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Hjälp oss!

Kalender
2014-12-03 Q4 SAST Väst
2014-12-04 Q4 Stockholm: Strategi, organisation
och ”lite politik"
2015-01-22 Stockholm: SIG om säkerhetstestning
2015-02-19 Q1 Stockholm: How to improve
software quality - DevOp och Continuous
Integration/Development
2015-04-16 Q2 Stockholm: Tekniklingo för
testledare

SAST är en ideell förening som
arrangerar möjligheter för
mjukvarutestare att utbyta erfarenheter,
skapa kontakter och förkovra sig inom
sitt gebit. Brinner du för test och vill
påverka åt vilket håll SAST ska gå? Vi
kommer att behöva hugade sådana.
Maila ewa@sast.semed din
intresseanmälan och berätta lite vad du
gör, vad du kan bidra med och - förstås vem du är!"

Ordförande har ordet
Först av allt vill jag gratulera SAST Väst som just har firat 10 år som förening. Vi var tre personer som
var med bra arangerad jubileumskväll där vi berättade om SAST historia. Både SAST Väst och vi som
var där från Stockholm tog också tag i en gammal önskan som vi har haft med att få ett närmare
samarbete mellan de olika SAST orterna. Den arbetsuppgiften får vi ta med on i det nya året som nu
närmar sig med stormsteg. Men innan året är slut så har i styrelsen ett sista möte där vi planerar
nästa års verksamet mer i detalj. Klart för2015 är Q1 den 19/2 och Q2 den 16/4 som ni kan läsa mer
om på www.sast.se. Nu ser jag fram mot vårt Q4 möte, på Hotell Sign, som har många duktiga talare
och många intressanta ämnen, missa inte det.

SAST SIG kring säkerhetstestning
SAST nästa SIG-möte kommer att handla om säkerhetstester. Säkerhetstester är ofta
mer närliggande traditionella funktionella och icke-funktionella tester än man kan
tro. Vi kommer att börja med att rita en karta över olika typer av säkerhetstest.
Därefter gör vi en mer detaljerad genomgång av säkerhetstest för applikationer.
Metodik blandas med en demo av hur ett hackerangrepp kan gå till. Under
föredraget diskuterar vi också de tio största säkerhetsproblemen i en applikation
(OWASP TOP 10), vilka också är ett av fundamenten i säkerhetstest.
Knowit välkomnar med mingel och tilltugg.
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SAST Q4 Stockholm – lokalbyte och datumbyte

2014

SAST Stockholm Q4 2014-12-04 med bl.a. Michael Bolton och Julie Gardiner.
Tema: Strategi, organisation och lite politik
Efter flera år av fullsatta kvartalsmöten så har vi nu äntligen hittat en större lokal som uppfyller våra
kriterier. Stockholm Sign Hotell har plats för 440 personer nu på Q4, detta kan ökas till 700 i
framtiden. Ett stort steg för SASTs medlemmar.
Det slutar inte där. Vi har bjudit in många internationella talare däribland några av världens mest
framstående föreläsare:
-Michael Bolton från Canada.
Han kommer att föreläsa om hur man kan använda sig av ”Rapid Software Testing” i en agil
organisation. Michael har tillsammans med James Bach detaljerat detta arbete bättre. Kul att få höra
det senaste inom ämnet.
-Julie Gardiner från England.
Julie kommer att föreläsa om ”Exploratory testing and Tour testing” som är en teknik som är väldigt
aktuell.
Hon kommer även att ftala om ”survival skills for testers”.
-Roman Jurkech från Tjeckien kommer att föreläsa om hur man vet att man är effektiv.
Han kommer att prata om Metrics som man kan använda sig av och många tips i hur man kan göra.
-Richard Taylor från England.
Richard har en mycket omtyckt föreläsning med titeln ” How Not to be a Victim (of other peoples’
mistakes)”
Denna föreläsning har han hållit en gång innan och dragit väldigt stora applåder.
-Fabyanna Eriksson och Petter Österling.
Dessutom kommer vi att få en föreläsning av Aftonbladets teststrateg/testledare Fabyanna Eriksson
samt automatiseringsspecialisten Petter Österling, de kommer att berätta hur man säkerställer
systemkvalitén och bibehåller ett mycket högt utvecklingstempo med en hel befolkning som kund.
Välkomna till en större lokal, träffa fler
likasinnade än innan, lyssna på mycket
duktiga talare och ett ännu roligare och
bättre Q-möte.
Lokal
Clarion HotelSign, Östra Järnvägsgatan 35.
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SAST Q1 Stockholm – Call for papers

2014

Strax efter julskinkan och nyårslöftena är det dags för ett nytt år med fullspäckade SAST konferenser.
Till SAST Q1 2015 så skulle vi vilja få in just era förslag på föreläsningar.
Efter att vi fått in förslagen från er så kommer teamet som anordnar konferensen välja ut de som
passar bäst in utifrån våra kriterier.¨Temat kommer vara Continuous Integration och Dev-Ops. Har
du något intressant inom det området så tveka inte att skicka in ditt förslag.
FÖLJANDE VILL VI FÅR REDA PÅ I ANSÖKAN FÖR CALL FOR PAPERS
 Rubrik:
 Beskrivning av presentationen:
 Längd på presentationen (10-35min):
 Önskad teknik (ljud, musik, PPT, Keynote etc):
 Beskrivning av dig som talare samt en bild på dig:
 Kontaktuppgifter till dig som talare:
Skicka allt till jagge@sast.se
PS, får du inget bekräftelse mail från SAST inom 2 dagar så maila även till
jagannath.tammeleht@gmail.com D.S.
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Kortlekar, kloningar och ninjas: 500 ord SAST Q3
SAST Q3 bjöd på en hel del intressanta föreläsningar kring test. Att tro att man bara kan sätta igång
och testa är ganska naivt då det är så mycket kring testning som försvårar arbetet. Bädda för test var
temat för konferensen och dagens föreläsare talade om hur man kunde förbättra förutsättningarna för
ett gott testarbete.
Erik Kieffer från King tog upp skillnader på att testa och att kontrollera och visade att man som testare
är mer en digital detektiv som utforskar det ingen annan har testat och är något som kompletterar
regressionstester som är till för att kontrollera. QA Ninja är jobbtiteln på utforskande testare på King
för den som är sugen på en cool titel och för den som vill vara lite mer av en Indiana Jones inom
testning.
Jag lärde mig om Service Virtualization av Ulf Jentler från SQS och hur det hjälper med testmiljöer
genom att klona beteenden och funktioner från komponenter för att minska beroende av dessa
samband i skapandet av testmiljöer.
Morgan Ahström från Claremont visade hur simpelt det kan bli med en Kanbantavla för att hitta
problem i ett projekt då han talade om erfarenheter från misslyckade och lyckade arbeten.
Användandet av kortlekar för att hitta inspiration och samtalsämnen kring test, för att på så sätt få
igång snacket kring ämnen man vanligtvis kanske inte tänkt på var något som Klaus Nohlås talade om.
För er som är sugna på att använda kortlekar så fanns det en hel del olika där ute på marknaden. Lägg
fram en kortlek på lunchbordet för att få igång snacket!
Rosemarie Arnemark pratade om förändringsarbete och hur man kan få med sig alla på tåget. Gör en
tydlig bild av målet och vart vi ska för att sedan engagera medarbetarna genom få dem att känna ett
behov av förändring och skapa ett positivt grupptryck. Var noga med att INTE använda några
pekpinnar!
Något som ska vara så självklart, men ändå inte alltid är det, är vårt testuppdrag och varför vi testar.
Rikard Edgren pratade om hur man på ett bra sätt kan få fram det som är det viktiga i sitt testarbete.
Ta reda på vad som är viktigt genom att prata med intressenter och genom att kolla relevanta
informationskällor. Berätta om vad du tror är ditt testuppdrag för att minska risken för missförstånd
och för att förankra testuppdraget. Testuppdraget kanske inte alltid är detsamma utan ändras med
tiden, så ändra dig om du vet mer.
…fortsättning på nästa sida…
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…fortsättning från föregående sida…

Dagen avslutades med mind games då Lars-Peter Loeld fick oss i publiken häpna över hans förmåga
att läsa våra tankar.
Som man bäddar får man ligga brukar det sägas och det gäller väl även test. Så se till att organisera er
oavsett om det gäller er testdata/testmiljöer samt hur ni lägger upp ert arbete. Men framför allt, se
till att ni förstår vad ert uppdrag är så har ni redan där skapat bättre förutsättningar för en gott
testarbete. Det tar jag mig från SAST Q3.
/Robert Westford

SAST Väst
Ni har väl inte missat att anmäla er till Q4-2014 den 3:e Dec? Anmälan sker via Meetup och det finns
just nu bara ett fåtal platser kvar.
För Q1-2015 planerar vi att göra en repris på "Back to Basic" som vi hade i Q4 2012. Vi öppnar upp
scenen för en serie kortare presentationer där ämnet är fritt.
Det kommer bli ett kvällsmöte på central adress men datum är inte spikat.
Har du något du känner du vill dela med dig av eller vet du någon vän eller kollega som borde få
komma till tals men kanske inte har tagit steget att tala inför en grupp. Här ges möjligheten.
Skicka in egna bidrag eller nominera andra som ni skulle vilja höra på.
Maila direkt till mig på Jonas@ahnstedt.com
Mer information kommer i början av 2015.

Redaktör: Jörgen Damberg

©SAST

Ansvarig utgivare: Henrik Rylander

