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Løsningen
- Microservices
- Google Cloud
- Devops



Teknologi bak MatSans





3 veteraner
ut 



2 rekrutter inn



Vi trenger kompetanseoverføring!





Hva er WarGames? - Kontakt front!
● Hva?
● Hvordan?
● Hvorfor?



WarGames - Hva?
● Simulerte krisetilfeller



WarGames - Hvordan?
● Planlagt av veteran og gjennomført av rekruttene
● Veteran gjenskapte kjente tilfeller
● Testmiljø = Battleground
● En gang daglig gjennom en uke
● Gjorde det til et spill
● Fikse problemet så fort som mulig
● Post Morten(retrospekt)



WarGames -  Hvorfor?
● Bli KTS



KLAR TIL STRID



WarGames -  Hvorfor?
● Bli kjent med plattformen
● Status på kompetanseoverføring
● Håndtere situasjoner
● Feilsøking
● Jobb under press i trygge omgivelser
● Vanskelig å lære når alt er bra
● Utarbeide verktøy og metoder





Erfaringer
● Er nok kunnskap overført?

○ Hva er overført?

● Gjøre seg kjent med normalsituasjon (via mengdetrening)



Erfaringer
● Deduksjon



Erfaringer
Overraskelser:

● At gutta ropte og maste var med på å simulere press under tid
● Notater ikke bare til nytte under “lek”, men også til krisedokumentasjon
● Områder vi satt oss fast kunne tyde på forbedringspotensiale i dokumentasjon



Erfaringer
Forsikret oss om at vi hadde nødvendig kunnskap, ble også enda mer intimt kjent 
med løsningen



Erfaringer
● Effektivt!

○ I eksisterende (komplekse) løsninger
○ Etter innkjøringsperiode 

● Man tvinges til å bli kjent med dataflyt og systemarkitektur
● Man forbedrer rekruttene, teamet, rutinene og ressursene
● Ender opp med et robust team og rask responstid

○ STRIDSKLARE?!

● DevOps (bør ha realistisk replica-miljø)



Erfaringer



Debrief
“Embrace failure” – for noe kommer til å feile

Krisehåndteringsdokumentasjon i form av en War Manual



Debrief

Veldig bråkete; Ikke gjøre dette i kundens lokaler… Utgår i åpent landskap.

Tidkrevende…

Strukturer kompetanseoverføring (KO kan være planløs og oversiktlig)

Eksamen - stress moment

Avhengig av personligheter og mellompersonlige forhold i teamet

TDD - Testosterondrevet utvikling

Kan begrenses (pr. Tjeneste, chaosmonkey, etc.)



Verktøy
● Gode rutiner ved feilsøking
● Krisehåndtering
● Utbedret dokumentasjon 
● WarManual



CONGRATULATIONS, YOU ARE 
WAR-READY


