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Testauspäivä 2012

Date: 
Keskiviikko, 6 kesäkuu, 2012 - 08:45
TTY:n ja Pitkyn Testauspäivän 2012 ohjelman pääteemana on ajattelumallien vuorovaikutus. Kompleksisten
järjestelmien testaus ei onnistu yhdellä paradigmalla ja ajattelumallilla, vaan tarvitsee synergiaa erilaisten
tapojen välillä. Systemaattinen toiminta tarvitsee avukseen ketteryyttä ja ketteryys systematiikkaa.

Paikalla oli taas täysi sali eli noin 250 testausammattilaista. Tilaisuudesta onkin kehittynyt kohtaamispaikka, jossa
paitsi kuullaan esitysten kautta uusia tuulia, myös tavataan tuttuja ja vaihdetaan kuulumisia.

Erityisen mielenkiintoinen oli seminaarin akvaariokeskustelu-osuus, jolla luotiin aitoa keskustelua tavalla, jossa
jokaisella oli tasavertainen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Perinteinen paneelikeskustelu ei riitä 2010-
luvulla.
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Kiitos myös tilaisuuden näytteilleasettajille Tieturille ja Symbiolle.

Esitysten materiaalit löytyvät tilaisuuden sivulta.

(Matti Vuori)
Lokaatio: 

Ilmoita karttavirheestä

Tampereen yliopisto
Korkeakoulunkatu 7 Kampusareena,
33720 Tampere, Suomi

4,6  68 arvostelua

Näytä suurempi kartta

Karttatiedot ©2019 Käyttöehdot

Registration starts: 
Perjantai, 1 kesäkuu, 2012 - 21:30
Tapahtumalaji: 
Koulutus ja seminaarit
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YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot

© Copyright 2009 - 2019 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

TWEETS

Pitky_ry

RT @TestausOSY: Laatu ja testaus -lehti 2/2019 on
julkaistu! Asioiden arvioinnista, testaajista ja
tutkijoista, ja datasta testauks…
https://t.co/fDOgLx0AVP

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
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Pitky_ry

RT @Pitky_ry: 16.10. Tampereen seudun
työväenopistossa: Kansalainen ja tietotekniikka.
Seniorit kertovat siitä, miten he käyttävä…
https://t.co/fMRG5kPfqn

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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