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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 12 december 2012: Testontwerptechnieken!!
Testontwerptechnieken en bijbehorende tools, daar gaan we eens flink de diepte mee in.Op
deze avond gaan we onder aanvoering van Bart Broekman en Rik Marselisaan de slag met:
Pairwise testing
Elementaire Vergelijkingen test
Modified Condition/Decision Coverage
Data Combinatie test
Het blijkt dat er weinig open source, freeware of shareware tools zijn voor het genereren van
testgevallen. Een heel bekende is de Classification Tree Editor (CTE XL), zie de link op de
website om deze te downloaden. Voor deze thema-avond zijn we ook nog naarstig op zoek
naar een vrij beschikbare tool om MCDC testgevallen te genereren, ken je er een? laat het ons
dan weten via evenement@testnet.org.
De avond zal bestaan uit een inleidend stuk theorie, oefenen met de technieken, een
bespreking van de mogelijke tools, en eventueel oefenen met die tools. Breng als je dat wilt
gerust je eigen computer mee. Breng je eigen praktijkvoorbeelden mee om het extra zinvol te
maken!
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wil jij ook eens op het podium staan op een TestNet evenement?
12 december 2012, NBC: Workshop goede proposal
De call for papers voor het voorjaarsevenement is verzonden. Misschien twijfel je al een tijdje
om een keer een presentatie te doen. Maar hoe stel je een pakkend voorstel op dat indruk
maakt op de evenementen commissie? En hoe maakt je een interessante en boeiende
presentatie? Daarom hebben we twee ervaren presentatoren gevraagd een zeer interactieve
workshop te geven voor iedereen die interesse heeft. Wil jij ook meer kans wil maken op een fel

begeerd plekje in het programma? Neem een laptop mee zodat je direct aan de slag kan!
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HERINNERING: CALL FOR PAPERS TESTNET VOORJAARSEVENEMENT 2013
Het is pas November 2012 maar toch willen we vast vooruitkijken naar het TestNet
voorjaarsevenement 2013. Dit jaar houden we het evenement op maandag 13 mei 2013, in
ons vertrouwde NBC te Nieuwegein, volgens de bekende opzet met keynotes en parallel-tracks
in de middag en avond. Ook dit keer rekenen we op 500 tot 600 bezoekers.
Het thema voor het voorjaar is “Test Automation & tooling: silver bullets of testing?”
Testautomatisering werd in de recente TestNet programma enquête 2013 het meest genoemd
als thema waarover de TestNet leden meer willen horen. In een tijd waarin agile een steeds
belangrijkere plek inneemt, wordt test automatisering ook steeds belangrijker. Ook de opkomst
van geavanceerde tooling, denk bijvoorbeeld aan model based testen, kan van grote invloed
zijn op het werk van de tester. En wat is de invloed van open-source tooling op ons vakgebied?
Allemaal vragen die een antwoord verdienen en mogelijk aan bod komen op het
voorjaarsevenement van 2013. Deel jij je kennis en ervaring met je mede leden van TestNet?
Heb je een interessant verhaal? Stuur dan een proposal volgens de hiervoor bestemde
template in Word formaat in. De deadline is 23 december 2012.
Stuur je inzending volgens de template in Word formaat met alle rubrieken ingevuld aan
evenement@testnet.org
Ga naar de website voor de uitgebreide tekst van de oproep , sjabloon voor de inzending en
tips voor onderwerpen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquête werkgroep testautomatisering
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maak je keuze in de Poll over streaming van evenementen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNet zoekt enthousiaste leden die zich willen inzetten voor onze vereniging
Voor meer info: beschrijving vacature secretaris op de website.
Reacties vacature ‘secretaris’: Bart Watertor (secretaris@testnet.org).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Als TestNet onderhouden we contact met de Belgische discussiegroep voor software testers
van TI/KVIV, tegenwoordig opererend onder de naam "ie-net". Op hun website is meer
informatie over hun activiteiten te vinden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avonden (inclusief diner) zijn gratis toegankelijk voor leden.
Niet-leden betalen 35 Euro. Inschrijving kan tot 3 dagen voor de thema-avond. Meld je alleen

aan als je ook werkelijk komt en meld je weer af als je onverhoopt toch niet komt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inloggen op website
Je gebruikersnaam is BL0606. Je wachtwoord heb je eerder per email ontvangen. Aanvragen
nieuw wachtwoord kan via de knop “wachtwoord vergeten”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het archief van de TestNetNieuwsFlits staat op de website.

