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Third wave
1980 waterval en handmatig testen 

1990 grote tools, XP, RAD 

2000 open source frameworks, kennis delen, agile, XP, 
Scrum, Kanban, snelheid!

2010 schaalvergroting, hogere snelheid!, crowdtesten , 
feedback van gebruikers, cloud, apps, DevOps, Continu 
testen CI/CD-integratie

2020 Autonoom testen met Machine Learning en AI

Bron:ThirdWave Testtalk Joe Colantonio



Test tools met ai op dit moment
Wat doen ze dan?

Moeten we geloven wat ze zeggen?

Is er sprake van sjoemelsoftware of is het echt?

Geven ze ons inzicht in hoe ai wordt toegepast?

En niet te vergeten is het zinvol wat ze doen?

Een verslag van een onderzoek...



Visie van een maker op youtube:
Ai gaat problemen met Selenium of Appium oplossen

Testen breken als de identifier van een element op de pagina is 
veranderd.

Testen falen als er een element ontbreekt, een stap ontbreekt,  
de test stopt.

Het ontbreken van testen.

Coderen van testen is te tijdrovend.

Reactie op deze video: Is it fine, if I say 'bullcrap'?



Anderen vullen aan
Kwaliteitssoftware maken is traag en duur

De digitalisering van de maatschappij vraagt meer van 
de software
Time to market is kort

Visuele verschillen zijn moeilijk waarneembaar door 
tools en geven te veel fouten

Er wordt te veel, te weinig of het verkeerde getest

CI/CD pipeline is verstopt, testen te veel tijd



Verschillen met identifiers en layout

Baseline Nieuwe run



Soorten tools



Probleem: dekking van testen

Wat gebeurt er als je al je regressietests uitvoert, alle tests zijn
voorbij, maar eigenlijk weet je niets over de dekking.

De inhoud van elke build moet worden getest. 

Het is lastig omdat je met continue integratie veel builds krijgt zijn er
incrementele codewijzigingen. 

In veel gevallen is de functie zelfs niet als geheel gereed tot een van 
de laatste builds. 

Eran Sher in TestTalk



Continuous testmanagement

• Grafisch weergevenveel opleveringen ci/cd pipeline, wachtrij

•geen idee of je geautomatiseerde (unit tm selenium) testen alles dekken

•weinig tijd om alles te testen+ kwaliteit van de testen+ besluit om te releasen op basis van wat?



Een vertaling…
Er worden gegevens van alle soorten testen verzameld en een 
analyse gedaan op de dekking. 

Deze analyse wordt zichtbaar gemaakt in dashboards waarin je 
kunt doorklikken tot in details. → gaten en dubbele testen.

De trends worden zichtbaar gemaakt → kwaliteitsverbeteringen 

Commit check op ongeteste code.

Prioriteit instellen van testen. 



Exploratory test code coverage
Inzicht geven in welke codegebieden worden getest met handmatige 
en verkennende tests om de efficiëntie en snelheid van het team te 
verbeteren.

Overlap met andere testtypen tot een minimum beperken om testtijd 
te verkorten



Details

Israël ai-bi? Ci integr. internet rapport ?



Code kwaliteit verbeteren
Spin off van de universiteit van Oxford

Gebruikt de code en codehistorie voor analyse

⚫ dekking van code met testen

⚫ automatisch testen genereren waar deze
ontbreken (unit testen)



Plaats in softwareontwikkeling



Details

UK Ai! Ci? github rapport Github?

Probabilitstic Fault Localisation (paper)

Veel wetenschappelijke artikelen



Verbeteringen in visueel vergelijken

Aanvulling op bestaande testen

Kan in veel (test)frameworks draaien

Ai powered visual testing and monitoring



Wat kan applitools?
Visual testing kan veel fouten opleveren als er een pixel anders is.

Applitools zet ai in om dit te voorkomen en te leren welke wijzigingen 
betekenisvol zijn en welke niet.

Baseline Nieuwe run



Israël 

USA

Ai Ci Sdk/api Individueel [$299 p/m] 

Enterprise Publ/ Priv Cloud

Visuele verschillen beoordelen



Zoveel mogelijk echte testgevallen

ultra high test engineer productivity-lightning fast test creation



Appvance ai uitleg



Even herhalen
Een blauwdruk van de applicatie wordt gemaakt door de ai (paar minuutjes)

Nadat we een paar invoervelden hebben gespecificeerd
gaat Machine learning verder om de applicatie klaar te maken..

Testscripts genereren gebaseerd op activiteiten van echte gebruikers (productie)

Het resultaat is honderd of duizenden scripts.

Deze scripts kunnen nu gebruikt worden voor functionele en performance testen.



Zijstapje: Testgevallen van productie



ai? Ci? internet ja ?

Details

Klanten op de website:
• multinationals

Software gemaakt met:  
• Oracle forms
• Oracle webform server
• AngularJS
• HTML5

USA 

Costa Rica 

India



Testgevallen genereren en self healing testen

autonomous testing-no scripting-zero maintenance-execute thousands tests in minutes-ai diagnoses-visual testing



Functionize en ai



Even herhalen
• Data verzamelen: online gebruikers + testers 

• Data in: tool (adaptive event analysis system) maakt 
modellen 

• Modellen worden gepushed naar de Elastic Cloud 
omgeving

• Daar worden testen gerund op alle platforms

• In staat om statische en dynamische scenarios te 
beoordelen met ML

San 

Francisco

ai Ci internet rapport ?



Testgevallen genereren en kwaliteit voorspellen

Productivity gap

UX gap

Increase Coverage through Automated Exploratory Testing

AI tests what users can do

Eggplant AI automation. It auto-generates test cases to 
massively increase testing productivity, speed, and coverage. 
It uses artificial intelligence and deep learning to literally hunt 
defects — predicting where quality issues are most likely to 
pop up, and correlating data to quickly identify and resolve 
them.



Functionele testen en model

Functionele testsuite van eggplant nodig

voor ai module

In de ai tool maak je een blauwdruk

in een model met pagina’s, widgets, 

acties en states.

Bijzonder is dat de gebruiker de ai

kan beinvloeden door scenarios 

een wegingsfactor mee te geven.



Londen

USA

ai Ci internet rapport ?

Details

Test suite functional performance-netwerk-cloud automation-management tool ..



Record playback als basis voor testcases met ai



Demo MABL







Deep Dive met MABL

Dive films







Testim

autonomous authoring - tests that learn

Testim gebruikt machine learning om het opstellen, uitvoeren 
en onderhouden van geautomatiseerde tests te versnellen.



Retest



Boston ai Ci online rapport 0,15per runChrome-
extension

wachtrij

Tools die op testscenarios ai toepassen

USA

Israël
ai Ci online rapport 0 voor 100 

runs/mnd

Duitsland ai! Ci? lokaal rapport ?Java



App verkennen-testgevallen-bugs oplossen

sofy is a machine learning and ai powered software testing assistant

Upload Android en IoS apps 

Crawler doet zijn werk

Bug gevonden? Dashboard met verschillen, visueel. 

Rapportage in Jira met log en reproductiepad

Bug rapport is tevens een test

Artikelen known issues framework gelinkt en links naar stack 
overflow voor workarounds

Uitgebreide cloud



land ai? Ci? internet rapport kosten

Sankey app navigatie



Baseline genereren en slim runs vergelijken

USA ai Ci? internet rapport 1200

3999 mnd

functional regression testing without any human involvement



Baseline genereren-matchen verschillen

Zd Korea ai? Ci upload rapport 0 trial



Open Universiteit

Universiteiten van Utrecht en Valencia

Beginfase van ai die zelfstandig kan draaien

Crashes en hangers

Je kunt zelf toevoegen Errors

Open source en te downloaden

Testar



Samenvatting Tools



Crash test

NL/SP ai lokaal



1. Testdekking vergroten en zuinig testen Sealights
2. Code verbeteren diffblue
3. Visuele verschillen beter beoordelen Applitools
4. Functionele testen voor ai/monkeytest Functionize, Mabl, Testim, Retest 
5. Testgevallen genereren Alle tools behalve Sealights

veel en echte gebruikers Appvance en Functionize
automatisch Functionize, AppTest, Testrigor,                

& Sofy
6. Crash testen Testar

Samenvatting Tools



Wat vonden jullie van de tools?



• Hoe was het vroeger? 
• Hoe is het nu?
• Hoe ziet de toekomst eruit? 
• Weten we wat de tools ons te bieden bieden?
• Marketing is King!
• AI is niet te stoppen → Game Changer! (buzzword alert)
• Het echte werk ligt nog voor ons, to be continued! 

Recap



Dank jullie wel



Opmerking: deze presentatie is 
als PowerPoint (dus inclusief alle

filmpjes) te downloaden in de 
bibliotheek van TestNet


