
Answers to Nostalgo-Quiz 2012 Cadec 10-årsjubileum

1: På tal om ehälsa presenterade Mats Ekhammar användningen av Mule ESB i den
nationella tjänsteplattformen för ehälsa på 2010 års Cadec. Vilken av Mules standard
"transports" har utvecklats av Callista?

 [SFTP]
 [uPNP]
 [xmpp]

2: På tal om Björn Beskow är han en av tre talare som framträtt på alla Cadec:er utom en
(årets Cadec inräknad). De övriga är Magnus Larsson och Johan Eltes. Vilket av följande
ämnen har INTE varit i fokus på något av Johan föredrag?

 [.Net]
 [Business Process Management]
 [DCI]
 [Referensarkitektur]
 [Project Zero]

3: På tal om WS-* förvaltar Callista den nationella standarden för SOA-baserad integration
inom nationell e-hälsa på uppdrag av Center för e-hälsa i samverkan (CeHIS). Vad heter
den standarden?

 [Swedish ehealth Interop Spec]
 [HL7 SE]
 [Riktlinjer för interoperabilitet i vården, tekniska anvisningar]

4: På tal om API innehöll Cadec 2005 ett föredrag med spådomar och trender inom
systemutveckling. En av trender som lyftes fram rörde bistra framtidsutsikter för WS-*.
Vilken av följande trender var INTE med i redovisningen?

 [REST]
 [RUP ersätts av agila metoder]
 ["Lagerlös" utveckling med pojos.]
 [Utvecklingsprojekt får lös koppling till IDE:er (blir individuellt val) med ökat fokus på kontinuerlig integration och

byggautomation.]
 [Rika klienter med JavaScript och "Ajax". ]

5: På tal om REST håller Callista Software för närvarande på med utveckling av en API-
plattform för att möjliggöra åtkomst av patientdata (sin egen) från öppna appar och
sociala tjänster. Vad heter det REST-baserade säkerhetsprotokoll som reglerar åtkomst
mellan t.ex. Facebook och Twitter?

 [SAML]
 [XACML]
 [OAuth]
 [OpenId]

6: På tal om UML höll Charles Jobson på Cadec 2003 en presentation på temat J2EE Design
i UML för RUP och Agile Software Development. Vilken av följande standards förvaltas inte
av OMG?

 [BPMN 2]
 [Corba]
 [Oagis]
 [MDA]

7: På tal om Agile Software Development höll Björn Beskow på samma Cadec ett föredrag
om test-driven design. Han pratade då bland annat om ett verktyg för in-container-testing.
Vilket?

 [J2EE Unit]

Home



 [Cactus]
 [Mockito]
 [Arquillian]
 [Bliss]

8: På tal om Cadec finns After Cadec. Vilket välhumlat lättöl serverades förra året?
 [Jever Fun]
 [Krönlein Three Harts]
 [Brewdog Nany State]
 [Guinnes for Bikers]

9: På tal om Mule ESB har det länge funnits förpaketerat stöd för ett dynamiskt JVM-språk
som Johannes Carlén presenterade på en Cadec. Vilket år var det?

 [2006]
 [2007]
 [2008]

10: På tal om Project Zero bygger det på en arkitektur som ligger en av våra före detta
anställda varmt om hjärtat: REST. Var arbetar Niklas nu?

 [Hitta.se]
 [Google]
 [Spotify]
 [Carmenta]


