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De procedure rond de keuring van de stemmachine is geregeld in de "Regeling
goedkeuring stemmachines" [BIZA89) die is vastgesteld door het Ministerie
van Binnenlandse zaken. Hierin is bepaald dat voor toepassing van de
stemmachine in verkiezingen de stemmachine gekeurd dient te zijn door TNO.
De keuring wordt daarbij uitgevoerd in twee fasen:

- keuring van een prototype stemmachine
- keuring van een in serie vervaardigd exemplaar.

Dit rapport beschrijft de keuring van de prototype stemmachine E83 van de
firma Nedap. Het beschrijft de testmethoden en testresultaten van de
stemmachine met betrekking tot de:

- documentatie
- systeemcomponenten
- functionele werking
- visuele inspectie
- conditionele testen
- eigenschapstesten.

De keuringen zijn uitgevoerd door TNO-lTl en TNO-TPD, in opdracht van de
firma Nedap.

2 . Doel. van dit rapport

Het doel van dit rapport is om het door TNO uitgebrachte advies van de
prototypekeuring (bijlage D) verder te verduidelijken en te onderbouwen.
Overeenkomstig de in de "regeling goedkeuring stemmachines" [BIZA89],
artikel 2, wordt dit advies door TNO aan Nedap uitgebracht voor verdere
formele afwikkeling.

De in dit rapport opgemerkte punten van aandacht kunnen dienen ter
verbetering van de stemmachine als eindprodukt.

3. Het gekeurde materiaal

De te keuren materialen bestonden uit de prototype stemmachine ES3 en de
bijhorende documentatie.

het prototype stemmachine ESa
Ter versnelling van de keuring z~Jn de testen gedeeltelijk gelijktijdig op
een aantal machines uitgevoerd. De machines werden gebruikt voor diverse
testen. Hieronder volgt hun toewijzing:

type nr.
ADl00005
AD10000G
AD100007

er op uitgevoerde test
visuele inspectie, functionele werking
visuele inspectie, conditie- en eigenschapstesten
visuele inspectie, conditie- en eigenschapstesten
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de documentatie
Ten behoeve van de keuring zijn de volgende stukken overlegd:

Het Design Rapport VO.2, getekend 28-11-90
Handleiding voor stembureauleden bij gebruik van stemcomputer,
getekend 17-12-90
Handleiding programmeren stemcomputer
getekend 17-12-1990
Concept software-kwaliteits-plan
getekend 17-10-1990
Een document over het geheugen waarin de stemmen worden opgeslagen.
getekend 20-12-90
Hardware Stemmachine ES3
Versie 0.2 getekend 12-12-90
Rapport testen .. en de testresultaten
Handleiding service computer (concept)
getekend 17-12-1990
Testplan t.b.v. in bedrijf stellen hardware
getekend 12-11-1990

Testen .111."
getekend 14-01-1991
Testrapportage ES3 stemcomputer (bijlage bij Testen 1'1111111.
getekend 17 januari 1991
listings van de source code
Ie versie ontvangen 18-01-1991
2e versie ontvangen 04-02-1991
3e versie ontvangen 06-02-1991
Handleiding Nedap stemsysteem

4. Gebruikte hulpmiddelen

Voor het programmeren en het uitlezen van de stemuitslagen is gebruikt:

voor de functionaliteitstesten:
voor de conditietesten:

b 2 nJL " 5

De door Nedap geleverde software voor de PC is als hulpmiddel gebruikt voor
het testen van de stemmachine. De PC-software behoorde niet tot de door TNO
gekeurde objecten. De PC-software bestond uit het programma:

-hl aL ELi. b. 1

Voor de verbinding met de stemmachine is gebruik gemaakt van de standaard
aanwezige • 5 EI?j .2 J aaL E $.
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Als norm voor de beoordeling is het TNO rapport 90 lTl B39 'Concept
Criteria Keuring Stemmachines' [CC90J gehanteerd (hierna Concept Criteria
genoemd), waarbij alleen de eisen aldaar aangeduid met prioriteit 1 zijn
onderzocht.

Achtereenvolgens is uitgevoerd:

de beoordeling van de documentatie
De documentatie is beoordeeld op volledigheid, eenduidigheid,
consistentie, overzichtelijkheid en toegankelijkheid.
de beoordeling van de systeemcomponenten
De implementaties van de essentiële subfuncties zijn onderzocht.
De resultaten zijn gebruikt voor het opstellen van dè overige
testen.
de functionele testen
De functionaliteitstesten zijn uitgevoerd volgens een testplan.
Dit plan, "Testplan Functionaliteitstesten 111 • R .",
is opgenomen in bijlage B1 van dit rapport.
de visuele inspectie
Zowel intern als extern is de machine onderzocht op.de fysieke
realisatie, de bedienbaarheid en de constructieve robuustheid.
de conditietesten en eigenschapstesten
Het keuringsprogramma vOOr de conditietesten en
eigenschapstesten zijn uitgevoerd conform de testen omschreven
in de Concept Criteria, hoofdstuk 3.8.5.

6. Resu1.taten

De resultaten en toelichting van de keuring zijn opgenomen in:

bijlage A voor de beoordeling documentatie
bijlage B2 voor de resultaten functionaliteitseisen
bijlage C voor de beoordeling van de visuele inspectie,
conditietesten en eigenschapstesten.

7. Conc1.usie

De aangeboden documentatie en prototype stemmachine voldoet aan de Concept
Criteria. De prototype stemmachine is derhalve door TNO goedgekeurd. Een
kopie van de goedkeuringsverklaring is in bijlage Dopgenomen.

---,-----
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Enkele resultaten van de keuring geven op basis van de Concept Criteria
geen grond voor afkeuring, maar vormen o.i. wel aandachtspunten voor
verdere verbetering van het produkt en de ondersteuning. Deze
aandachtspunten betreffen:

de documentatie

Er ontbreken voorschriften met betrekking tot materialen en
procedures ten behoeve van conservering voor langdurige opslag.
Gelet op de in het algemeen langdurige opslag van de
stemmachines, verdient het aanbeveling de wijze van opslag
duidelijk aan te geven.

In het Design Rapport zijn in de Data Flow Diagrammen alleen de.·.1'Ir' •• 1 I I 2""... , • 2 a. Ter
verduidelijking van het ontwerpproces verdient het de voorkeur
dat elk deelsysteem (functie of diagram) in het kort beschreven
wordt (taak, evt. wisselwerking met andere functies). Om
dezelfde redenen is het ook wenselijk dat in de Data Dictionary
alle dataflows, controlflows en stores van zinvol commentaar
worden voorzien.

de visuele inspectie

De toets "blanco" blijkt in bepaalde gevallen (alleen
waargenomen bij het prototype AD100005) onder afwijkende
belastingen te schakelen. Dit effect lijkt te ontstaan"door
oneffenheid in de plastic afdekplaat. Aanbevolen wordt om in de
serieproduktie dit effect te vermijden door de vlakheid van de
afdekplaat te verbeteren.

de conditietesten

Het wordt aanbevolen in de eindcontrole regelmatig de
antistatische voorzieningen te testen.

-0-



Document
Van
Aan
Daturn

Keurlngslljsten
WIS/AOZ
Nedap
26-leb-S1

Documentatie Stemmachine (Eindkeuring) BI/lage A Beoordeling Documentatie

Eisen volgens Concept Criteria Keuring Stemmachines (Prioriteit 1)

x betreft toetsing in de prototypekeurIng, de documentalle Is gedeponeerd in het fTI-archlel onder retnr. 2336

onder- voldoe niat niet Opmerkingen
Daraar zocht IQevonden compleet
.2.9.1 Systaemdooumentatie

werkingsprincipe x x
construclletekenlngen x x
blokdiagrammen x x
elektronische schema's x x
prlntlayouts x x
bedradingsschema's x x

spsee omgevingscondities
spacs bedrijfscondities x x
spees voor opslag x x Het verdient aanbeveling in de systeemdoeumentatie
specs voor transport x x specificaties voor opslag en transport op te nemen.
spees voor in gebruik x x Dit is een eis gesteld In de CC.

serie- type beslelnummers
produktiedatum x x
afleveringsdatum x x
elektrische aanstultlno x x

onder- voldoet niet niet Opmerkingen
lnaraor zocht oevonden compleet

.2.9.2 Gebruikershandleiding
instructie uitpakken X x
Instructie opstellen x x
instructie aansluiten x x
instructie inbedrijfstellen x x

bedlenlngsvoor schriflen:
programmering Hjsten x x
prepramm. kandidaten x x
beveIllgings procedure x x
leden stembureau x x
kiezersvoorschriften x x

Onderhoud wordt uitsluitend door Nedap zelf verricht.
onderhoudslnstructies: Onderhoudsinstructles zijn In de CC alleen vereist voor gebruikers.

maatregelen veiligheid x x
periodiek onderhoud x x
beschrijving test en meet e x x
testpunten x )(

testroutInes x )(

toutlocatie x x
foutzoekprocedures x x
reparatie x x
vervanging x x
reserveonderdelen x x
onderhoudsloaboek x x



onder- voldoet niet niet Opmerkingen
laraar zocht ·oevonden comoleet

opslagvoorschrllten:
verpakkingsmateriaal K K Het verdient aanbeveling in de gebruikershandleidingen
conserverings maatregelen x x specificaties voor opslag en transport op te nemen.
deconserveringsmaatregele K K Dit Is een eis met prioriteit gesteld In de CC.

.2.9.3 Ontwikkeldocumentatie
Functionele Specificatie:

functies x K TeKtuele beschrijving van de functies en data wordt aanbevolen.
interfaces x K Een betere scheiding tussen functionele eisen en implementatie wordt
data x K aanbevolen.

Om de reat-nma aspecten beter te beheersen wordt aanbevolen de
architectuur axpllclet te specificeren voordat de realisatie

Technisch ontwerp: plaatvindt.
crossrefence FS • TO x K Een expliciete scheiding tussen technisch ontwerp en realisatie
beschrijving subsystemen x K wordt aanbevolen. Om de real-time aspecten beter te beheersen wordt
module beschrijvingen x x aanbevolen om de archtectuur formeel te specificeren.

L1stings van broncode
module beschrijving x x
documentatie x x
algoritmes x x

Kwaliteitsplan x x
Ondersteuning & Logistiek x x

.2.9.4 Testdocumentatie
Testplan algemeen x x
Moduletestrapporten x x
Integratietes trapporten x x
svstëem testplan x x
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Dit document beschrijft het testplan voor de functionele testen (hier
verder testplan genoemd) van de stemmachine type ES3 van de firma NEDAP. De
functionaliteit st esten zijn onderdeel van het experimenteel
keuringsprogramma op het prototype zoals bedoeld in hoofdstuk 3.8 van de
Concept Criteria Keuring Stemmachines (hier verder Concept Criteria
genoemd) .

Het testplan wordt uitgevoerd door lTl-TNO.

1 .1 . Ooe~ van het testp~an

Het testplan dient als leidraad en beheersmiddel voor de uitvoering van de
functionaliteitstesten. Het plan geeft aan wat, hoe en in welke volgorde
getest wordt. Per test wordt het criterium vermeld waaraan getoetst wordt.
De criteria zijn afgeleid van globale criteria vermeld in hoofdstuk 2.3 van
de Concept Criteria en zijn in dit testplan afgestemd op de specifieke
eigenschappen van de stemmachine van Nedap.

1.2. Inhoud van dit :rapport

De navolgende hoofdstukken beschrijven de testen.
Hoofdstuk 2 beschrijft de structuur van de testen.
Hoofdstuk 3 beschrijft globaal de inhoud van de testen.
Hoofdstuk 4 beschrijft de middelen.
Hoofdstuk 5 beschrijft de rapportagevorm.
Hoofdstuk 6 beschrijft de inhoud en volgorde van de afzonderlijke testen.
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De uit te voeren test bestaat uit 13 testclusters, elk verdeeld in 4
groepen. Tenslotte is elke groep opgebouwd uit de individuele testen.

Deze structuur van de test is hieronder schematisch weergegeven.

testcluster 1

test

testcluster 2 .... testcluster 13
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3 . De Inhoud en Volgorde van de Testen

3.1. De Testc.l.usters

De eerste 10 test clusters hebben betrekking op een toestand of toes
tandsovergang van de stemmachine (zie figuur 2 Concept Criteria, blz. 15).
De overige 3 testclusters hebben betrekking op de correctheid van de vitale
functies. De testclusters zijn:

1 De Opslag
2 Het Programmeren
3 Het Geprogrammeerd zijn
4 Het Installeren
5 Het Geïnstalleerd zijn
6 Het Openen Stembureau
7 Het Stemmen
8 Het Rapporteren Stemuitslag
9 Het Sluiten Stembureau
10 Het Inpakken

11 Correctheid Geheime Karakter Stemming
12 Correctheid Stemregistratie
13 Correctheid Presentatie Stemresultaten

De opeenvolging van de uit te voeren testen zal volgens bovenstaande lijst
verlopen.

:3.2. De Groepen per Te.8tc.l.uater

Elke testcluater (index x) is in het algemeen verdeeld in 4 groepen:

x.I testen volgens de bijgeleverde documentatie
x.2 testen functionele specificatie Concept Criteria (inclusief

testen tegen grenswaarden)
x.3 testen bij onjuiste bediening
x.4 testen bij storingen

Ad x.l testen volgens de bijgeleverde documentatie
Aan de hand van de bij de stemmachine geleverde documentatie zal
onderzocht worden in hoeverre de stemmachine overeenkomt met het
beschreven gedrag in deze documentatie. De te toetsen criteria zijn
dus vermeld in deze documentatie.

Ad x.2 testen functionele specificatie Concept Criteria
In deze groep wordt de machine getoetst aan de functionele eisen
gesteld in de Concept Criteria. De testen zijn afhankelijk van de
specifieke situatie per testcluster {zie Concept Criteria, hoofdstuk
2.2 "Algemene Eisen" en hoofdstuk 2.3 "Functioneel Gebruik") .

Ad x' 3 testen bi j on juiste bediening
In deze groep testen wordt de stemmachine blootgesteld aan bedieningen
die niet beschreven zijn of als incorrect beschreven staan in de
documentatie. De eisen voor deze bedieningen zijn:

a. dat zij geen functionele werking, anders dan een foutafhan-
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deling, mogen geven.
b. dat de gebruiker zijn fout kan herstellen.

Ad x.4 testen bij storingen
In deze groep van testen zal de integriteit van de stemmachine
aangetast worden. Hieronder vallen de volgende mutaties:

a. bitfouten stemgeheugen
b. bitfouten intern RAMgeheugen
c. wegvallen/uitnemen stemgeheugen
d. uitvallen verbinding met stempaneel
e. wegvallen netspanning

Voor deze storingen zal worden geëist dat bij het niet gelijktijdig
optreden ervan, 6f de functionele correctheid gehandhaafd dient te
zijn, 6f de machine een storing aangeeft. Bij het optreden van de
storing dient middels de in de documentatie vermelde (procedurele)
afhandeling de correctheid van de stemming gehandhaafd te blijven.
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Testomgeying
De testen worden gehouden
- omgevingstemperatuur:
- relatieve vochtigheid:
- voedingsspanning:

onder kamercondities:
18 •. 2Z'C
50 .. 80 %
220V, 50 Hz ± 1% (ongefilterde netspanning)

Testobject
De testen zullen worden uitgevoerd op het prototype stemmachine geleverd
door Nedap.

ïestgegeyens
Er zal gebruik gemaakt worden van de lijsten en kandidaten die door de
firma Nedap zijn geleverd en gegenereerde lijsten en kandidaten door rTl
zelf.

Testmethode
De eerste 10 testclusters worden uitgevoerd als 'black box test'. Hierbij
wordt de stemmachine getest op het waarneembare gedrag.
De laatste 3 stemclusters worden uitgevoerd als 'white box test'. De
belangrijkste functies worden getest van functioneel niveau tot op code
niveau.

Testmiddelen
De stemmen en bedieningen zullen manueel worden uitgevoerd.
Om de invloed van bitfouten in het stemgeheugen te controleren zullen de
door Nedap geleverde testresultaten worden geanalyseerd. Indien daartoe
aanleiding is zullen aanvullende testen met behulp van een door Nedap ter
beschikking geste~d ontwikkel systeem worden uitgevoerd.



Testplan Functionaliteit
Nedap Stemmachine ES3

5 . De Rapportage

91 ITI 365 B1
17 mei 1991

Pagina
7

Identificatie yan de testen
Alle afzonderlijke testen zijn geïdentificeerd overeenkomstig hun plaats in
de test cluster, groep en mogelijke verdere verdeling. Deze identificatie
wordt verder testnummer genoemd.

:r~ st result aten
De testresultaten zullen worden bijgehouden op standaard log- en foutfor
mulieren, waarbij verwezen zal worden naar het testnummer. Deze twee
formulieren zullen de basis vormen voor de eindrapportage aan de
opdrachtgever.

LoqfQrmulie~ (Bijlage A)
Op het logformulier wordt ingevuld welke test is uitgevoerd en wat het
resultaat van deze test is geweest. Het resultaat is:

o Aan de criteria is volledig voldaan
Aan de criteria is niet of niet volledig voldaan

Verder kunnen door middel van de symbolen '7' en '!' opmerkingen en/of
onduidelijkheden worden aangetekend.

FoutfQrmu)ier (Bijlage B)
Een foutformulier wordt altijd ingevuld als het resultaat van een test
negatief is ('-'). Hierbij is aangegeven onder welke omstandigheden de
afwijking of fout zich heeft voorgedaan.

6. De Te8t$pea~ficatie

Hierna volgt de gedetailleerde specificatie per testcluster.
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'I'estcluster

Hoofdfunctie(s)

Beschri.jving:

Testen:

1. De Opslag

functioneel gebruik tijdens opslag

In deze testcluster wordt onderzocht in hoeverre de
opslag van de stemmachines wordt geregeld.

1.1 testen vo~gens de specificatie documentatie

Ac.ti.e.
• Aan de hand van documentatie uitvoeren van de procedures voor opslag.

CQntrQle
• of de documentatie de opslag van de stemmachines regelt

1.2 testen functione~e specificatie Concept Criteria

1.2.1. identificatienummer stemmachine

CQntrQle
• Qf duidelijk zichtbaar de identificatie van de machine wordt weer

gegeven

1.2.2 integriteit stemmachine

~QntrQle

• of de integriteit van de machine tijdens QPslag voldoende wordt
gewaarborgd.

1.2.3 contro~e toegankelijkheid voor onbevoegden

Controle
• Qf de machine toegankelijk is VOor malversaties: mogelijkheden voor

frauderen van de stemmen.

1 .:3 testen bij onjuiste handeli.ngen
geen testen

1.4 testen bij storingen
geen testen
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Hoofdfunctie(s)

Beschrijving:

Benodiqd:

Testen:

programmering lijsten en kandidaten

De programmering van de stemmachine manueel en via
de PC zal worden getest. Het PC-programma zelf
wordt buiten beschouwing gelaten.

• PC en programma voor lijsten generatie (GEM.EXE)
• PC en programma voor downloaden configuratie

lijsten naar PC (ST.EXE)
• 2 stemgeheugens
e verbindingskabel (evt met verloopstekers)

2.1. testen volgens de specificatie documentatie

A.<:::t..ifi
• Aan de hand van document "Handleiding programmeren stemcomputer"

(getekend dd.17-12-1990 en 16-01-1991) volgen van de procedure.

CQntrole
• of er afwijkingen, onduidelijkheden tussen gedrag machine en

handleidingen voorkomen.

2.1.1. programmeren stemqeheugen

Ac.tie.
• stel de machine op
• voer de testen uit vermeld in de handleiding
• afwijkingen, onduidelijkheden vermelden in logbladen

ControJe
• of er verschillende type connectors mogelijk gebruikt dienen te worden
· f/I vs " standaarden.
• of de lengte van de kabel voldoende is
• of de mogelijkheid bestaat om de verbinding te controleren
• of er mogelijke standaard Is ti afwijkingen kunnen voorkomen
• of de opschriften op de stemtoetsen, stemslot, programmeerslaot en

bedieningspaneel correct zijn aangebracht
• of de sleutels uniek zijn.
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2.1.2. programmeren middels down-load van PC

2.1.2.1. verstuur standaard lijst/kandidaten

2epQdigd
Het programma a.
~

• Verstuur de standaard configuratie naar de stemmachine middels het
programma .. 2 ..

• Maak op de stemcomputer een afdruk van de configuratie

Çoptrole
• of het proces goed te volgen is
• of correcties mogelijk zijn
• Qf de afdruk overeenstemt met het geprogrammeerde.

2.1.2.2. verstuur een lege lijst zonder: kandidaten

I.versie ,-
.~

1

BenQdiqd

Het programmall:ll:l:r
Het programma

~

• Start het programma ..-.. op de. Dit programma behoort niet tot
de te keuren objecten. Noteer echter eventuele problemen.

• Configureer een stemming met slechts een lege lijst
• Verstuur de configuratie naar de stemmachine middels het programma

SS
• Maak op de stemcomputer een afdruk van de configuratie

Contro] e
• of het proces goed te volgen is
• of correcties mogelijk zijn
• of de afdruk overeenstemt met het geprogrammeerde.

2.1.2.3. één lijst met maximum aantal kandidaten (80)

Ac:ti.e.
Start het programma Ui ZI ft op de_.
Programmeer een stemming met slechts een lege lijst
Verstuur de configuratie naar de stemmachine middels het programma
at'

• Maak op de stemcomputer een afdruk van de configuratie

Controle
• of het proces goed te volgen is
• of correcties mogelijk zijn
• of de afdruk overeenstemt met het geprogrammeerde.

2.1.2.4. meerdere lijsten met max:i.m.um. aantal kandidaten (80)

Ac.t..ia
• Start het programma I BI' op de.



• Maak op de stemcomputer een afdruk van de configuratie

çQntro]e
• of het proces goed te volgen is
• of correcties mogelijk zijn
• of de afdruk overeenstemt met het geprogrammeerde.

• programmeer een stemming met 4 lijsten met resp. Ba, 4, 4, BO kan
didaten.

• Verstuur de configuratie naar de stemmachine middels het programma

•

11
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2.1.3. programmeren van het geheugen via bedieningspaneel

2.1.3.1. een lege lijst zonder kandidaten

Am..ia
• plaats stemgeheugen in programmeerslot
• zet machine in toestand programmeren
• programmeer 1 lijst zonder kandidaten
• of de afdruk overeenstemt met het geprogrammeerde.

Controle
• of de opschriften I aanwijzingen op de juiste plaats zijn aangegeven
• of de display het prooes verloop duidelijk aangeeft
• of het stemgeheugen daadwerkelijk gewist wordt voor deze nieuwe con

figuratie.

'.;

:;Ij
IJ

J
1
1
~,

2.1.3.2. een l.ijst mat maximum Aantal kand.idaten (80)

21C.ti.e.
• plaats stemgeheugen in programmeerslot
• zet machine in toestand programmeren
• programmeer 1 lijst met aDkandidaten
• of de afdruk overeenstemt met het geprogrammeerde.

Controle
• of de opschriften / aanwijzingen op de juiste plaats zijn aangegeven
• of de display het proces verloop duidelijk aangeeft
• of het verifieerbaar is dat een stemgeheugen geen configuratie bevat
• of het stemgeheugen daadwerkelijk gewist wordt voor deze nieuwe con

figuratie.

2.1.3.3. meerdere lijsten mat maximum aantal kanä.i.daten

~

• zet machine in toestand programmeren
• programmeer 4 lijsten met resp BO, 4, 4 en 80 kandidaten
• of de afdruk overeenstemt met het geprogrammeerde.

Controle
• of de display het proces verloop duidelijk aangeeft
• of stemgeheugen de correcte configuratie bevat (afdruk maken)
• of het stemgeheugen daadwerkelijk gewist wordt voor deze nieuwe con

figuratie.



Testp~an Functionaliteit
Nedap Stemmachine Es3

91 ITI 365 BI
17 mei 1991 12

2.1.3.4. 1ijsten op verschi11ende plaatsen van het stempaneel

Am:.ie.
• zet machine in toestand programmeren
• programmeer 4 lijsten met elk 4 kandidaten op de volgende plaatsen van

het stempaneel:
linksboven
rechtsboven
linksonder
rechtsonder
in het midden
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Controle
• of de correctheid van het geprogrammeerde middels afdruk (5 keer)

2.~.4. Stemgeheugens kopiëren

flsnod1qd
reeds geprogrammeerde stemgeheugen

een tweede stemgeheugen

Gebruikt
stemgeheugen geprogrammeerd
volgens standaard configuratie

~

• plaats voorgeprograammeerde stemgeheugen in stemslot
• plaats tweede stemgeheugen in programmeerslot
• kies uit het programmeermenu KOPIEEREN
• toets doorgaan
• maak afdruk stemgeheugen in stemslot
• plaats tweede stemgeheugen van programmeerslot in stemslot
4 maak afdruk tweede stemgeheugen

Controle
~ of beide afdrukken overeenstemmen

2.2. testen functionele specificatie Concept Criteria

&lt.i.e.
4 Voer test uit indien niet in test 2.1 voldaan is aan:

2.2.1. verificatie mogelijkheden (on)juiste programmering
2.2.2 . autorisatie

Controle
• de opschriften op het kiezerspaneel
• controleer exclusiviteit sleutels (2 stuks)
• controleer op de stemmachine of de stemgeheugens inderdaad leeg zijn
• verificatie mogelijkheden (on) juiste programmering

2.3. testen bij onjuiste handelingen

~

• Start.op
• Start programma •

Controle
4 de aan/afwezigheid van een lijsten/kandidaten bestand
4 de mogelijkheid verschillende bestanden door elkaar te halen
• de mogelijkheid een oude verkiezing te versturen
• fysiek voldoende afgeschermd is tegen eenvoudige malversaties
• of het display op het kiezerspaneel het verloop van het proces juist

weergeeft
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2.4. a~hande~inq bij hardware fouten

Ad:.ia
• verwijder verbinding tussen..4fl' en stemmachine en probeer het proces te

doorlopen
• verwijder verbinding tussen. en stemmachine tijdens het versturen

van de lijsten
• Verwijder de stemgeheugenkaart tijdens programmeer proces

Çontrole
• of een fout wordt opgegeven (display stemmachine en oP.
• of de foutafhandeling juist staat omschreven
• of de foutafhandeling niet tot ongewenste bijwerkingen leidt
• of onopgemerkte half geprogrammeerde kaarten opnieuw geprogrammeerd

kunnen worden met dezelfde lijst
• idem met andere lijst

~
Als in 2.1.4 maar bij het gebruik van reeds geprogrammeerde kaart als
target-kaart.
Voer 2 testen uit:
1. Neem voor de target-kaart een copie van de source-kaart.
2. Neem voor de target-kaart een programmering uit 2.1.4.3

Controle
• of een voor stemopslag reeds gebruikte kaart ook te kopiëren is~

• of er een fout signalering volgt indien niet automatisch wordt gewist
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Testcluster

HOQfdfunctie(s)

Beschrijving:

Testen:

3. Ret. Geproqralm:D.eerd Zi jn

autorisatie, blokkering

Hier wordt de documentatie en stemmachine getoetst
mbt de periode vanaf het programmeren tot het
installeren van de stemmachine. In deze periode
vallen eventuele opslag en transport.

Omdat deze periode niet expliciet is beschreven in
de documentatie komt is zijn de testen
overeenkomstig de testen in de testcluster "De
Opslag"

3.1. testen volgens de specificatie documentatie

~
• Aan de hand van documentatie uitvoeren van de procedures voor opslag

en transport.

~QntrQle

• of de documentatie de opslag en transport van de stemmachines regelt

3.2. testen functionele specificatie Concept Criteria

·3.2.1. autorisatie
geen testen

3.2.2. blokkering stemmachine
geen testen
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Hoofdfunct~e(8) :

Beschrijving:

Benodigd:

Testen:

plaatsen van de stemmachine
controle correcte werking van de stemmachine

De insta11atieinstructies worden uitgevoerd en
getest op volledigheid, duidelijkheid etc.

Machine geprogrammeerd volgens standaard voorbeeld
lijsten/kandidaten (resultaat uit test 2.1.3.1) .

4.1. testen volgens de specif~catie documentatie

AQ.t.ie.
• Aan de hand van document "Handleiding voor stemburealeden bij gebruik

van stemcomputer" (getekend dd.16-01-1991) paragraaf 1 "Opstellen
Stemcomputer in stemlokaal".

Controle
• of er afwijkingen, onduidelijkheden voorkomen tussen gedrag machine en

de beschrijving volgens de handleiding.
• of de stemmachine correct kan functioneren
• of de juiste configuratie is ingesteld
• of het stemgeheugen leeg is
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Hoofdfunctie(s) :

Beschrijving:

Testen:

autorisatie, blokkering

Hier wordt de documentatie en stemmachine getoetst
mbt de periode vanaf het installeren tot het openen
van het stembureau.

5.1. testen vo~gens de specificatie documentatie

A.C.t.i.e.
• Aan de hand van documentatie uitvoeren van de procedures voor opslag

na installatie.

CQotrole
• of de documentatie de opslag na installatie van de stemmachines regelt

geen documentatie

5.2. testen functionele specificatie Concept Criteria

5.2.1. autorisatie
geen testen

5.2.2. blokkering stemmachine
geen testen
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':restclust.er

Roofdfunctie(s) :

Beschrijving:

Benodigd:

Testen:

6. Bet Openen stembu.reau

verifiëren correcte werking stemmachine
verifiëren correcte configuratie
verifiëren leeg stemgeheugen

In deze testcluster worden de testen opgenomen met
betrekking tot het openen van het stembureau. Het
openen van het stembureau vindt plaats direct voor
het stemmen.

Machine in de staat direct na uitvoering van test
4.1.

6. :L. testen volgens de specificatie documentatie

~
• Aan de hand van het document "Handleiding voor stembureauleden bij

gebruik van stemcomputer" (getekend dd.16-01-1991) paragraaf 2
"Controle Stemcomputer voor Aanvang van het Stemmen".

Controle
• of er afwijkingen, onduidelijkheden voorkomen tussen gedrag machine en

de beschrijving volgens de handleiding

ti .1.1. Stemmachine controleren

Actie.
• zet de machine gereed voor toestand STANDBY(sleutels in a-stand,

stemgeheugen in stemslot, alle kleppen gesloten)
• zet machine aan
• breng machine in toestand STEMMEN

Controle
• of de machine de power-up test uitvoert
• of het stemgeheugen leeg is
• of het stemgeheugen de juiste configuratie bevat
• of de juiste sheet op het kiezerspaneel ligt
• of de juiste teksten op het scher.m verschijnen in toestand STANDBY
• of de juiste teksten op het scherm verschijnen in toestand STEMMEN

6.1.2. Lampen testen

AQtie.
• zet de verlichting voor het kiezerspaneel aan

Controle
• of de tl-lamp bedienbaar is
• of de tl-lamp voldoende licht geeft
• of de lamp niet hinderlijk is (bv reflectie)
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6.2. testen funct~onele specificatie Concept Cr~teria

Opmerking: Deze toestandsovergang wordt niet expliciet beschreven in CC.
Staat echter wel in Fig. 2 "Toestanden Stemmachine". Impliciete eisen zijn
te formuleren aan de hand van algemene eisen (hoofdstuk 2.2) en eisen
vermeld onder hoofdstuk 2.3.3. "Installeren".

6.2.1. autor~satie

Controle
o of de handelingen alleen door een daarvoor gemachtigde persoon ~

l8f . tt iIi. b jt _ kunnen worden uitgevoerd

6.2.2. blokkering stemmach~ne

Controle.
o controleer of het mogelijk is de machine te programmeren door de

bureauleden (. !!UI Si

6.2.3. verificatie mogelijkheden

CQntrole
of de gemaakte afdruk ter controle (tijden programmering bij de
machine gevoegd) alle verificatie mogelijkheden biedt die noodzakelijk
zijn:
1. nummer machine
2. nummer stemgeheugenkaart
3. nummer stembureau
4. nummer/datum verkiezing
5. alle namen van lijsten en kandidaten

6.2.3.1. juiste programmering en leeg stemqeheugen

CQntrole
o controleer of leeg geheugen direct af te leiden is uit afdruk bij test

4.1

gereed voor gebruik

COntrole
• controleer of installatie stand van gereed voor stemmen duidelijk

weergeeft.
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6.3. testen bij onjuiste handelingen

&;.ti..e.
• pas alle sleutels op de verschillende sloten
• plaats de geheugenmodule in programmeerslot

ContrQle
• of de sleutels onderling niet uitwisselbaar z~Jn

• of de sloten hun functie vervullen: of de vergrendeling werkzaam is
• of de machine in de toestand STANDBYis te plaatsen in een niet

aangegeven stand van de sleutels en kleppen
• of de machine in de toestand STEMMENis te plaatsen in een niet

aangegeven stand van de sleutels en kleppen

6.4. testen bij storingen
geen testen

!
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Hoofdfunctie(s)

Sli\Ul.odigd:

Testen:

toestand stemmachine

De functies met het stembureaulid worden getest.
De functies met de kiesgerechtigde worden getest.
De juiste synchroniteit van bovenstaande functies
wordt getest.

Een machine afkomstig uit test 6.1: geprogrammeerd
en geopend volgens de standaard lijst.

7.1. testen volgens de specificatie documentatie

~
4 Aan de hand van het document "Handleiding voor stemburealeden bij

gebruik van stemcornputer" (getekend dd.16-01-1991) paragraaf 3 "Het
Stemmen".

Controle
• of er afwijkingen, onduidelijkheden voorkornen tussen gedrag machine en

de beschrijving volgens de handleiding

7.1.1. opstarten machine

~
.. breng machine in toestand STEMMEN

CQ:nt,;t'Qle
.. of de correcte teksten verschijnen
.. of de procedure te volgen is
.. of het aantal stemmen geteld 0 is

'1.1.2. vrijgave tot stemmen le kandidaat

~
.. druk op bedieningspaneel de toets VRIJGAVE

, atillntrole
• of de correcte tekst verschijnt

\ .. of de procedure te volgen is
.. of het aantal stemmen geteld 0 blijft
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7.1.3. kiezen kandidaat door stemgerechtigde

~
.. druk op kiezerspaneel op de naam van een kandidaat

CIolntl=p1e
.. of de correcte tekst verschijnt
.. of de procedure te volgen is
4 of het aantal stemmen geteld 0 blijft
.. of bij het drukken een pieptoon klinkt

7.1.4. herste1 keuze kandidaat door stemgerechtigde

~
.. druk op kiezerspaneel de toets HERSTEL
.. druk op nieuwe kandidaat

Cont:r;:oJ.e
.. of de correcte tekst verschijnt
• of de procedure te volgen is
.. of het aantal stemmen geteld 0 blijft
• of bij het drukken een pieptoon klinkt
.. of de nieuwe kandidaat op tekstscherm staat

7.1.5. stem uitbrengen door stemgerechtigde

&:.t.ie.
.. druk op kiezerspaneel de toets STEM

f. C~mt.rgle

.. o,f de correcte tekst verschijnt

.. Of de procedure te volgen is

.. of het aantal stemmen geteld 1 wordt
,. of bij het drukken een pieptoon klinkt

'1 .:J.. 6. vrijgave tot stemmen vo1gende kandidaat

~
.. q~uk op bedieningspaneel de toets VRIJGAVE

\

~:mJ.e
.. of de correcte tekst verschijnt
.. of de procedure te volgen is
.. of het aantal stemmen geteld 1 blijft
• of bij het drukken een pieptoon klinkt

7.1.7. blancostem uitbrengen door stemgerechtigde

~
.. druk op kiezerspaneel de toets BLANCO

QQn:I;role
.. of de correcte tekst verschijnt
• of de procedure te volgen is
.. of het aantal stemmen geteld 2 wordt
• of bij het drukken een pieptoon klinkt
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7.2. testen functionele specificatie Concept Criteria

~
Voer uit test 7.1 en controleer daarbij op de volgende punten:

7.2.1.
1.2.:l..1
7.2.1.2
7.2.1.3
7.2.1.4
7.2.1.5
7.2.1.6
7.2.1..7
7.2.1.8

testen mbt handelingen stembureaulid
opstarten
vrijgave blokkering
wijze vrijgave/blokkering
beveiliging vrijgave/blokkering
instructies vrijgave/blokkering
presentatie stemproces
wijze van presenteren
gehe~ouding keuze kiezer

1

i

Controle
• of keuze niet zichtbaar is bij stembureaulid
• of keuze blanco niet zichtbaar is bij stembureaulid
• of fysische opbouw stemmachine voldoende waarborg geeft tegen

malversaties (aftappen informatie)

7.2.1.9 presentatie aantal malen gebruikt

Controle
• Onder de eis van de CC is hier verstaan het aantal malen dat gestemd

is. Controleer de telling hiervan.

7.2.1.10 beveiliging programmeergedeelte

Q.Qntrole
• toegang tot programmeergedeelte dient fysisch onmogelijk te zijn

1.2.2

7.2.2.1

testen mbt handelingen Kiezer

zichtbaarheid lijsten/kandidaten

~

• Doorloop na vrijgave door stembureaulid alle kandidaten door op de
betreffende vak te drukken

Controle
• Alle lijsten en kandidaten moeten op papier en op display te zien

zijn.

1.2.2.2

7.2.2.2.1

selectie kandidaat

kandidaat

Ac.U.e.
e Open bureau
• Breng op iedere kandidaat een enkele stem uit

Controle
• het aantal en inhoud uitgebrachte stemmen door maken van afdruk
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7.:2.2.2.2 blanco

~
• Open bureau
• Breng 10 blanco stemmen uit

QQntrole
• het aantal en inhoud uitgebrachte stemmen door maken van afdruk

1.2.2.2.3 geen selectie

~
• Open bureau
• Geen vrijgave, geen stemmen uitbrengen
• Maak afdruk

, Ç;ontrole
• of het aantal en inhoud van de uitgebrachte stemmen correct is

1.2.2.2.4 meerdere selecties

Acti.e;
• Maak 10 selecties (10 maal op verschillende kandidaat drukken)
e druk op stemknop
• maak afdruk

" o,'mtrQle
• of het aantal en inhoud van de uitgebrachte stemmen correct is

7.2.2.3 wijze van selectie

r AQ.tJ.a
• Het doorlopen van onderstaande punten.

1.2.2.3.1
7.2.2.3.2
'7.2.2.3.3
1.~.2.3.4

geldige toets
ongeldige toets
herstelmogelijkheid
instructies/foutmeldingen

~
• breng 8 maal een stem uit waarbij de volgende vergissingen worden

gemaakt:
- naast kandidaten drukken

'> - twee kandidaten gelijktijdig
- drie kandidaten gelijktijdig
- een kandidaat een naast kandidaat
- geen kandidaat
- blanco daarna kandidaat
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stembevsstiging

~
• Het doorlopen van onderstaande punten.

7.2.2.4.1
1.~.2.4.2

1.~'.2.4.3

1.2.2.4.4
1.2.2.4.5
'1.2.2.4.6

7.~.2.5

voorafgegaan met kandidatense~ectie

voorafgegaan met blanco 8e~ectie

geheimhouding
stembevestiging
instructie/foutmeldingen
beveiliging max 1 stem

correcte verwerking stemmen

~
• Het doorlopen van onderstaande punten.

7 .2:. 2 . 5 . 1 • stemmen

~
• Gebruik het resultaat van test 2.1.2.1 (standaardlijst)
• Breng 0 stemmen uit
• Maak afdruk

~tl:trole

• aantal uitgebrachte stemmen per lijst per kandidaat

~i 1.2.2.5.2 .. stem

~
• Gebruik het resultaat van test 2.1.2.1
• Breng 1 stem uit
., Maak.' afdruk

C-0ntrole
• aantal uitgebrachte stemmen per lijst per kandidaat

lf ..ta.2.5.3 _.stemmen

~
• Gebruik het resultaat van test 2.1.2.1
• Breng 1 stem uit
• Maak afdruk

t'.;gn1;role
• aantal uitgebrachte stemmen per lijst per kandidaat
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Ad;J&
" 1.
" 2.

.. 3.

.. 4.

• 5.

• 6.
Ct 7.

Genereer. lijsten, elk fJ kandidaten
Breng"" stemmen uit door op alle kandidaten -'stem uit te
brengen
Breng' keer een t • stem uit
Herhaal • keer de acties" en '!lI
Breng. stermnen uit door op alle lijsten" stem op elk van de

$U 7 ., kandidaten te stermnen
Breng "blanco stemmen uit
Maak geen afdruk; uiteindelijke actie voor controle in 7.2.2.5.5.

CQp,t;Qle
• of het aantal uitgebrachte stemmen" is
• of wordt aangegeven dat het stemgeheugen vol is (geen eis)

7.2.2.5.5 ... stemmen

&lU.e.
':, .. Breng 1 stem uit op lijst 1 kandidaat 1

.. Maak afdruk

QQ;O$role
• of er een melding komt dat het stemgeheugen vol is (eis)
.. of het duidelijk is dat de laatste kiezer wel of niet gestemd heeft

(eis)
.. of het aantal uitgebrachte stemmen" is
" of de stemmen correct zijn opgetel:

'I/f/IIIIfstemmen per lijst
fIIIIt stemmen op de ".;:::[j:J.:'~kandidaten per li j st
" stemmen op de. j 1Tkandidaten per lijst
.. blanco stemmen

"t.~.3
'1.t.S.l

/,1,,:L3.l
, 1\~.3.1
~ y'

testen synchroniteit
opeenvolging handelingen
opeenvolging handelingen
opeenvolging handelingen

stembureau
kiezer

stembureau

lid

li.d en ki.ezer
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7.S.1 8tembureau~id (bl)

~
., bl drukt ..... 11III,,,achtereenvolgend op VIJGAVE toets

~f1>t:rQle
.. foutmelding of onderdrukking na tweede commando
~ Aantal mag niet worden verhoogd na tweede commando

; "1.3.1.2 geen vrijgave
(~;!'

"
~ ~bl drukt niet op VRIJGAVE

.. de kiezer (kz) probeert stem uit te brengen

~t1;Qle

• Geen resultaat anders dan een foutmelding

iil~

~ kz
Ct kz
• kZ
.. kz
.. kz

ix
.. kz

ki.ezer (kz)

brengt te snel stem uit (voordat bI op VRIJGAVE heeft gedrukt)
probeert twee stemmen uit te brengen (na Ix vrijgave door bI)
probeert stem en blanco uit te brengen (na Lx vrijgave door bI)
probeert 2x blanco uit te brengen
probeert buiten de lijst stem uit te brengen:
druk buiten lijst daarna stemknop indrukken
probeert stem uit te brengen zonder keuze kandidaat/blanco

te sne~

2:: stemmen
8tem + blanco
2x blanco
buiten de lijsten
:Lx buiten lijst + stemknop
zonder keuze
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volgorde bediening kiezerlstembureaulid

~
• Voer de volgende punten uit en controleer de correcthe~d

kandidaten
kand. en stemknop
kand. en blanco
blanco en stemknop

1.$'.3.1
't,,:lL3.2
1~$.3.3

'.$.$,4
1,,3.:L5
'1,$.3.6
"l,.;a,3,7
1 • .ft.:3. 8

,"'.3,3.9
.1

"

i\

.f

foutieve stemmen
gelijktijdig indrukken
gelijktijdig indrukken
gelijktijdig indrukken
gelijktijdig indrukken
vroegtijdig stemmen
2% vrijgave
gelijktijdig stemmen en
stemknop voor kandidaat

vrijgave



in toestand "Vrij voor kiezen" (direct na intoetsen
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herhaal dit,. maal
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verbinding

stemmen correct verloopt

storingen

Voor het moment va.n vrijgave

uitnemen stemgeheugen

w~gnemen verbinding

wegvallen netspanning

Op het moment van vrijga.ve

uitnemen stemgeheugen

5 wegvallen netspanning

.~ . functionaliteit
$~€\mmachine E53

rang machine in toesta.nd "Gestemd" (enige tijd na uitgebrachte stem)
~twijder en herplaats stemgeheugen; herhaal deze act;i.e 4 maal

f verder stemmen correct verloopt

Q;èeng machine in toestand "Gestemd" (enige tijd na uitgebrachte stem)
~~erwijder de netspanning voor ~conde en herhaal dit~al

eng machine in toestand "Vrij voor kiezen" (direct na intoetsen
;~J:JGAVE)

Verwijder de netspanning voor'" seconde en herhaal dit ~al

."?"'___testen
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en herplaats stemgeheugen; herhaal dit'- maal

testen

uitnemen stemgeheugen

wegva~len netspanning

wegnemen verbinding

uitnemen stemgehengen

Direct na bevestiging keuze door kiezer

wegnemen verbinding

wegvallen netspanning

~rengmachine in toestand "Gekozen"
Verwijder de netspanning voor "seconde en herhaal dit ~ maa.L

reng machine in toestand "Bezig wegschrijven" (direct na uitgebrachte
'$tem)
~èrwijder de netspanning voor" seconde
,herhaal bovenstaande actie~ maal

~S'%reng machine in toestand "Bezig wegschrijven" (direct na intoetsen
$IDmM)

";vêxwijder en herplaat.s stemgeheugen
~hérhaal boven.staande acties , maal

y;;·.·.'n ..ena machine in toestand "Gekozen" (direct na indrukken keuze

~'1.··.t~t,lfm.~.... D;b::ect na selectie door kiezer
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Eet Rapporteren Stemuitslaq

procedure voor het rapporteren

In deze teatcluster wordt het maken van de afdruk
en de afdruk zelf getest. Deze afdruk wordt op de
stemmachine u~tgevoerd. De verwerking en
rapportering ~ddels ee~ valt buiten
de testen. -----~

Stemmachine in toestand na test 7.2.2.5.3 en
7.2.2.5.5

testen volgens de 8pec~ficatie documentatie

van het document "Handleiding voor stembureauleden bij
stemcomputer" (getekend dd.l6-01-1991) paragraaf 4
Stemmen" .

er afwijkingen, onduidelijkheden voorkomen tussen gedrag machine en
beschrijving volgens de handleiding

/ OOrrectheid afdruk stemmen per lijst
i~t~~8,1,~Q~:rectheid afdruk stemmen per kandidaat
(>("':)1$~rrectheid afdruk blanco

t!~ c.'ldrrectheid afdruk nummer stembureau
\ correctheid afdruk stemgeheugen

~orrectheid afdruk datum verkiezing

uitslag op d~splay van k~ezerspaneel

~eng de machine in de toestand functies:
open klep op kiezerspaneel met sleutel uit bedieningspaneel
(sleutel... )

breng stand sleutelschakelaar op kiezerspaneel in de stand
"Functies"
op de functietoets UITSLAG
op de functietoets DISPLAY
op kandidaatsnamen voor uitslag

,~ontroleer de correctheid van de tekst in het display. Deze moet
,~vereenkornstig de ste~ng van 7.2.2.5.3 zijn.
~et op: totaal stemmen uitgebracht {....
stemmen per lijst
stemmen per kandidaat
$temmen blanco

---------~,."""'"""~
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uits~ag op afdruk

"~

, • breng de machine in de toestand funct~es:

o open klep op kiezerspaneel met sleutel uit bedieningspaneel
(sleutelnr .,.
breng stand sleutelschakelaar op kiezerspaneel in de stand
"Functies"

• druk op functietoets UITSLAG
• druk op de functietoets PRINTER

,"~lDUtrále
,'k, "li{, • Controleer de correctheid van de tekst in
6' overeenkomatig de stemming van 7.2.2.5.3

.. ,Let op: totaal stemmen uitgebracht ~
$temmen per lijst
stemmen per kandidaat
stemmen blanco
nummer stembureau
nummer stemgeheugen
datum verkiezing

display. Deze moet
z~jn.

e~~ testen vo~gens de functione~e specificatie Concept Criteria
/

• Let op correctheid, eenduidighe~d, volledigheid en bedienbaarheid
(displayen benodigde handelingen) .

~
';~;:i}~' Onderzoek op basis van de voorgaande testen (8.1) of de machine

vo~doet aan onderstaande testen.

presentatie op display

afdrukken op papier

wijze van initiêren
correctheid resultaten
instructies/foutmeldingen

w~Jze van initiëren
correctheid afdruk

é Onderzoek op basis van de ervaringen opgedaan in 8.1 en andere
~ uitgebrachte stemmen en uitslagen of machine voldoet aan onderstaande

testen.

~'i(~$1;'ole

» Let op correctheid, eenduidigheid, volledigheid en bedienbaarheid
(displayen benodigde handelingen.
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machine op en let op de correctheid van de

bij afdrukken

verbinding

hande~ingen

zonder papier

printen na de uitslag mogelijk is.
stemmen van de uitslag mogelijk is

met onvoldoende papier

het afdrukken wordt de volgende storingen aangebracht. Na de
zal gecontroleerd worden of de uitslag ongewijzigd .is.
gevallen moet het mogelijk zijn om opnieuw af te dÎ:ukken.

berste~ na uitzetten

onjuiste
afdrukken

inl!ltructieslfoutme~dingen

uitnemen 8temgeheugen

wegva~~en netspanning

de stemgeheugenkaart .. weg tijdens het afdrukken
de kaart er weer in

lSIrbreek tijdens het afdrukken de procedure door:
sleutelschakelaar (sleutelnr. horizontaal te zetten

robeer een afdruk te maken (vgl test 8.1) echter zonder de
ltwezigheid van papier.

lil.~.erbrlee:k de voedingsspanning (tenminste ~) tijdens het afdrukken
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Bet

Ivm de implementatie om met 1 sleutel zowel het
stemmen vrij te geven als de uitslag af te arukken
valt het sluiten van het stembureau samen met de
procedure voor het rapporteren van de stemuitslag.
De testen vallen derhalve samen met de testen in de
vorige testcluster.

procedure voor het afsluiten

9 .

bij onjuiste handelingen
testcluster 8

geheimhouding stemmen

blokkering stemmen

testen functionele specificatie Concept Criteria

testen bij storingen

roleer op basis van bevindingen in 8.2.2.3 of verder stemmen
lijk is. Ivm de implementatie van het sleutel beheer mag dit op

en enkele wijze plaats kunnen vinden.

lan Functionaliteit
. Stemmachine ES3

van bevindingen in 8.2.2.3 of verder stemmen
.~$qelijk is. Ivm de implementatie van het sleutel beheer mag dit op

plaats kunnen vinden.

testen volgens de specificatie documentatie
,1ópgenomen in testcluster 8



geen testen omdat de stemmachine niet wordt verpakt

10 . Het Inpakken

procedure voor het inpakken voor opslag
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testen functionele specificatie Concept Criteria
n.v.t.

testen volgens de spec~f~catie documentatie
n.v.t.

testen b~j onju~ste handelingen
n.v.t.

testen b~j storingen
n.v.t.

~an Functionaliteit
St.emmachine Es3



specificatie
"Wegschrijven Stemmen" (8-10-90)

Pagina
36

alIJ 711ti J(1IIrr. au

91 ITl 365 BI
17 mei 1991

•] I I

Er voor zorg dragen dat een bepaalde stern niet
traceerbaar is naar de persoon die deze hee'ft
uitgebracht.

Onderstaande testen worden gehouden door analyse en
audits op de documentatie bestaande uit: beschrijving
van de functionele specificatie, het design report en de
testresultaten van door NEDAP en TNO uitgevoerde
hardwaretesten. De bij de testen genoemde functies en
modules gelden als leidraad voor de analyse. De hier
niet vermelde samenhangende functies worden echter ook
in de test betrokken.

Getest wordt hoe liltemmen worden opgeslagen en op welke
manier er voor gezorgd is dat een stem niet traceerbaar
is.

broncode
è .••. mi

.:Les _ 511
ie ... ; Itll.

ît'Uster 11.
Correctheid Geheime Xarakter Stemming

t.echnische specificatie
$§ftware module ____

flow charts*Eesten

.····Functionaliteit
. ... china ES3



correctheid dat geen stem. verloren kan gaan

correcte stamregistratie
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Correctheid

P d.
m I 11

12.

:Het zorg dragen dat door een enkele fout niet tot
herstemming dient te worden overgegaan.
Het zorg dragen dat door een enkele fout geen stem
verloren gaat.

Getest wordt op welke wijze de stemmen worden vastgelegd
in het stemgeheugen en op welke wijze er voor wordt
gezorgd dat door een enkele fout geen stem verloren
gaat.

De testen worden gehouden door analyse en audits op de
documentatie bestaande uit: beschrijving van de
functionele specificatie, het design report en de
resultaten van door NEDAP en TNO gehouden
hardwaretesten. De bij de testen genoemde functies en
modules gelden als leidraad voor de analyse. De hier
niet vermelde samenhangende functies worden echter ook
in de test betrokken.

~echniBche specificatie
hoofdstuk 4 "Geheugenmodule"
hoofdstuk 5 "Programmeerspanningscircuit"
hoofdtsuk 14 "Watchdog"

;flow charte
testen

functionele specificatie
a

. 8.2 - 51
;:8.2 - sl

8 (16-11-90)

~ ,functionele specificatie
D 8 (16-11-90)
,hoofdstuk 10 "Diagnose"

hoofdstuk 11 "Fouten"

Functionaliteit
'$1;$enunachine Es3
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~. <..... ~ i\.It •

;~n ~ _"'''''
, .

<ontvangen op 18-1-91)

SiiF

.
;'-"~ ,-

• .s, C, '1 :_

,..,egva11en I uitnemen st emgeheugen
$, (16-11-90)

)1.: 7 (19-11-90)
8.1-s1
le'
le

bitfouten stemgeheugen
8 (16-11-90)

~~unctionaliteit

émmachine Es3

"uitva11en ve:r:binding
8 (16-11-90)
le "; JI. 32 E ••

Correctheid registratie bij storingen
.ntroleeraan de hand van de FS, het TO en de testdocumentatie de
J:érectheid van de registratie bij onderstaande storingen: De testen
:in 111. ruitgevoerd:
i;pijho:r:ende documentatie betreft:

wegvalJ.en netspanning
.1e "sa ut I IJ

101,1e"si g [eu

'otie "& &$ mI
.ctie'~

fJ.ow chart.a
~~~p. testen

'4 broncode
notie he 7.J .. h •. J .JU

d:~~e' ;1••I.11':~" 1 j n "

d:~~e~)li
ctie " • 731 10/"

liJidtie h
• . •

tie 'IIQL 6 r
dule "gil J S !l"



specificatie

f!4funct ie (s) : Het zorg dragen dat door een enkele fout geen foutief
stemresultaat wordt afgedrukt.

pagina
39

7 IJF'

. - ~ .~""- _~.fo"_ .. ~

~ - , v."Ç$ ... • _

t· rc I § ] r

91 ITl 365 Bl
17 mei 1991

(uitslag naar PC)

Onderstaande testen worden gehouden door analyse en
audits op de documentatie bestaande uit: beschrijving
van de functionele specificatie en het design report. De
bij de testen genoemde functies en modules gelden als
leidraad voor de analyse. De hier niet vermelde
samenhangende functies worden echter ook in de test
betrokken.

Getest dient te worden of de inhoud van de stemgeheugens
correct worden afgedrukt of correct op het display
worden getoond.

(16-11-90)
(10-12-90)

an Funotionaliteit
Stemmaohine Es3

te1.ust.er 13.
Correctheid Presentatie St.emresultaten

~t functionele specificatie
rs hoofdstuk 14.7 "uitlezen Stemgeheugens (8-10-91)

"o'FD 1.2.2
I):FO 1.2.5
$\t'P 1.2-s2

"$tI:P 1.4-s1
'D)Pl'} 8

»FP 1.5.3



correcties door opnieuw te versturen

correcties door opnieuw ·te versturen

correclles door opnieuw te versturen

allsen kandnrs en lijstnrs mogelijk

correcties door opnieuw te versturen

x Geen documentatle hierover

Resultaten FunctionalIteitstesten

x
x
x

x

x
x
x

Bijlage B2
Functionele Testen Stemmachine ES3

In Criteria Keuring Stemmachines (Prioriteit 1)

de prototypekeuring, de documentatie Is gedeponeerd in het Hl-archlef onder ref.nr.2336

'.Orll.,la
len.ummer stemmachine

8temmachlne
toegangkelljl(held

geheugen
x x
x x
x x
x ·X

x x
x x

I'I\l'Iren I'I\lddels download van PO

r standaard lijst/kandidaten
andutdlng x x
Mld .correcties x x

).(jgrammerlng x x

kandidaten
x x
x x
x x

met maximum aantal kandidaten (80)
nduldlng x x
.910correcties x x

tqorammering x x

minimum aantal kandidaten
x x
x x
x x

IIjstenfkandldaten vla bedieningspaneel
zonder kandldeten

x x
x x
x x

aantal kandidaten (SO)
x x
x X

x x
x x
x x

mat maximum aantal kandidaten
x x
x x
x x

verschillende plaatsen
x x
x x
x x
x x
x x



x x

\l'0lg8ne CC
.'trt kiezerspaneel x x

ltelt sleutels x x
l!t leeg stemgeheugen x x

Ie configuratie x x

x x
x X IS niet mogelijk
x x IS mogelijk. wordt niet gechecked op datum
x x
x x
x x

fouten
x x indien te lang, wordt transmissie fout gegeven
x x Indien te lang, wordt fransrmssie fout gegeven
x x geeft melding van ontbreken geheugen In proçslot
x x wordt automatisch gewist



x

x x
x x
x x
x x

x

x geen documentatie

x geen documentatie



x X labels op bedieningspaneel ontbreken
x x
x x
x x
x x
x x

x x

x x
x x

x x
x x
x x
x x
x x

x x
x x

x x
x x
x x
x x

~} <)

rY,'

~rammering en leeg stemgehllugen

fI~r.lll!d voorgebruik
t\

lJlete Handelingen
'ke sleutels
téndllUng werkzaam

Y toestand
N toestand

STEMBUREAU
.atlet

lip test
èl'lilllgen leeg controle
llMugen confIguratie
<$heetop paneel stemeenheid

IllGlltand STANDBY
tQllstand STEMMEN

, pl)n test
'\, ~\t

,b#l1C1:J)t Criteria
I '.#Iorhlatle

lIfokkerlng stemmachine
,i\l!ltftèsUe mogelijkheden

l'!Ummer machme
, h\:lmmer stemgeheugen

, . '(l~l'ltmer stembureau

':; ""romer/datum verkIezing
v, ':game" lijsten/kandIdaten



x x
x x

x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

~).~(
CrUerle'~IJ~·pt

,~~l'il;lllnlJ.en Stembureaulid
x x'l,l < rten

blokkering x x Na vnjgeven en nog voor het uitbrengen van de

<'WJJ~lJ vrijgave/blokkering x x eerste stem staat op display stemeanheld
e. l'!!1've\Uglng vrlJgava/blokkerl ng x x 'U heeft gestemd'
t-

ltlllkuoties vrijgave/blokkering x x
,:' ~~entatla stemproces x x
~';:, \'lliie,van presenteren x x

bQuding kiezer x x
talie aantal malen gebrUIkt x x

elllging programmeergedeelte x x

Kiezer
hjsten/kandldaten x x

x x
x x
x x
x x

x x
x x
x x Herstel dmv een herstel toets. Geen overrule
x x

x x
selectie x x

x x
x x
x x
x x

stemmen
x x
x x
x x
x x geeft meldmg dat geheugen vol IS

x x kan met, machme geblokkeerd

x x



x x kan alleen met sleutel In stand standby
x x
x x

x X niet mogehJk
X X

X X

X x kan alleen met sleutel In stand standby
x x
x x

x x niet mogehJk
x x
x x

'!IQ, bediening klezerlstembureaulld
stemmen

Indrukken kandidaten
Indrukken kand en stemknop
Indrukken kand en blanco
mdrukken blanco on stomknop
stemmen

ve
10 stemmen en vnjgave
p voor kandidaat

~f,ltlh9I1ln

sr~Ol' l1at moment van vrlJgan
><'~jin.emen slemgeheugen
~oollemen verbinding

\. M!'égvallennetspannmg

<iï1~, het moment van vrijgave
Allîlemen stemgeheugen
.,lllnemen verbmdlng
, {lJIvalien netspanning

na .electie door kiezer
n stemgeheugen
en verbinding
n netspanning

na beve.llglng keuze door khlzer
en stemgeheugen

en verblndmg
Illl.en netspanning

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x



ERI:NSTEMUITSLAG

lIa
àfdruk stemmen per lijst x x
afdruk stemmen per .kandldaat x x
afdruk blanco x x
afdruk nummer stembureau x x
afdruk slemgeheugen x x
afdruk datum verkiezing x x

qp display kiezerspaneel
opafdruk x x
n pèrlijst x x

per kandidaat x x
b1ilnco x x

stembureau x x
stemgeheugen x x

vlIrkiezing x x

x x
x x
x x

x x
x x
x x
x x

ft handelingen
·~n .zonder paplilr x x geeft melding
l,nauitzetten x x
met onvoldoende papier x x geelt melding als papier op is.

x x
x x
x x



Er Is geen documentatie hierover.

Testen vallen door Implementatie samen met
testcluster "Rapporteren Stemuitalag"

xxSlJJlTENSTEMBUREAU

,coRRECTHEIDGEHEIMEKARAKTERSTEMMING
funotionele speolficatie
teohnische specificatie
flQY#charta

) broncode
<

x
x

x

x
x

x

FS+Deslgnrapport voldoen aan eisen FS volgens CC
zie paragraaf aanbevelingen
geen flow charta aanwezig

x x zie opmerking bij 11.1
x x zie paragraaf aanbevelingen

geen flowcharts aanwezig

x x zie opmerking bij 11.1
x x
x x zie paragraaf aanbevelingen

geen flowcharts aanwezig; l;ie aanbevelingen
x x

x x
x x
x x
x x

zie opmerking biJ 11,1
zie paragraaf aanbevelingen
geen flowcharts aanwezig; zie aanbevelingen

x

x
x

x
x

x

AECTHEJDPRESENTATIESTEMRESULTATEN
tloneie specificatie
Isohe specllicatie
charta

e

cthefd registratie bij storingen
ten geheugenkaart

nlultnemen geheugenkaart
verbinding

"allen netspanning

,eathefd geen Iltem verloren laten gaan
ctlonele specificatie
j~tlonele specificatie
tlnlsche specificatie
W charts
ncode

e(lQRRECTHEIDSTEMREGISTRATIE
,éórreote Stemregistratie
,.1lmCtionele specificatie
technische speolficatie

charta
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~ In opdracht van het Instituut voor Toegepaste Informatica TNO (lTl-TNO)
i 'werden een aantal testen uitgevoerd ten behoeve van de keuring van een

: "", $temmachine, fabrikaat NEDAP, type E83, \

",. \)

De testen z~Jn uitgevoerd zoals omschreven in TNO-rapport no: 90 lTl B39
'CONCEPTCRITERIA KEURINGSTEMMACHINES',hoofdstuk 3.

De stemmachine is met het oog op de keuring opgesplitst in 3 hoofddelen die
rapart in de keuring werden beschouwd, te weten:

- Kiezerspaneel
- Bedieningspaneel
- GaL •• tJ j Ml

m
a7 t IJ

Het laatste onderdeel heeft geen wettelijk erkende status ten aanzien van
'weergave van de stemresultaten. Het gedrag van dit onderdeel is voor zover
het geen invloed op de andere onderdelen heeft, niet meegenomen in het
eindoordeel.

tijdens een deel van het onderzoek was er een modem voor telefooncommuni
c.atie gemonteerd van het type.""]. TI.Dit modem had een toelating van
bet ministerie van Verkeer en Waterstaat: . Dit is niet aan
;~emperatuurtesten en eigenschapstesten onderworpen.
4$n combinatie met de stemmachine heeft een modem geen enkele wettelijke
'~tatus en mag derhalve niet worden gebruikt.

~e stemmachine werd onderworpen aan een visuele- en functionele inspectie
ten aanzien van de werking, bedienbaarheid, onderhoudbaarheid en construc
~'ieve afwerking. De stemmachine werd verder onderworpen aan een aantal
~~sten, die tot doel hadden het gedrag te bepalen onder omstandigheden die

treden bij:
Hoge, lage temperatuur en vochtigheid

- Netspanningsstoringen
- Elektromagnetische storingen
- Faalgedrag

aan elke test werd vastgesteld via de functionele check of de
goed werkte.

e testen werden uitgevoerd in de laboratoria van TNO-TPD-TUDelft bij het
aluat i ecentrum voor Instrumentatie en Beveiligingstechniek, in de periode

week 3 tot week 8, 1991.
or de testen werden de volgende stemmachines van het type ES3 gebruikt,
rie nr. : • • "enserie nr,;::" . i2



Deze test wordt op één stel111lachineuit een produktie batch van minimaal 10 stUKS nogmaals onderzocht
om::latde software is aangepast voor cOIlI11Unicatiemet de personal computer.

hoofstuk 4 zijn de initiële condities, functionele test en de bevindingen
stellingname in detail uitgewerkt.
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Kiezerspaneel
goedgekeurd ?

STEMMACHINENEDAP

SAMENVATTINGEN CONCLUSIE

,Met uitzondering van de volgende onderdelen waarvoor de voorgestelde oplossingen accoord :djn
bevonden:
~ Het LCD-display op het kiezerspaneel.
- De kandidatenl i jst met eventuele beschermfol ie •
• Oe geheugens zijn in de geheugenplaatsen te verwisselen zonder het slot te openen .
• lloorvoeringen van de bedrading van het kiesregister naar het elektronische deel van de stenmachine,
- Papiergeleiding voor printerpapier.

rapport

ja *) **) ja *) **) n.v.t.

ja ja n.v.t.

roge warmte test 40 oe ja ja **)

ude test 5 oe ja ja **)

chtigheidstest 40 oe ja ja **)

% relative vochtig-
heid

tspanningsvariaties ja ja **)

0 % en -15 %

~keuringsresultaten van de drie hoofddelen zijn samengevat in de onderstaan
tabel. De communicatie interface voor de personal computer heeft geen

ttige status ten aanzien van weergave van de stemresultaten. Het gedrag van
t onderdeel is voor zover het geen invloed op de andere onderdelen heeft,
et meegenomen in het eindoordeel,
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SAMENVATTINGEN CONCLUSIE(vervolg)

Deze test wordt op één stemmachine uit een produktie batch van minimaal 10 stuks nogmaals onderzocht
omdat de software is aangepast voor communicatie met de personal computer.

ja

jaja

ja

ja

ja

ECTROMAGNETISCHEVERSTORINGEN

Instraling g!!W
tussen 11... 1.1.1••••
Conductief op voe
dingssignaal ia ?
tussen .dJl

Testomschrijving Kiezerspaneel Bedienings- Communicatie
goedgekeurd ? paneel met de PC

goedgekeurd ? na de test ?

Frequentie variaties ja ja **)

+2 % -2 %

Netspanningsonder- ja ja ja
brekingen 5-500 ms

PIEKVORMIGENETSPANNINGSVERSTORINGEN

Spike burst test bij ja ja ja
1 kV

High frequency ja ja ja
disturbance test
0,5 kV sym./l kV asym.

Hoge energiepulsen ja ja ja
test

Lage energiepulsen ja ja ja
test

ja ja ja



pagina
4

ja

ja

Communicatie
met de PC

na de test ?

Bedienings
paneel

goedgekeurd ?

ja

ja

maart
1991

Kiezerspaneel
goedgekeurd ?

ja

ja .....)

SAMENVATTINGEN CONCLUSIE(vervolg)

Conductiefop voe
dingssignaal .,V met
"A.M. 1 kHz
gemoduleerd tussen
"kHz tot _MHz

rapport

Impu1se voltage ja ja ja
withstand test 0,5 J

Doorslagtest 2 kV ja ja ja
50 Hz

- Isolatieweerstandtest
bij 20 oe ja ja n.v .t .
bij 40 oe en 85 % R.V. ja ja n.v.t.

ja ja ja

ja ja n.v.t.

ja ja n.v.t.

ja ja n.v.t.

ELECTROMAGNETISCHEVERSTORINGEN(vervolg)

)Oeze test wordt op één stenmacnine uit een produktie batch van minimaal 10stuk$ nogmaals onderzocht.

Druipwatertes t

Testomschrijving

KEURINGSTEMMACHINENEDAP



Functionele test

Deze functionele controle werd vóór elke test bij referentieomge
vingscondities uitgevoerd en vormt tezamen met de ontstane geheugen
inhoud en de configuratie het uitgangspunt voor elke functionele test.

Stemmachine is mechanisch en elektronisch onbeschadigd en vertoont
geen foutmelding (automatisch of na voorgeschreven diagnostische
handelingen) .
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Uitgaande van de bovenomschreven bekende startpositie werden, afhanke
lijk van de aard van de testconditie, tijdens en/of na blootstelling
hieraan, achtereenvolgens de volgende functionele checks uitgevoerd en
getoetst:

De referentieomgevingscondities waren:
omgevingstemperatuur 20 oe ± 2 K

- relatieve vochtigheid : 65 % ± 15°
- voedingsspanning : 220 V, 50 Hz ± 1 %
- afwezigheid van elektrische, elektromagnetische en mechanische

stoorinvloeden als omschreven onder testcondities.

Initiële condities

TESTOMSCHRIJVINGEN TESTRESULTATEN

In overeenstemming met de voorschriften werd de stemmachine:
- gecontroleerd, opgesteld en aangesloten.

geconfigureerd met 10 lijsten en per lijst 10 kandidaten.
De resterende kandidaatsplaatsen waren geblokkeerd.
functionele controle vond achtereenvolgens plaats op:
* correctheid configuratie;
* leeg zijn van alle geheugenposities via wisfunctie;
* werking bedieningsorganen stemming voor:

o vrijgave
• lijst/kandidaat/blanco-keuze/correctie van keuze
• uitbrengen stem (entry).

N.B.
De stemming tijdens de beproevingen verliep als volgt:
Er werden bij elke observatiecyclus 61 stemmen uitgebracht;
afwisselend op de kandidaten 1 tlm 4 van elke lijst en de kandi
daten 5 tlm 8 en bij elke cyclus 1 blanco stem. De kandidaten 1
en 2, en 5 en 6 ontvingen daarbij steeds elk 2 stemmen; de
kandidaten 3 en 4, en 7 en 8 steeds elk één. De kandidaten 9 en
10 ontvingen geen stemmen.

* correcte telling en opslag in de geheugens.
* correcte uitlezing via printer.
* correcte uitlezing via een personal computer.
* blokkering niet geconfigureerde keuze toetsen (keuzeposities).

3.1

KEURINGSTEMMACHINENEDAP
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~ 3.2
f""i;,

Functionele test (vervolg)

De print-out van de stemmachine toont aan dat configuratie en
geheugeninhoud (stemmental) ongewijzigd zijn.
Toevoeging en/of verlies van lij sten, kandidaten, stemmenaantallen en
discrepantie tussen de (redundante) geheugens wordt niet geaccep
teerd.

- Bediening/uitlezing
* Bij foutmelding z~Jn de bedieningsfuncties (vrijgave, keuze,

correctie, stemming (entry) geblokkeerd:
* Indien er geen foutmelding is, worden een aantal stemmen uitge

bracht op verschillende lijsten en kandidaten als onder initiele
condities staat omschreven.

* Organen voor vrijgave, keuze, correctie en stemming werken correct.
Telling, opslag in-en uitlezing van geheugens is correct. Toevoeg
ing, verlies, plaatsing op verkeerde posities en discrepantie
tussen de geheugens wordt niet geaccepteerd.

- Automatische vergrendeling (interlocking) tussen vrij gave en stemming
werkt correct.

Visuele inspectie

Na aflevering werd de stemmachine aan een visuele inspectie onderwor
pen. De commentaren van de fabrikant zijn mede opgenomen in dit rapport
en gemerkt met een asterisk (*). Onze bevindingen na verbetering zijn
gemerkt met een (0)

KIEZERSPANEEL:

- De constructie van de behuizing maakt het niet makkelijk de stem
machine met één man in gebruik te stellen.

* Hier wordt een oplossing voor gezocht.
e De stemmachine blijft ongewijzigd. Het genoemde bezwaar heeft geen

invloed op werking en gebruik door kiezer.

- Bovenstaande reden is mede de oorzaak dat goed onderhoud en uittesten
in het veld niet door één man gedaan kan worden.

* Voor groot onderhoud gaan de stemmachines terug naar Nedap .
• Oplossing accoord bevonden.

o Het kiesregister (gedeelte met schakelaars)zal van de onderkant
afscheuren als het achterover op de tafel wordt gelegd.

* Een begrenzer die wordt aangebracht zal dit tegengaan.
• Oplossing accoord bevonden.

- Het LCD-display is onvoldoende beschermd tegen indrukken.
* Hier komt een bescherming voor.
e Verbetering accoord bevonden
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3.3 Visuele inspectie (vervolg)

- Het LCD-display is slecht af te lezen door spiegeling van de omge
vingsverlichting, eigen verlichting en door de relatief kleine
zichthoek van een LCD-display.

* Er wordt gekeken naar een ander displayen/of een andere stand van
het display.

o Er is gekozen voor een andere stand van het display die voldoende
verbetering geeft.

De folie op het keuzeregister is dusdanig spiegelend dat dit voor de
kiezer storend werkt.

* Er komt een andere beschermfolie of er wordt gekozen voor een
partijen- en kandidatenlijst van goede kwaliteit, waarop men recht
streeks mag kiezen.

o Verbetering accoord bevonden

De kandidatenlijst op het keuzeregister is niet van een materiaal dat
vochtbestendig is.

* Er komt een kandidatenlijst die geen hygroscopische werking heeft.
o Verbetering accoord bevonden

- De afsluitende schuif van het programmeer- en stemslot paste na de
temperatuurtesten niet meer.

* Hier worden verbeteringen voor aangebracht.
• Verbetering accoord bevonden

De geheugens in het programmeer- en stemslot z~Jn (zonder sleutel)
tijdens het stemmen te verwisselen of te verwijderen.

* De behuizing van de geheugens worden aangepast om een betere borging
te verkrij gen.

o Verbetering accoord bevonden

- Konnektoren van de geheugens gaan gemakkelijk stuk doordat de
geleiding onvoldoende stevig is.

* Dit wil men voorkomen door een betere fixatie van de geleiding.
• Verbetering accoord bevonden

- De tekst bestemd voor de kiezer, op de binnenkant van de deksel en
bij de toetsen, is onvoldoende met het oog op de levensduur.

* In de toekomst wordt dit verbeterd.
o Verbetering accoord bevonden

- De uitdraai van de printer vraagt een papier geleiding teneinde te
voorkomen dat de uitdraai opnieuw tussen de rollen komt. Hierdoor kan
de printer kan defect raken.

* Door de print-out te geleiden zal dit worden verbeterd.
o Verbetering accoord bevonden

- Het doorvoeren van de bedrading tussen het kiesregister en het
elektronika compartiment dient verbeterd te worden.

• Verbetering accoord bevonden
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- De bodem van het bedieningspaneel is in te drukken waardoor bescha
diging kan ontstaan.

* Bij de nieuwe versie is dit niet meer mogelijk.
• verbetering accoord bevonden

- Het LCD-display is onvoldoende beschermd tegen indrukken.
* Bij de nieuwe versie is een bescherming aangebracht.
• verbetering accoord bevonden

- De sleutel van het bedieningspaneel past ook op de sloten van het
kiezerspaneel en stemslot.
Het kiesbesluit geeft aan dat de integriteit van de stemmachine in
alle omstandigheden gewaarborgd dient te worden.
Alleen door de sleutel voor vrijgave op het bedieningspaneel niet op
andere sloten van de stemmachine te laten passen, voldoet men aan de
integriteitseis.

* Nedap vraagt wat wettelijk is vereist en in het kiesbesluit staat?
- TNOstelt dat in de huidige uitvoering llie is ; 1 darm 1 ? .,
~ Daarnaast kan men niet in voldoende mate voldoen aan
. ~die bij schorsing van de zitting van het stembureau zijn

gesteld.
Nedap stelt een software aanpassing voor die verder stemmen na het
opvragen van de stemming blokkeert.
• Verbetering door software aanpassing accoord bevonden.

3.4 Droge warmte test ( L SIaPIJtest", sevedty •••
(OIML Intern; doe. no. 11 revised: test A.2.1.1 .
• '1 IIDJbi .,

De s tenunachine werd gedurende 6 uur onderworpen aan een omgevings
temperatuur van"U • Aan het eind van deze periode werd de
functionele check uitgevoerd.
Na de warmte test werd de stemmachine, na_stabilisatie op~!
nogmaals aan de functionele check onderworpen.

Testresultaten

Het kiezers- en bedieningspaneel functioneerden zowel tijdens als na de
test goed;
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3.5 Koude test (lEG 839-1-3: test A-2, wc tin J .... ,
(OIML Intern. doe. no. 11 revised: test A.2.l.2.
••• JIl_j~~

De stemmachine werd gedurend~uur onderworpen aan een omgevings
temperatuur van~an het eind van deze periode werd de functio
nele check uitgevoerd.
Na de koude test werd de stemmachine, nall r stabilisatie op~,

nogmaals aan de functionele check onderworpen.

Testresultaten

Het kiezers- en bedieningspaneel functioneerden zowel tijdens als na de
test goed.

3.6 Vochttest

De stemmachine werd in uitgeschakelde toestand van referentie
omgevingscondities in'" minuten op een omgevings-temperatuur van

JiJi• IJ en'" relatieve vochtigheid gebracht en hier. uur aan
onderworpen. De laatste 4 uur van deze periode was de machine inge
schakeld. Aan het eind van deze periode werd de functionele check
uitgevoerd.
Na de vochttest werd de stemmachine, na minimaal 6 uur stabilisatie op
• J, nogmaals aan de functionele check onderworpen.

Testresultaten

Bij de eerste vochttest bleken de folieschakelaars niet goed te werken.
De folieschakelaars zijn vervolgens afgeplakt en afgelakt voor een
herhaling van de test.
Bij de tweede vochttest met afgeplakte folieschakelaars bleek dat het
probleem niet goed was verholpen. De fabrikant van de folieschakelaars
is van mening dat, door het testen met ontluchtingsgaten open bij
eerste vochttest, te veel vocht in de folieschakelaars is gekomen. Voor
een derde vochttest zijn er nieuwe folieschakelaars gemonteerd.
Na de verwisseling van de folieschakelaars functioneerde het kiezers
en bedieningspaneel, zowel tijdens als na de test goed.



3.9 Netspanningsonderbrekingen

Testresultaten

Testresultaten

testI:
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(lEG 839-1-3: l! dl- .sJ-XUIl)
(OIML Intern. doe. no. 11 tevised: test

J 7711111I3.n. 11)

De netspanning werd onderbroken voor perioden van en
uitgaande van het verwachtingspatroon werd de interruptieduur bepaald
waarbij:
- Geen effecten op de functionele check optreden;
- Ongedefinieerde effecten op de functionele check optreden;
- Orderly shutdown optreed.

Het kiezers- en bedieningspaneel functioneerden zowel tij densals na
de test goed.

Testresultaten

Bij ~netspanningsondetbrekingen zijn verlichtingonderbrekingen
waar te nemen. Het kie~rs- en bedieningspaneel alsmede de printer
functioneerden tot: aL. zowel tij dens als na de test goed. Ook de
communicatie met eellllF F E iSiJlWw functioneerde na de test
correct.

Netspanningsfrequentie (OIML Intern. doe. no , IS••••••
;O;? t.' 1U ., liJ

Het kiezers- en bedieningspaneel functioneerden zowel tijdens als na
de test goed.

De voedingsspanning werd achtereenvolgens gewij zigd met .. en
-... Op elke waarde en na de test werd de functionele check
uitgevoerd.

De netspanningsfrequentie werd achtereenvolgens gewijzigd met" en
".. Op elke waarde en na de test werd de functionele check
uitgevoerd.

Netspanningsvariaties

3.8

TNO rapport
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3.9 Testresultaten (vervolg)

Bij •• • netspanningsonderbrekingen en hoger. functioneerden het
kiezers- en bedieningspaneel goed.
De netspanningsonderbrekingen tij dens printen resulteerden in het
afbreken van de uitdraai. Het opnieuw opvragen van het totaal
generaal of van de kandidaat totalen, leidde tot een correcte
uitdraai van de printer. De communicatie met _ mllcr
functioneerde na de test correct. --~

Bij netspanningsonderbrekingen van~, werd het volgende
in de stemcyclus waargenomen:
. Stemcyclus werd onderbroken:

* De stemmachine start na de onderbreking automatisch.
* Er is geen verminking of dataverlies.
* Het al of niet niet gestemd hebben kan alleen via het bedienings

paneel worden geconstateerd, na het opnieuw opstarten en gereed
maken voor verder te stemmen.

- Stemcyclus werd vervolgd door:
* Kiezerspaneel: . OPSTARTEN
* Bedieningspaneel: - TEST***EPROM***RAM

- OPSTARTEN
- STEMMENGEBLOKKEERD

Zet sleutel op bed. paneel in O-stand
* Een line feed van de printer.

- Sleutel bedieningspaneel omdraaien (O-stand).
* Kiezerspaneel: - Stemcomputer ADlDD6standby

gereed voor stemmen:
geheugen in stemslot geprogrameerd

xxxx stemmen
* Bedieningspaneel: - STANDBY xxxx

- Sleutel bedieningspaneel omdraaien.
* Kiezerspaneel: - U HEEFT GESTEMD
* Bedieningspaneel: - Gestemd xxxx

- Het stemmen kan vervolgd worden (vrijgave-knop indrukken),
- Communicatie met een Personal Computer kon na de test tot stand

worden gebracht.

3.10 Piekvormige netspanningsverstoringen

De onder dit hoofdstuk behandelde testsignalen werden achtereenvol
gens onder de volgende initiële condities aangebracht:
~ De stemmachine was in rusttoestand; teneinde mogelijke beinvloeding

van de geheugeninhoud en beschadiging van de stemmachine ten
gevolge van de netspanningsverstoringen te kunnen vaststellen.
Tijdens de stemcyclus als omschreven in de functionele check;
teneinde beinvloeding van de stemcyclus en verlies of ongewenste
toevoegingen van stemmen te kunnen vaststellen ten gevolge van de
netspanningverstoringen.



Testresultaten

Testresultaten

Het kiezers· en bedieningspaneel functioneerden zowel tijdens als na
de test goed. Communicatie met rRI lImlUl,ll-, kon na de test
tot stand worden gebracht.
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Piekvormige pulsen met een am~itude van .kV. rijstijd • ns ,
halfwaardetij d • ns , burstduur ~s werden met een burstfrequentie
van"'kHz elke. ms herhaald.

Symmetrisch • kV:
Als de stemmacnine in de stand gestemd staat en er een symmetrisch
signaal van ~V gegeven werd, is het volgende waargenomen:
- De stand gestemd werd door de test onderbroken:

* De stemmachine start na de onderbreking automatisch.
* Er is geen verminking of verlies van data.
Stemcyclus werd vervolgd door:
* Een 1ine feed van de printer
* Kiezerspaneel: - OPSTARTEN
* Bedieningspaneel: - OPSTARTEN

- STEMMENGEBLOKKEERD
Zet sleutel op bed. paneel in O-stand

Sleutel bedieningspaneel omdraaien (O-stand).
* Kiezerspaneel: . Stemcomputer ADI006 stanoby

gereed voor stemmen:
geheugen in stemslot geprogrameerd

xxxx stemmen
* Bedieningspaneel: - STANDBY xxxx

- Sleutel bedieningspaneel omdraaien.
* Kiezerspaneel : . U HEEFT GESTEMD
* Bedieningspaneel; - Gestemd xxxx

- Het stemmen kan vervolgd worden (vrijgave-knop indrukken) .
. Communicatie met een Personal Computer kon na de test: tot stand

worden gebracht.

3.10.2 }Ii~h freguency disturbancetest (lEC 255-22-1: cLass II)

Het tes.tsignaal is een gedempte trilling (t MHz). halfwaar~ij d
" us , herhalinlirfrequentie". Hz, burstduur • s. Amplitude,. kV

(symmetrisch), .... kV (asymmetrisch).
Na het starten van de test werd de disturbance test~erhaald voor
het symmetrisch signaal en'" herhaald voor het asymmetrisch
signaaL

3.10.1 Spike bUTst test (lEG 801-4)

TNO rapport
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3.10.2 Testresultaten (vervolg)

Assymetrisch' kV:
Als de stemmachine in stand gestemd staat en er een asymmetrisch
signaal va~kV gegeven werd, is het volgende waargenomen:
- De stand gestemd werd door de test onderbroken:

* De stemmachine start na de onderbreking niet meer op.
* Er is geen verminking of verlies van data.

- De stemmachine gaf de volgende boodschappen op de displays:
* Kiezerspaneel: - BLINDENBEDIENINGDEFECT, REAGEERTNIET

GOEDOP AANWEZIGHEID

DOORGAAN>
* Bedieningspaneel: - STEMMENGEBLOKKEERD

BLINDENBEDIENINGDEFECT
- Kiezerspaneel geopend en op 'DOORGAAN'gedrukt.

* Kiezerspaneel: - Stemcomputer GG standby
Geheugen in stemslot hoort
in stemcomputer met ID AD 100006

* Bedieningspaneel: - STANDBY
Geheugen hoort in andere machine

- Sleutel bedieningspaneel omgedraaid.
* Kiezerspaneel: - STEMMENNIET MOGELIJK
* Bedieningspaneel: - STEMMENONMOGELIJK

Geheugen hoort in stemcomputer AD100006
- Het stemmen kan niet vervolgd worden.
- Het opvragen van de stemming is mogelijk kan op de gebruikelijke

wijze.
Communicatie met een Personal Computer kon na de test tot stand
worden gebracht.

- Hierna is de high frequency disturbance test afgebroken.
- In de 'service' stand is de stemmachine weer operationeel te maken.

De 'service' stand is niet toegankelijk voor leden van het
stembureau.

Na aanpassing van het netfilter traden bovengenoemde effecten niet
meer op en functioneerden het kiezers - en bedieningspaneel zowel
tijdens als na de test goed. Communicatie met een Personal Computer
kon na de test tot stand worden gebracht.

3.10.3 Hoge energiepulsen test (lEC 801-5)

Het testsignaal bestaat uit pulsen met een amplitude van ,,/lkV,
pulsduur • /ls en een rij stij d van ..... /ls. De pulsen werden op de
netspanning aangebracht en elke .... ms herhaald.

Testresultaten

Het kiezers- en bedieningspaneel functioneerden zowel tijdens als na
de test goed. Communicatie met een Personal Computer kon na de test
tot stand worden gebracht.
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3.12 Elektromagnetische verstoringen
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functioneerden zowel tijdens als na
'. HIR iL-i !iJl'kon na de test
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Na verbetering hadden de testen geen invloed meer op de werking van
de stemmachine.
Het kiezers- en bedieningspaneel
de test goed. OdZJtliMUZJliIS1l
tot stand worden gebracht.

Het kiezers- en bedieningspaneel functioneerden zowel tijdens als na
de test goed. Communicatie met een Personal Computer kon na de test
tot stand worden gebracht.

De onder dit hoofdstuk behandelde testsignalen werden achtereenvol
gens onder de volgende initiële condities aangebracht:
- De stemmachine was in rusttoestand; teneinde mogelijke beinvloeding

van de geheugeninhoud en beschadiging van de stemmachine ten
gevolge van de elektromagnetische verstoringen te kunnen vaststel
len.
Tijdens de stemcyclus als omschreven in de functionele check;
teneinde beinvloeding van de stemcyclus en verlies of ongewenste
toevoegingen van stemmen te kunnen vaststellen ten gevolge van de
elektromagnetische verstoringen.

Door elektrostatische ontladingen op het kiezerspaneel kon de
stemmachine blokkeren of fouten op de displays genereren. Bij
elektrostatische ontladingen op de behuizing van de elektronika com
ponenten (achterkant kiezerspaneel) traden deze fouten/storingen ook
op.

De stemmachine werd onderworpen aan elektrostatische ontladingen op
de daarvoor geëigende plaatsen bestaande uit metalen delen die
aangeraakt kunnen worden door kiezers en stembureauleden.
Deze ontladingen werden veroorzaakt door een netwerk equivalen~et

een condensator van ~F in serie met een weerstand van .. n
opgeladen tot"'kV. Nà de test werd de functionele test uitg~voerd.

3.11 Electrostatische ontladingen (IEC 801-2: test 1 111

3.10.4 Lage energiepulsen test

het testsignaal bestaat uit pulsen met met een amplitude van'" kV met
een rijstijd van .... & 7 fInsen een pulsduur van ca .• ns en een
herhalingsfrequentie van Hz.

TNO rapport
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De stemmachine werd onderworpen aan electromagnetische straling
bestaande uit een draaggolf in het frequentiegebied va~MHz
met een veldsterkte van' Vlm en een gemoduleerd" AMsignaal van
iI kHz (square wave).

Testresultaten

Het kiezers- en bedieningspaneel functioneerden zowel tijdens als na
de test goed. Communicatie meteen~ kon na de test
tot stand worden gebracht. .

3.12.2 Conductief

a) Op het voedingssignaal (netspanning) naar de stemmachine werd een
sinusvormig signaal met een spanning van" V rms in het frequen
tiegebied van" Hz tot" kHz gesuperponeerd.

Testresultaten

Het kiezers- en bedieningspaneel functioneerden zowel tijdens als
na de test goed. Communicatie met een Personal Computer kon na de
test tot stand worden gebracht.

b) Op het voedingssignaal werd een radio frequency signaal gesuper
poneerd in het bereik van" kHz tot" MHz, met een spannings
niveau van .Ven daarop een. A.M. gemoduleerd"kHz signaal
(sinusvormig).

Testresultaten

Het kiezers - en bedieningspaneel func tioneerden zowel tij dens als
na de test goed. Communicatie met een Personal Computer kon na de
test tot stand worden gebracht.

3.13 Druipwatertest (lEe 529)

Het kiezerspaneel van de stemmachine werd onderworpen aan een
druipwatertest gedurende ~inuten. Na de test werd de functionele
check uitgevoerd. Verder werd de kiezers interface onderzocht op het
binnendringen van vocht.
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3.14

De folieschakelaars van het kiezerspaneel hadden last van het bin
nendringen van water tijdens de druipwatertest. Nadat de randen van
de folieschakelaars met tape waren afgeplakt, bleek deze maatregel
voldoende om het binnendringen van water tegen te gaan. Het kiezers
en bedieningspaneel functioneerden hierna, zowel tijdens als na de
test, goed. Communicatie met een Personal Computer kon na de test tot
stand worden gebracht.
Het water kan in zeer geringe hoeveelheid binnendringen en dient in
voorkomende gevallen te worden uitgedroogd, voordat de stemmachine in
opslag gaat. De stemmachine voldoet aan~ volgens lEC'"

Isolatietest

De onder dit hoofdstuk behandelde isolatietesten werden onder de
aangegeven condities aangebracht, waarna een functionele check werd
uitgevoerd.

.-,'j

t-

3.14.1 Impulse volta~e withstand test (lEC 255-4)

Het testsignaal is een eenzijdige puls met een amplitude van' kV,
rij stij d __ J..Lsen een pulsduur .. J..Ls. Deze puls werd • met
positieve en ... met negatieve polariteit tussen aarde en op de
doorverbonden fase en en nul van de netvoeding geintroduceerd.

Testresultaten

Het kiezers - en bedieningspaneel functioneerden na de test goed .
Communicatie met een Personal Computer kon na de test tot stand
worden gebracht.

3.14.2 Doorslagtest (IEG 839-1-3: test B~8.2)

De fase en nul werden doorverbonden en tussen deze aansluitingen en
de aardaansluiting werd een spanning van 4IIIlIr._ aangebracht.
Na de test werd een functionele check uitgevoerd.

Testresultaten

Het kiezers- en bedieningspaneel functioneerden na de test goed.
Communicatie met een Persona1 Computer kon na de test tot stand
worden gebracht.
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3.14.3 Isolatieweerstand (IEC 839-1-3: test A-IS, level 1)

De fase en r~l werden doorverbonden en tussen deze aansluitingen en
de aardaansluiting werd bij een spanning van~ d.e. de isolatie
weerstand gemeten.
Deze test werd ook uitgevoerd tijdens en na de vochtigheidstest.

Testresultaten

De i.solatieweerstand was voor. en na de vochttest ME • AA en
ti.jdens de vochttes~Mn.

3.15 Valtest (OIML Intern. doe. no. 11 revised: test A.2.5
severity level 1)

Het kiezers - en bedieningspaneel werden op een vlakke, stijve I

betonnen ondergrond opgesteld en aan één zijde .... mmopgelicht waarna
het betreffende onderdeel van de stemmachine werd losgelaten in een
vrije val.
Deze test werd eenmaal uitgevoerd op elke zijde.
Na de test werd de functionele check uitgevoerd. Verder werd het
kiezerspaneel en bedieningspaneel onderzocht defecten na de test.

Testresultaten

Het kiezers- en bedieningspaneel functioneerden na de test goed en
vertoonden ook geen beschadigingen. De communicatie met een Personal
Computer kon na de test tot stand worden gebracht.
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Deze vonden plaats onder referentieomgevingscondities:
omgevingstemperatuur 20 oe ± 2 K

- relatieve vochtigheid : 65 % ± 15°
voedingsspanning : 220 V, 50 Hz ± 1 %
afwezigheid van elektrische, elektromagnetische en mechanische
stoorinvloeden als omschreven onder testcondities.

4.1 Faalgedrag (TEG 812: Failure mode and effect analysis)

Het testplan voor faalgedrag werd gebaseerd op het ontwerp en is in
overleg met de opdrachtgever opgesteld. Het uitgewerkte testplan
voorzag in het aanbrengen van gesimuleerde fouten in de stemmachine. Na
introductie van een fout werd de functionele check uitgevoerd.

Het raamwerk voor het testplan bestond uit:
- Verlies van voedingsspanningen voor subsystemen, printkaarten;
- Breuk van externe bedradingen;
- Defect raken van subassemblies;
- Defect raken van componenten.

De initie1e conditie van de stemmachine, tenzij anders vermeld, was: 
machine aan
- stembureau geopend

Testomschrijving
(introduceren van de fout)

STEMCOMPUTERGEHEUGENMODULE:

1) Dit defect werd niet gedetecteerd:
- Stemmenis niet meer mogelijk.

2) De kandidaat verschijnt niet op het display:
- De buzzer geeft 2x een signaal.

Goedgekeurd ?

ja
ja

ja
ja

Opmerking



TNO rapport

KEURINGSTEMMACHINENEDAP

4.1 Faalgedr~g (vervolg)

Tes tomschrij ving
(introduceren van de fout)

STEMCOMPUTERGEHEUGENMODULES:
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Goedgekeurd ?

ja
ja

ja

ja
ja

ja
ja

ja
ja

ja
ja
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Opmerking

1) Dit defect werd niet gedetecteerd:
• Stemmenis niet meer mogelijk.

3) Oe printer van de stemmachine geeft een line feed:
• Er staan geen gegevens op deze regel van de uitdraai.

4) De buzzer geeft een ononderbroken signaal.

5) Oe fout wordt gedetecteerd.
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4.1 Faalgedrag (vervolg)

Testomschrijving
(introduceren van de fout)
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Opmerking

STEMCOMPUTERGEHEUGENMODULES(vervolg):

Ja d272 2 CPU DEEL:

1) Pit defect werd niet gedetecteerd:
- Stemmenis niet meer mogelijk.

3) De printer van de stel111lachinegeeft een l ine feed:
- Er staan geen gegevens op deze regel van de uitdraai.

5) De fout wordt gedetecteerd.

ja
ja.

ja
ja.

ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja.

ja
ja

ja
ja
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4.1 Faalgedrag (vervolg)

Testomschrijving
(introduceren van de fout)

~PU DEEL (vervolg):
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Opmerking

!'
I

ja
ja

ja
ja

ja
ja

ja
ja

ja
ja

ja
ja

1) Dit defect werd niet gedetecteerd:
- Stemmenis niet meer mogelijk.

6) Printer werkt niet:
- Oe stemming opgeslagen in de geheugens is goed. (procedureel opvangen)

7) G.... liIJLj~
- De stenmachine kan geen communicatiemet2 21 & 'ti .1

8) Dit defect werd niet gedetecteerd:
- De stenmachine komt tot de stand vrij voor kiezen en blijft daar op staan.
- Stemmenis niet meer mogelijk.
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4.1 Faalgedrag (vervolg)

Testomschrijving
(introduceren van de fout)
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Goedgekeurd? Opmerking

Het gelijktijdig indrukken van een keuze
toets en vrijgave voor keuze

Het gelijktijdig indrukken van meerdere
toetsen op het kiesregister

Met schakelaars ingedrukt opstarten

Sluiting in het keuzepaneel

Vrijgave toets ingedrukt houden tijdens
het stemmen

Kabel onderbrekingen:

ja buzzer geeft
een onderbro
ken beep
signaal

ja buzzer geeft
een onderbro
ken beep
signaal

ja "toetsenbord
fout"

ja buzzer geeft
een onderbro
ken beep
signaal

ja 9) buzzer
geeft een
onderbroken
beep signaal

6'-.,-.,.
ja

ja

ja

9) Sterrmenmogelijk;
- Bedieningspaneel: LAATVRIJGAVETOETSLOSIII I

10) Sterrmenonmogelijk;
- Bedieningspaneel uit
- Kiezerspaneel werkt

11) Sterrmenmogelijk;
- LCDkiezerspaneel werkt niet.

12) Stemmenmogelijk behalve op linker helft (rijen) toetsenbord.
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4.1 Faalgedrag (vervolg)

Testomschrijving Goedgekeurd ? Opmerking
(introduceren van de fout)

Kabel onderbrekingen:

-i/I ja 13)-- n.v.t b1indenbe-
diening:
niet opera-
tioneel-. ja 14)-. 15) .....

•• n.v.t externe
printer

•• ja 16)

--- ja 17)

-~ ja 18)

.fIII" ja 19)

13) stenmen mogelijk:
- Kiezerspaneel: PRINTERSTORING

14) stenmen mogelijk:
f ... U··... IIIITI.

15) Stemnen moge;ijk,.--et t:,
..... 1 ... 11.

16) Stemnenonmogelijk;
- Voedinguitgeschakeld

17) Stemnenmogelijk;
- Sleutelschakelaars bij het display van het kiezerspaneel reageren niet

]]2.1M $. nUi! fl18) Stemnenmogeli jk '·.... "r•• IJIlIIII••• ·'••••••••••••

19) Stemnenonmogelijk;
• Softkeys uitgeschakeld
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4.1 Faalgedrag (vervolg)

Testomschrijving
(introduceren van de fout)

Kabel onderbrekingen:
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Opmerking

---.
-fIf'-.-

Zekering onderbroken:-----

ja 20)

ja programmeer -
geheugen

ja stemgeheugen

ja 21)

ja

Kabel onderbrekingen:

- voeding ac-de

- voeding de-de •- voeding de-de ..

ja

ja

ja

ja

ja

stemmen kan

t.b.v accu

420) ., UJIII.~aU ! ·I.Ufili~11 .fiV.rll.·J1U.

21) s••• ·'•• mw;1111~2:Xi7 '.nlt

22) Stenmenonmogelijk;
- Displays buiten werking

23) Stenmenonmogelijk;
- Geenreactie stemmachine
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4.1 Faalgedrag (vervolg)

Testomschrijving
(introduceren van de fout)
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Opmerking

Kabel onder~4aa...e~UË~ printer(board)
Ipl type·. .-,. ja printerpapier

blanco-. ja

-ft ja-. ja

-.,. ja-. ja

- ",. niet aanwezig

-.. ja

-.omdraaien ja

Accu spanning:

geen reactie
printer

geen reactie
printer

geen reactie
printer

14,0 - 10,0 V d.c. ja

24) Paper-out detectie
- Geenverdere reactie

25) Printer storing;
- Keuzepaneel

26) Fout 3000
- Keuzepaneel

27) Accuspanning
- Als de eccuspanning te laag wordt, volgt een melding op het bedieningspaneel.
- De printer werkt niet
- De verlichting werkt niet
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4.2 Onderhoudbaarheidstest
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Alle vervangbare eenheden (printkaarten etc.) worden gedemonteerd en
gemonteerd met gebruikmaking van de gespecificeerde gereedschappen
volgens voorschrift voor een kwalitatieve beoordeling van:

- Toegankelijkheid
- Juistheid voorschriften
- Robuustheid eenheden en bevestigingmiddelen
- Plaatsingsgemak
Alle vervangbare eenhede ... 1[.11111=ti& ,,,,en losneembare delen worden
voorzover mogelijk:
- geplaatst in verkeerde stand (bti"N.. ~1L • gedraaid)
- g~plaatst in verkeerde positi •• nillll_
n~et geplaatst of aangesloten

- niet of incorrect gecodeerd of geadresseerd

Na elke conditie werd de functionele check uitgevoerd.

Testomschrijving Goedgekeurd ? Opmerking
(introduceren van de fout)

Toegankelijkheid ja 1)

Juistheid voorschriften ja 2)

Robuustheid:
kiezerspaneel ja
bedieningspaneel ja

Plaatsingsgemak boards:
kiezerspaneel ja
bedieningspaneel ja

Boards verkeerd plaatsen:
kiezerspaneel ja
bedieningspaneel ja

Boards omwisselen: ja n.v.t.

Verkeerde aansluiting (steker) :
kiezerspaneel ja 3)

bedieningspaneel ja n.v.t.



TNO rapport

KEURINGSTEMMACHINENEDAP maart
1991

pagina
27

4.2 Onderhoudbaarheidstest (vervolg)

1) Oe toegang tot de boards en andere onderdelen van het bedieningspaneel is goed. De toegang tot de
boards en andere onderdelen in de behuizing van het kiezerspaneel is duidelijk ondergeschikt aan het
ontwerp. Voor het onderhoud is de toegankelijkheid in voldoende mate gewaarborgd.

2) De voorschriften voor de stembureau-leden en onderhoud (opstart) worden beoordeeld nadat de
definitieve versie aan ons is aangeboden.

4.3 Bedienbaarheidstest

De bedienbaarheid met betrekking tot inkorrekte handelingen is tot een
minimum beperkt door het ontwerp.
- Na het geven van de printopdracht werd de afhandeling van de print-out

in sommige gevallen onderbroken. Er kon in alle voorkomende gevallen
een nieuwe printopdracht worden gegeven met een goed resultaat.

* De fabrikant heeft deze fout gelokaliseerd en in de hard- en software
en een correctie aangebracht .

• Verbetering accoord bevonden.

- Na het geven van een. hoger totaal da~stemmen, was er geen
communicatie II el. iLJ1UI I iP'bE tawilll be.

* De fabrikant heeft deze fout gelokaliseerd in de software en een
correctie aangebracht.

e Verbetering accoord bevonden.




