE (?) 

 

Enkele Best Practices 
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Partitioning (A380) 
 
Multicore, caching, Object Oriented (nog niet, struikelt op determinisme) 
 
Zelflerende software, AI -> 10-9 catastrophic event / flight hour mogelijk? 
 
 
DO-178: supplements met voorwaarden voor MBD, Object Oriented, Formal Methods  
 

 
 
 
 >>  Software in vliegtuigen en banken  is vaak  “oude” software 

 

Frontiers 
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Voldoende test coverage moet aangetoond worden 
 

V&V Traceability, configuration management 
 

Executable code test 
 

Test levels 
 Unit test 
 Module test 
 Software integratie test 
 Software –hardware integratie test 
 Systeem integratietest 

 
Testcases met voldoende testcoverage 

 Requirements based (black box) (normal and robustness) 
 Structural coverage (white box)  

 Multiple condition/decision coverage 
 Decision coverage 
 Statement coverage 
 Data coupling / control coupling 

 Robustness testing (out of range inputs) (Unhappy flow) 
 Dead code, de-activated code 

 

DO 178: Software Testing 
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DO 178: Test coverage afhankelijk van Criticality 
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“complete absence of unintended function 

can never be established by test.  

Ad hoc testing, and special vigilance during normal testing, may be used to identify 
unintended system operation or side-effects” 

ARP4754 
 

 
“These tests shall show that each software module performs its intended function and 

does not perform unintended functions.”  
IEC 61508-3: 7.4.7.2  

 
 

“Unhappy flow” 
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Software en Hardware integratie:  
- Iron Bird 
- 2 Flight test simulators 
- 40 functional integration testbenches 
- 2600 vliegtest uren (in 15 mnd) 

 

Airbus A350 test tools 

47 

Foto’s: Airbus 



Mature regelgeving 

Borging van het proces 
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DOA 
Design 

POA 
Production 

MOA 
Maintenance 

AOC 
Operato

r 

Type Certificate 
Flight Manual 

Certificate per  
exemplaar 

Flight Release Licensed crew 
Procedures 

Organisatie: vakmanschap, responsibility, QA, veiligheidsmanagement 
Proces: fasering, SE, independent review, design assurance 
Product: technische eisen, testeisen, acceptable means of compliance 

EASA (europa), FAA (VS), ...: Regelgeving, toezicht op actoren 

Continued Airworthiness (Design organization life long resonsible) 
Occurrence reporting, Accid./Incident investigation, corrective action 

Feedback loops 
 

Deskundige Autoriteit 
 

Gecertificeerd, zelfcontrole, ontwikkeling industry standards Mature industrie 
 



Million lines of code 
Average iPhone App  50.000 
Space Shuttle  400.000 
Windows 3.1 (1992)  2.000.000 
World of Warcraft server 6.000.000 
Leidsche Rijn Tunnel  7.000.000 
Boeing 787 avionics & support 7.000.000 
Android   12.000.000 
Boeing 787 total  14.000.000 
Windows 7   40.000.000 
Facebook (incl. backend code) 61.000.000 
Modern high end car  100.000.000 
Mouse DNA  120.000.000 
All Google services   2.000.000.000   
 
 
 
 
Bron: http://www.visualcapitalist.com/millions-lines-of-code/ 
Verebus.nl – Leidsche Rijn Tunnel 

Hoe ingewikkeld kan het zijn? 
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Software testen: 
 Software als onderdeel van een systeem 
 Validatie (geen enkele spec is perfect) 
 Test coverage afhankelijk van criticality 
 Robuustheidstest (unhappy flow)  
 Gevalideerde tools 

 
Volwassen industrie: 

 Methodieken luchtvaart vergelijkbaar met elders 
 Standaarden en best practices door de industrie 
 Ontwikkelproces (testen is slechts een onderdeel) 
 Voorzichtig met nieuwe ontwikkelingen 
 Regelgeving gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid (zelfcontrole) 

 
 
Goede software is duur . . . 
   . . . en toch is vliegen goedkoop . . . 

 

Conclusies 
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Pauze 



Software testen in de praktijk 

Robin Rijkers 



Agenda 

• Voorstellen 

• Aantonen kwaliteit 

• Software testen bij de keringen 

• Software testen van CCTV bij tunnels 



• Universiteit Twente (destijds Technische Hogeschool Twente), Electrotechniek 

• Qualiplus (turn-key oplossing voor controle van (bier-)flesjes, blikjes, tabak, 

m.b.v. beeldbewerking (tot 60 blikjes per seconde). 

• CMG/Logica: 

– Maeslantkering en Hartelkering: Beslis en Ondersteunend Systeem 

ontwerp, softwarebouw, testen, onderhoud (1995 – 1998, onderhoud tot 2007) 

– Oosterscheldekering, noodsluitsysteem en startautomaat (NSTA) 

– NL Lead Technical Architect 

• Sinds 2011 Soltegro: 

tunnels: Coentunnel (communicatiesystemen), Renovatie Velsertunnel (ontwerp + 

zorgen dat communicatiesystemen functioneerden), RijnlandRoute 

 

 

Voorstellen 



Wat algemeenheden / waarheden 

(ook) voor software geldt: 

 

• Je kan kwaliteit er niet in testen 

 

• Veel grote software projecten falen 

 

• Zodra je Software koopt, is het kapot 

 

 

 



Wat algemeenheden / waarheden 

(ook) voor software geldt: 

 

• Je kan kwaliteit er niet in testen 

 

• Veel grote software projecten falen 

 

• Zodra je Software koopt, is het kapot 

 

• Gevolgen zijn (soms) groot 

 

 

Ariane-5 explosion caused 

by software bug 



Aantonen kwaliteit 

• Wens: 

– Bepaal de kwaliteit van software (vooraf) 

Dus niet na jaren praktijk ervaring 

 

• Wat is kwaliteit van software? 

– Welke “illeties”? (availability, maintainability, adaptability, use ability, changeability, scalability, testabilety,             reuasbillty) 

– I know it when I see it 

– Algemeen “gevoel”: geen bugs waar je last van hebt. 

 

• Hoe? 

– Ooit (~1988): TQC (Total Quality Control) 

Als proces op orde, is testen overbodig 

 

– Ook Maeslantkering, Oosterscheldekering: 

procesgericht om kwaliteit (i.h.b. de faalkans) aan te tonen 

ondersteund met testen 

 

 



TDT (pré TOPAAS) 

• Bedoeld om snel inzicht te krijgen. 

• Ooit bij Maeslantkering gestart 

– Bedoeld als ontwikkeling op SIL4 niveau (IEC 65A -> IEC 1508 -> IEC 61508) 

– Maar specificatie was niet te certificeren, 

en bovendien was het volgen van de IEC niet aan iedereen zo geëist. 

–  hoe bepaal je de faalkans (in korte tijd, en achteraf). 

– Richard van Otterloo (NRG): 3 vragen, daarmee 3 dimensie en een cijfer … 
4

3 Totstandkoming

2

1

1 2 3 4 Dynamisch gedrag

1

2

3

4

Toepassing



TOPAAS 

• Vervolgens omdat de behoefte bestond: TOPAAS 

– 15 vragen 

– Bedoeld om achteraf toe te passen 

– Een steekproef, als je hier aan voldoet,  

dan voldoet de rest ook …. 

   

• Maar de vragen zijn bekend … 

 

• Nu dus veel extra vragen (rond de 400) om aan te tonen dat je aan de 15 vragen 

voldoet. 



TOPAAS 

• De achtergrond bij beantwoorden is belangrijker dan het antwoord 

• Blijft inschatting 

geen exacte wetenschap (zoals vaak bij faalkansen) 

• Veel beter dan niets 

Je moet er over nadenken 

Je moet zaken echt aantonen, en daarmee is bewezen dat software beter wordt. 

 

 

• Jammer dat de vragen vooraf bekend zijn.. 

Het was een steekproef, nu neigt het naar dat het bij de 15 vragen ophoudt. 



Software testen bij de keringen 

 



Proces bij de keringen 

• Uitgewerkte functioneel ontwerpen 

• Contract bevatte software + hardware (servers, modems, netwerkje, relais, kasten). 

Nadruk was software. 

(staal + beton was ander contract) 

 

• Ontwerp met formele talen (incl checks) 

Z voor data, Promela voor gedrag 

 

• Zware review op ontwerpen  

(maximaal zo’n 10 pagina’s per uur, dus vaak >1 dag per document),  

door minimaal 1 ontwerper en 1 tester. 

 

• Bouw (coderen): met directe relatie naar ontwerp. 

Werd ook zo gereviewed. 

 

 

 



 

Formele testspecs 
(traceerbaar naar FS/PVE) 

Simulatie specs 
(simulatiesysteem) 

FS en PVE 
Detailontwerp 
(Formeel: Z en Promela) 

Globaal ontwerp 
(traceerbaarheid  en ) 

Faalkansanalyse 



Testen bij de keringen 

• Na de test door de bouwer 

• Onafhankelijk (software) testteam 

• Test per module 

Op basis van de pre- en postcondities uit ontwerp (de formele taal) 

(indien mogelijk geautomatiseerd, dwz GUI handmatig) 

• Dan integratie 

Op basis van het ontwerp van dynamisch gedrag (in pseudo Promela (ook een 

formele taal)). 

– Ook dit waar mogelijk geautomatiseerd 

• Zo verder integreren en testen 

 

• Bij een defect → terug naar ontwerp of bouw (coderen),  

inclusief: de reviews, moduletest van bouwer enz. 

 



Wat werd er gevonden aan fouten 

• Een module die meer dan 2 keer aan de testers wordt aangeboden, wordt als slecht 

gezien. 

Een module die 3 keer fouten had, hebben we ‘weggegooid’ (~4 weken werk), en zijn 

opnieuw begonnen. 

Gevolg: nieuwe module kwam er in 1x doorheen. 

 

• Acceptatietest: 

– “Op Zuid” op een test- en simulatiesysteem, standaard set acceptatietesten (eerste maal ~5 

dagen). Bij wijzigingen vaak alleen 20 stormentesten. 

– Gevolgd door 20 stormentest (in praktijk 17x gemiddeld 2 a 3 dagen). 

Achteraf resultaten vergelijken 

– Op Noord op productiesysteem acceptatietest ~2 dagen (bij wijzigingen was dit halve dag, 

om geheel te formaliseren) 

– Aantal fouten gevonden: iha 0. 



Hoe lukte dat? 

• Een los contract voor de software (+ bijbehorende hardware) 

naast het civiele contract 

• Bewustzijn bij OG en ON, 

– Beperk wijzigingen 

– Voorkom fouten en spoor fouten vroegtijdig op 

– Een wijziging betekent naast geld ook tijd 

– Voldoende tijd (en dus budget) gunnen 

Een kleine wijziging (na 1ste oplevering) betekende toch hele proces (incl. stormentest)  

dus hoge kosten als starttarief voor wijziging 

– Elkaar scherp houden 

• Alleen echte standaard producten gebruiken (“as is”) 

of dedicated ontwikkelen 



Software testen bij de tunnel 

• De communicatiesystemen, m.n. CCTV 



Startpunt 

• Eisen in BSTTI (Basisspecificatie TTI) 

3B: pseudo-code (geen gedrag), LFV’s: tekstueel 

• Een ontwerp dat de eisen uitwerkt 

“ingekochte ‘standaard product’ inpassen” 

• Een “standaard product”, 

Maar veel tunnels zijn er niet,  

dus standaard voor een andere omgeving (bijvoorbeeld bewaking parkeergarages) 

met wat uitbreidingen 

• Het stuurprogramma (als driver tussen hardware en 3B) 

 

• Ontwerpen van de software voor het standaard product valt buiten scope  

(is een “standaard product” met “configuratie”, en kleine aanpassingen). 

• Proces bij leverancier is beperkt stuurbaar, want standaard product. 



Gevolg 

• Anders dan bij de keringen: 

– Het ontwerp van het ingekochte product (CCTV systeem) is wordt niet zelf gemaakt,  

en is ook niet op niveau van formele taal (incl. checks) 

– Een dynamisch model van de interface (3B/stuurprogramma / CCTV systeem) wordt niet 

gemaakt. (kosten in de orde van de softwarebouw!) 

 

• Alleen een acceptatietest is onvoldoende (de kans op defecten is te groot) 

• Er moeten fouten gezocht worden, 

i.p.v. aantonen van de kwaliteit (waar testen eigenlijk voor bedoeld is). 

 

 

• Ook anders: 

– Falen van een systeem als CCTV is niet kritisch. 

Herstelprioriteit 2 (i.h.a. 24 uur) 

 



Teststappen 

• Test bij leverancier PAT 

• FAT test bij ON 

• Tijdens inrichten iFAT omgeving,  

voorbereidende (“extra”) “vrije” testen  

(dit is de rest van presentatie) 

• iFAT acceptatietest 

• “vrije” Testen in productieomgeving 

• In productieomgeving (tunnel) SAT en iSAT. 

Input Output 

Black Box 



Acceptatietest bij leverancier 

• Leverancier maakt acceptatietest, gecontroleerd door “ons” 

na een paar aanscherping wordt dit voldoende geacht. 

• Testomgeving bestaat uit een server, enkele camera’s, en een manier om de 

interface vanaf de besturing/stuurprogramma te simuleren (vaak handmatig een 

commando geven) 

• Betreft vooral “éénmalig” laten zien dat een camera wordt opgeschakeld, joystick 

functioneert, opnemen, afspelen. 

 

• Conclusie van zo’n test: 

– Alle commando’s hebben  

het resultaat dat geëist is 

3B

MMI MMI.LOK_VIDEOWAND MMI.LOK_JOYSTICK

CCTV.VIDEO_MATRIX

VC.streams

VC.joystick

CCTV.VIDEO_MANAGER

CCTV.VIDEO_OPSLAG

CCTV..CAMERA.TUNNELBUIS.LINKS

CCTV.CAMERA_TUNNELBUIS.RECHTS

CCTV.CAMERA.TUNNELTRACE.LINKS

CCTV.CAMERA.TUNNELTRACE.RECHTS

CCTV.CAMERA.DIENSTGEBOUW

Sturing + Status (§ @@)

Sturing en status

Video stream(s)
(HDMI)

Functionele video streams

CCTV Video bus

LFV SOSTel

Video streams (Oost+West)

2x 
Decoder

Sturing + Status (§ @@)

Sturing + Status (§ @@)

Camera sturing

Camera sturing (preset)

D

D

E

E

E

E

E

E

D

D
Functionele video streams

D

D

D

D

CCTV..CAMERA.SOSTEL.LINKS

CCTV..CAMERA.SOSTEL.RECHTS

E

E

RVT Database

CCTV
Database

FOTOBORD NOORD 
FOTOBORD ZUID

2 Videostreams

E



Systeem komt in iFAT ruimte .. 

• Systeem wordt opgebouwd in iFAT ruimte. 

 

Veelal toch met (kleine) wijzigingen (soms ook nauwelijks te voorkomen). 

 

Enkele camera’s,  

1 of 2 joysticks,  

1 of 2 videowanden (maar met andere monitoren). 

 

• De test die was uitgevoerd, wordt herhaald, en mislukt … 

na wat aanpassen werkt het weer 

 

• Is het systeem nu goed? 



Status na installatie hardware in iFAT ruimte 

• Er is nog niet getest met veel commando’s 

(hoge snelheid) 

 

• Wat gebeurt er als je meer acties tegelijk hebt 

(wissel werkplek en schouwen)? 

 

• Wat als alle camera’s geconfigureerd zijn? 

 

• Nog niet getest samen met besturing/stuurprogramma 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://c1.staticflickr.com/1/32/67513904_9cc8ea9772_b.jpg&imgrefurl=https://www.flickr.com/photos/dicknella/67513904&docid=1Ihsmj9GiqQM8M&tbnid=CyEcM4Hsg1EUrM:&vet=10ahUKEwievLXQ4LjWAhXFaFAKHa49CPcQMwgyKAwwDA..i&w=1024&h=705&client=firefox-b&bih=876&biw=1760&q=full load&ved=0ahUKEwievLXQ4LjWAhXFaFAKHa49CPcQMwgyKAwwDA&iact=mrc&uact=8


iFAT opstelling 

• Uitbreiden met alle camera’s 

(eventueel gesimuleerde streams) 

 

• Uitbreiden met een tool om  

CCTV systeem onder load te testen,  

en liefst zoveel mogelijk geautomatiseerd 

 

• Duurtest (gericht op CCTV systeem). 

 



Testen 

• Start met testen van de losse systeemonderdelen 

Op dit niveau: 

 

– CCTV systeem (als black-box) 

 

– Besturing/stuurprogramma (als black-box) 

 

  

 



Testen CCTV systeem 

• Start “gewone” testen 

(Deze testen zijn vooraf te bepalen en geven input voor het vinden van fouten.) 

 

– De interface’s aftesten 

– Andere volgordes van de commando’s 

– Bewust fouten op de interface (bijv. datum verkeerd invoeren) 

 

– Snel achterelkaar 

– “Te snel”, maar eind moet (voorspelbaar) gedefinieerd 

 

– Wissel werkplek (samen met ..) 

 

– Controleer continu de statussen die het systeem geeft 

– Controleer logging (ook van de installatie zelf) 

 

 



Testen CCTV systeem, om fouten te vinden 

• Als er onverwacht gedrag is gezien …. 

 

• Nu gaat om Error guessing / smoke testing 

– De eerdere basis testen hebben fouten laten zien, of op z’n minst de schijn van fouten (rook) 

 

– Als je naar (interface)ontwerp kijkt, weet je al waar iets mis kan gaan  

(bij onhandige uitwerking en/of programmering) 

 

– Als de leverancier aanwezig is, 

luister naar hoe zaken zijn opgebouwd/opgelost (zeker na fouten) 

Daar hoor je (voel je) de potentiële zwakke plekken 

(probeer een white box te krijgen) 

 

• Dan: testen om het “vermoeden” te bevestigen of ontkrachten 

• Als er geen aanleiding (meer) is, stop dan met deze testen! 

 

Input Output 

White Box 



Testen besturing/stuurprogramma 

• Op dezelfde wijze als het CCTV systeem. 

Voordeel is dat dit vaak dedicated is gebouwd  

 ontwerp en beslissingen zijn beschikbaar. 

 

• Test bij voorkeur met  simulator ipv CCTV systeem 

(simulator strikt volgens specs bouwen, CCTV systeem is soms “te lief”) 

 

• Ook hier de grenzen testen: 

– 1ste en laatste in een rij 

– Snelheid (teveel informatie via de interface sturen) 

– Adere volgorde dan normaal testen 

– Het CCTV systeem fouten laten geven / verkeerd laten reageren 



Altijd: testen van de redundantie 

Software en redundantie is een zwakke plek 

 

• Dus, dat moet getest 

• De kabeltjes er uit, 

lang of juist kort er uit houden 

• Wat gebeurt er naar een korte netwerkonderbreking 

• Na een lange? 

• We laten expres het programma crashen (kill) 

 

• Komt het systeem in een stabiele toestand terug? 

 

• Nauwelijks testbaar in acceptatietest. Vaak wordt bij toeval de “rook” gezien. 

(de standaard zaken werken wel …) 



Samenvatting:  

Testen van software in praktijk … 
Softwaretesten is meer dan acceptatietest. 

 

Als er rook is, start daar met zoeken. 

 

Gebruik gezond verstand,  

 Ervaring met wanneer software kan falen is noodzaak. 

 

Zoek de grenzen van het systeem / de software. 

 

Stop op tijd met testen. 

 

Betere software? Start aan de voorkant (specificatie en ontwerp) 
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Softwaretesten in de praktijk 

Openstaande vragen presentaties/open dialoog? 
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Softwaretesten in de praktijk 

De industrie moet best practices ontwikkelen voor software standards, processen en organisatie. 

Pas niet een standaard product net zo lang aan tot het past. 

(Gebruik standaard producten of bouw zelf) 

Budget tunnelsoftware moet worden verdubbeld (van 500 K€ naar 1000 K€)  

(A350: 10 miljard Euro ontwikkeling, software tussen 500 miljoen, 1 miljard) 

Testen is te laat. Veiligheid toon je niet aan met een softwaretest, maar met een goed proces. 



Softwaretesten in de praktijk 
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Rondvraag 

Testing is the process of executing a program with the intent of finding errors.  

Testing is an extremely creative and intellectually challenging task.  

Citaat: Myers (The Art of Software Testing, 1979) 



Softwaretesten in de praktijk 
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Mede namens 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dank voor uw aanwezigheid en  

actieve bijdrage aan de discussie. 


