Testauspäivä 2016
Twitter: #tretestaus16
2.6.2016 TTY:llä

Päivän teemasta
• Testauspäivän 2014 ohjelman pääteemana on teemana on
teknologia.
• Elämme aikaa, jolloin teknologia muuttuu niin tuotteissa ja
järjestelmissä kuin niiden kehittämisessäkin.
• Siksi on tärkeää tuntea teknologioita, tehdä niiden suhteen
oikeita valintoja ja varmistaa uuden teknologioiden tuotteiden
oikeat konseptit ja hyvä laatu.
• Tänään näemme erilaisia katsauksia teknologioihin, jotka ovat
testauksen kohteena, sen välineenä tai muussa roolissa.

Aamupäivän ohjelma
9:00 - 9:15

Seminaarin avaus, ohjelma, järjestelyt, ruokailu

9:15 - 9:50

Mika Katara ja Teemu Vesala, Qentinel: Mitä jokaisen testaajan pitäisi
tietää pilvestä?

9:50 - 10:00 Esittelyssä sponsorit Symbio ja FiSTB
10:00 - 10:30 Kahvitauko
10:30 - 11:10 Sakari Hoisko, Symbio: Skaalautuva testiautomaatio
11:10 - 11:45 Samuli Lahnamäki, Solita: Solitan epäonnistumiset (eli
oppimiskokemukset), top 5 testisautomaation soveltamisessa
11:45 - 12:45 Lounastauko

Iltapäivän ohjelma
12:45 - 13:05 Parhaiden TTY/TIE:n ja TaY/SIS:n opiskelijaprojektien palkitseminen
Pitkyn stipendillä
13:05 - 13:10 Pitkyn kuulumisia 50-vuotisjuhlavuonnaan
13:10 - 13:45 Olli-Pekka Puolitaival, IndoorAtlas: Kuinka testataan
sisätilapaikannusta
13:45 - 14:00 Salamapuheenvuorot:
Antti Virtanen, Solita: Ilmaista testiautomaatioita pilvipalveluna, Travis CI + avoin lähdekoodi *
Sami Jääskeläinen, SJ-Taito: Testaaja mikroyrittäjänä * Teemu Kanstrén & Pekka Aho, VTT:
Uusi 5G-testiverkko ja uutisia sensorien testauksesta

14:00 - 14:30 Kahvitauko
14:30 - 15:10 Maaret Pyhäjärvi, Granlund: Sovellusrajapintojen (API) tutkiva testaus
15:10 - 15:40 Matti Vuori, TTY: Älykkäiden ihmisenkaltaisten robottien testauksesta
15:40 - 15:55 Loppukeskustelu ja seminaarin lopetus

Rutiineista

Kahvit aamu- ja iltapäivän tauoilla
• Kahvipisteitä on salin ulkopuolella
Aulassa esillä
• Sponsorit ovat esillä aulassa ja kertovat ennen ensimmäistä
kahvitaukoa hieman itsestään.
Nimilista kiertää
• Salissa kiertää nimilista. Kuitatkaa läsnäolonne. Voitte myös
merkitä, jos haluatte laitoksemme sähköpostilistalle, jolla
tiedotetaan tällaisista tapahtumista.
Lounaasta
• Lounaspaikkoja on muitakin kuin vieressä oleva ravintola.
Kerromme niistä. Esiintyjille ja näytteilleasettajille on lipuke, jolla
saatte lounaan viereisestä ravintolasta. Käykää hakemassa
lounaalle siirtyessä.

Lopuksi
• Nimilista kiertää – laittakaa puumerkkinne, jos ette vielä ole
laittaneet. Merkitkää, jos haluatte postituslistallemme
• Mitä tänään saimme ja koimme?
• Kiitos yleisölle, esiintyjillä ja järjestelykumppaneille
• Esitykset tulevat saataville seminaarin sivuille (elleivät jo ole)
• http://www.cs.tut.fi/tapahtumat/testaus16

• Palautetta kiitos! Nettisivulla on linkki palautelomakkeeseen.

