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ZO KOM JE VAN 
KWALITEIT TOETSEN 

Testen nadat een applicatie of website is opgeleverd is niet alleen 
zeer laat, maar ook kostbaar en tijdrovend als er hersteld moet 
worden. De kwaliteit van een product kan beter voorspeld dan 
achteraf getoetst worden, vindt Tom van de Ven. AI maakt volgens 
hem geavanceerd voorspellen van kwaliteit mogelijk. 
door Tom van de Ven beeld Shutterstock

TESTEN MOET VERSCHUIVEN 
VAN TOETSEN NAAR VOORSPEL-
LEN. UITERAARD IS DE KWALI-
TEIT VAN EEN DIGITAAL 
 PRODUCT VAN GROOT BELANG 
voordat het losgelaten wordt in de 
markt. Maar eindeloos blijven testen is 
allang geen optie meer. Met de grote 
hoeveelheden digitale producten die nu 
beschikbaar komen, zegt al meer dan 
30% van de IT-managers dat de kosten 
voor kwaliteitszorg en testen tot een on-
verantwoord hoog niveau zijn gestegen. 
Inmiddels is ook voldoende kunstmatige 
intelligentie voorhanden die kwaliteit 
voorspelt in plaats van toetst.
In het huidige digitale tijdperk worden 
enorm veel data verzameld. Niet alleen 
omdat steeds meer acties gedigitaliseerd 

Artificial intelligence maakt het verschil

zijn, ook omdat dataopslag relatief goed-
koop is. Een auto bijvoorbeeld is tegen-
woordig vooral een rijdende databank. 
Die gegevens bieden al veel inzichten in 
wat wel of niet getest hoeft te worden. 
Tot voor kort werden testgevallen be-
dacht en losgelaten op producten nadat 
de applicatie, de website of die auto vol-
ledig geproduceerd en wel het daglicht 
zagen. Deze reactieve manier van testen 
is rijkelijk laat om ernstige fouten te vin-
den. Herstel kost veel tijd en geld. Met 
de inzet van gegevens van bestaande 
producten is volop relevante kennis aan-
wezig om bijvoorbeeld te weten hoe een 
bepaalde app op de mobiele telefoon 
wordt gebruikt. Zoals de les dat sommi-
ge fouten ontstaan zodra een specifieke 
toetsencombinatie wordt gemaakt.  

Het monitoren van bestaande situaties 
geeft dus al veel meer inzicht in wat wel 
of niet te testen. Fouten vinden wel in 
theorie plaats. Uiteraard alleen nog 
steeds wanneer de fouten ook werkelijk 
zijn opgetreden. Daarmee is het eigen-
lijk nog steeds te laat om een fout te 
voorkomen. Bovendien wordt de fout in 
een  relatief laat stadium gesignaleerd.
De echte verbeterslag wordt daarom 
 gemaakt met het voorspellen van de 
kwaliteit. Daarin is er sprake van onder-
scheid tussen het voorspellen van moge-
lijke defecten, risico’s en uitval. De eer-
ste vraag is natuurlijk wat voorspellen 
eigenlijk is. Het weer wordt voorspeld. 
Voetbaluitslagen worden voorspeld. 
 Allemaal gebaseerd op historische data. 
Zo verzamelt Scisports grote hoeveel-

heden data over voetballers. Daarmee 
wordt voorspeld welk voetbalteam 
 welke wedstrijd gaat winnen.

TOEPASSINGEN
Echter, voorspellingen houden geen 
 rekening met verrassingen (anomalie). 
Kunstmatige intelligentie kan daar ver-
andering in brengen. Het algoritme heeft 
een zelflerend vermogen waarmee op 
den duur nog beter voorspeld wordt dan 
nu al gebeurt op basis van historische 
gegevens. Met de juiste gegevens is te 
voorspellen welke testcases nodig zijn 
om een bepaald type product zo 
 effectief mogelijk te testen.  
Algoritmes geven ook inzicht in de 
 impact op  softwareaanpassingen.
Kwaliteit voorspellen gaat niet alleen 

“BIJ COMPLEXE  
PRODUCTEN DIE GROTE 

IMPACT KUNNEN  
HEBBEN, KAN HET 
RAADZAAM ZIJN  

EEN DIGITAL TWIN  
TE BOUWEN”

NAAR VOORSPELLEN
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AUTEUR PLATFORMS
Het is uiteraard van belang algoritmes op 
een goede manier in te zetten. De slimme 

tools zijn wel relatief makkelijk zelf te 
bouwen in eigen taalkeuze. Inmiddels zijn 

er voldoende platforms beschikbaar 
waarmee eerste stappen snel te maken zijn, 
bijvoorbeeld AI-tooling van TensorFlow van 

Google, Azure-AI van Microsoft of 
IBM-Watson. Zo is het raadzaam te starten 
met een aantal simpele libraries en tutorials. 
Bijvoorbeeld om plaatjes te leren herkennen 

met een neuraal netwerk. Zo wordt  
een eigen netwerk gebouwd en  

tegelijkertijd getraind.

IN DE PRAKTIJK
KPN zet al AI-tools in om te voorspellen wat de 
 impact is van een softwarewijziging op kwaliteits-
attributen zoals veiligheid of de prestaties van een 
applicatie. Om te voorspellen hoe een product het 
gaat doen in de grote boze buitenwereld, bouwt 
Siemens een zogeheten digital twin voor de 
 zelfrijdende auto. Daarmee kan de Rijksdienst 

voor het Wegverkeer (RDW) voorspellen wat  
de auto in welke situatie gaat doen.  
Siemens heeft meer dan tien miljoen situaties 
 gesimuleerd met een zelflerend vermogen.  
Zo krijgt de RDW een voorspellingsinstrument in 
handen om toekomstige zelfrijdende auto’s veilig 
de weg op te laten gaan.
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over inzicht krijgen in wat de juiste 
testaanpak is in welk scenario. Uiteinde-
lijk is het ook wenselijk te voorspellen 
hoe een product werkt zodra het opera-
tioneel is. Bij complexe producten die 
grote impact kunnen maken, kan het 
raadzaam zijn een digital twin te bou-
wen. Kortom, kwaliteit voorspellen kan 
op verschillende manieren.

1.  Het analyseren van de impact 
van wijzigingen met de inzet 
van  AI-algoritmes

Op basis van softwarewijzigingen wordt 
de impact inzichtelijk op kwaliteitsattri-
buten zoals performance, security en 
juistheid. Daarmee kan zowel de ont-
wikkeling van het product als het testen 
daarvan bijgestuurd worden. Nu zijn er 
relatief veel experts nodig die fouten 
vinden en vervolgens in overleg de ernst 
van de bevinding gaan kwalificeren. 
Daarna wordt nog eens gezocht naar de 
mogelijke oorzaak van de fout en moet 
de prioriteit bepaald worden om de fout 
op te lossen. Een zogeheten supervised 
learning-algoritme herkent zelf hoe een 
bevinding beoordeeld moet worden. 
Daarbij wordt gebruikgemaakt van be-
vindingen uit het verleden die als ‘juist’ 
zijn beoordeeld. Een subset van bevin-
dingen wordt ingezet om te testen hoe 
goed het algoritme leert. De mate van 
slimmigheid valt of staat met de datak-
waliteit van de bevindingen. Hoe dan 
ook scheelt de inzet van zo’n supervised 
learning-algoritme veel tijd die nu kwijt 
is aan intensief overleg tussen test-
experts. Zij zullen de echt moeilijke ge-
vallen waar het algoritme ook nog geen 
raad mee weet, alsnog zelf beoordelen.

2.  AI-algoritmes inzetten  
voor de analyse van  
gebruikservaringen

Deze algoritmes geven inzicht in kriti-
sche functies en situaties zodat product-
ontwikkeling aangepast kan worden. 
Stel, een van de performance-eisen bij 
de berekening van een verzekeringspre-
mie is dat het doorlopen van verschillen-
de schermen maximaal 100 milliseconde 

mag zijn. Waarschijnlijk is er sprake van 
oneindig veel paden die leiden tot vra-
gen aan het systeem, nog los van de mo-
gelijke waarden die ingevoerd moeten 
worden. Hoe wordt dan bewezen dat 
aan deze gewenste eis is voldaan? Als 
zelf bepaald wordt wat geoptimaliseerd 
moet worden – lees in dit geval: het 
maximaliseren van de responsetijd – kun 
je een algoritme zelf aan het werk zet-
ten. Het reinforcement learning-algorit-
me itereert door verschillende generaties 
van startsituaties. Elke nieuwe generatie 
wordt getest op responsetijd. Alleen de 
situaties met lage responsetijden mogen 
door naar de volgende generatie. Dank-
zij mutatie, recombinatie en het afvallen 
van scenario’s die niet voldoen aan de 
eis, worden nieuwe generaties bewerkt 
tot de meest interessante. En als er een 
situatie wordt gevonden waar het sys-
teem niet de beoogde responsetijd haalt, 
is er werk aan de winkel.

3.  Testdata analyseren met 
 AI-algoritmes
Het unsupervised learn-

ing-algoritme geeft inzicht in het nut 
van testscripts. Daarmee worden de ef-
fectiviteit en de efficiëntie van het test-
proces vergroot. Waar nodig wordt het 
testproces hierop aangepast. Met dit 
 type algoritme wordt het mogelijk grote 
hoeveelheden data te doorlopen op zoek 
naar patronen. Uit de grote berg gege-
vens worden clusters van vergelijkbare 
soorten data gehaald of juist de groep 
waar afwijkende waarden worden 
 geconstateerd. 
Dit is eveneens een handige methode 
om een intelligent testdashboard te ma-
ken. Het algoritme helpt voor focus op 
specifieke testresultaten of geeft bijvoor-
beeld aan waar een testset uitbreiding 
nodig heeft. Zo worden data ingezet 
zonder veelal subjectieve kwalificatie 
van mensen.
 
AANPAK VOORSPELLEND 
TESTEN
De inzet van deze AI-algoritmes is 
helaas niet toereikend. Voor een 

succesvolle inzet van algoritmes is een 
flink opgebouwde historie aan gedigitali-
seerde testprocessen nodig. Dat betekent 
dat testprocessen veelal geautomatiseerd 
moeten zijn. Veel metingen doen zorgt 
uiteindelijk ook voor het opbouwen van 
relevante, kwalitatief goede gegevens. 
Vervolgens gaan effectieve modellen 
helpen om algoritmes door de verzamel-
de gegevens te laten lopen.
Zo kun je bijvoorbeeld een beroep doen 
op een database met foutbevindingen en 
die verbinden met een neuraal netwerk 
om te leren wat een kritische fout is en 
wat niet. De zogeheten defectsdatabase 
bevat waarschijnlijk veel gegevens, bij-
voorbeeld over de ernst van de fout, de 
kans van optreden, de beschrijving van 

de fout, stappen om herhaling te voor-
komen en links met andere bevindingen. 
Het neurale netwerk leert op die manier 
ernstige fouten te herkennen. Stel dat er 
ook een set met defects is waarvan de 
ernst van de fout onbekend is, simpel-
weg omdat die informatie niet beschik-

baar is of omdat de defects heel oud 
zijn of de kennis daarover inmiddels 
verdwenen is. Met het neurale netwerk 
is het mogelijk de fouten te classifice-
ren. De eerste test is natuurlijk of het 
neurale netwerk defects herkent die 
geen onderdeel zijn van de trainingset. 
Het neurale netwerk kan nog veel meer 
leren. Zo kun je het netwerk leren code-
wijzigingen te herkennen in een domein 
waar de kans op fouten groot is. Of le-
ren van testgevallen en testdata die al 
eerder zijn ingezet. Het neurale netwerk 
zou gaandeweg de tijd ook kunnen leren 
op welke momenten defects zich vaker 
voordoen dan andere momenten of wat 
het effect is van veel complexe codewij-
zigingen om die voor te zijn.
De opzet van een dergelijk neuraal net-
werk is een belangrijke eerste stap naar 
zogeheten predictive quality. De eerste 
voorspellingen zullen veelal van toepas-
sing zijn op kortetermijnmomenten: 
antwoord op vragen wat er binnen een 
bepaald aantal seconden of minuten 
gaat gebeuren. Hoe meer kennis wordt 
opgebouwd, hoe beter te voorspellen. 
Op die manier worden fouten opgelost 
voordat ze überhaupt optreden.  
Dat gaat veel tijd en geld opleveren, 
wat hard nodig is om grote hoeveel-
heden digitale producten snel en op  
een verantwoorde manier op de markt 
te brengen. 

 “ Eindeloos blijven  
testen is allang geen  
optie meer” 
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