
  
 

 
 [ uutispäivä ] 
tiistai 3.1. 

-Bonito viilasi Efecten 
myyntikonetta 

-Microsoftin kultakumppanit 
liittoutuvat 

-Verkkokauppa.com hyvästelee 
paperiset ostolaskut 

-Pretec kiersi usb-muistin kynän 
päähän 

-DNA:n poistetun blogin 
kirjoittaja palautti tekstit 
verkkoon 

-IPodin suunnittelija pääsi 
kuningattaren suosioon 

-Handelsbanken hankkii 
TietoEnatorin kassanhallintaa 

-Pankkipila-tekstari hämmensi 
Savossa 

-Sony heivaa varaosat ja 
lisälaitteet harteiltaan 
Pohjoismaissa 

-Comptelin EDB-osto 
viemässä yt-pöytään 
Suomessa 

-Are pestasi Enfon it-
palvelijakseen 

-TDC Song vannoo 
palvelintensa puhtautta 

-Työeläkejärjestelmä tarvitsee 
WM-dataa 

-Nettikone kolistelee 
Mascuksen maalle 

-F-Securen vakoilunesto 
vakuutti InfoWorldin 

-Sokos Hotels täsmämarkkinoi 
Blue Bookilla 

-Valkoinen Talo selvittää 
alihankkijansa 
verkkoseurantaa 

 
maanantai 2.1. 

-Kuinka Xbox hakkeroidaan 
Linux-tietokoneeksi 

-Epävirallisen WMF-korjauksen 
laatija julkaisi tarkistustyökalun 

-Siemens SAPittaa Tampereen  
 [ pääuutiset ]  
 [ talous ]  
 [ ratkaisut ]  
 [ uutisviikko ]

Tilaa Taloussanomat
  

Hae uutisarkistosta hakusanalla     [ohje]

maanantai 24. lokakuuta 2005 klo 15:40 

Nokian vetämä hanke palkittiin 
Standardoitu yleisratkaisu 
softatestaukseen 

 
Itea-klusteriohjelma (Information Technology for 
European Advancement) on valinnut 
suomalaisvetoisen TT-Medal -hankkeen (Test & 
testing methodologies for advanced languages) 
vuoden 2005 Itea Achievement Award -palkinnon 
voittajaksi. 
 
Tekesin mukaan projekti on saavuttanut huomattavan 
läpimurron kehittämällä standardoidun yleisratkaisun 
tietokoneohjelmistojen testaukseen. 
 

Hanke ja -teknologia tarjoaa Euroopan ohjelmistoja hyödyntävälle teollisuudelle 
lähitulevaisuudessa mahdollisuuden vähentää testausta, lyhentää testausaikoja 
sekä samanaikaisesti täyttää korkealaatuiselle tuotteelle asetetut vaatimukset. 
 
Tulokset antavat myös eurooppalaisille testityökalujen toimittajille ja konsulteille 
mahdollisuuden sijoittua paremmin tähän asti USA:n hallinnoimilla 
maailmanmarkkinoilla, Tekes uskoo. 
 
Yhdeksän miljoonan hanke 
 
TT-Medal -hankkeessa kehitetyt uudet menetelmät ja työkalut testattiin useissa 
vaativissa auto-, rautatie-, finanssi- ja tietoliikennesovellusalojen 
sovelluskohteissa, joissa ilmeni, että testaustehokkuus ja tuotteen laatu 
paranivat merkittävästi. 
 
Hankkeen laajuus oli 67 henkilövuotta ja sen budjetti oli yhdeksän miljoonaa 
euroa. Projektiin osallistui yksitoista osapuolta Suomesta, Hollannista ja 
Saksasta. Koko hankkeen vetäjänä toimi Nokia. 
 
Hankkeen suomalainen osuus kuului Tekesin Nets - Tulevaisuuden verkot -
teknologiaohjelmaan. Nokian lisäksi muut suomalaiset osanottajat olivat 
Conformiq Software, NetHawk ja VTT Elektroniikka. 
 

Tuomas Karvonen

<< edellinen    seuraava >> 
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