
z 1998-ban létrejött Linux
Professional Institute (LPI)
egy olyan, Linux-bizonyítvá-

nyokat kibocsátó szervezet, amelynek
az a célja, hogy elhárítsa az akadályo-
kat a nyílt forráskód terjedése elõl és
növelje a közösség tudásszintjét. Meg-
alakulása óta az LPI több mint 35 000
vizsgát bonyolított le a világ szinte
minden országában, és terjesztõk, ok-
tatók, munkaadók, valamint kormá-
nyok támogatását nyerte el. Ez a siker
azonban csak a kezdet. Az LPI mint
szervezet rendelkezik azzal a képes-
séggel, hogy a feje tetejére állítsa az
informatikai minõsítések világát, épp-
úgy, ahogy a Linux maga a progra-
mok világát forgatta fel.
Manapság mindenki természetesnek
veszi, hogy az informatikai bizonyít-
ványok az informatikai cégekhez kö-
tõdnek, ami kizárólag ezen a területen
ismert jelenség. A gyógyszerészeket
például nem úgy képezik ki, hogy csak
egy cég gyógyszereit ismerjék. Még az
olyan „semleges” programok esetében
is, mint a CompTIA, a cégek tartják
a kezükben a minõsítési folyamatot.
A bizonyítvány megszerzésére törekvõ
embereknek és leendõ munkaadóiknak
nincs beleszólásuk a képzés tartalmába.
Noha az LPI céljai megvalósulása
érdekében elfogadott céges támoga-
tásokat, a cégek mégsem határozhatják
meg számára a követendõ utat. Az LPI
mögött közösségi hajtóerõ áll, és nem
csupán semleges, hanem független is a
szállítóktól. Például a közösségben
igény merült fel a felhasználói Linux-
bizonyítványra, ezért az LPI megkezd-
te azt a munkát, ami ezt valóra váltja.
Még ennél is fontosabb közös erõfeszí-
tésünk, hogy minden kapálózás és
jajveszékelés ellenére az informatikai-

bizonyítvány-osztókat afelé az egymás
ellenõrzésén alapuló modell felé rán-
cigáljuk, ami más foglalkozások eseté-
ben már elvárásnak számít.
Miközben a legtöbb cég fölfelé srófolja
bizonyítványt adó vizsgái árát, az LPI
tudatosan törekszik a vizsgaköltségek
lefaragására. 
Az LPI egyik fõ törekvése az a kutatási
és fejlesztési tevékenység, amelynek
célja a számítógépes oktatás költségei-
nek csökkentése, valamint a vizsgázta-
tás mûszaki hátterének fejlesztésével
egy méretezhetõ, költséghatékony gya-
korlati vizsga bevezetése. Növekedé-
sünk a Linux és a nyílt forráskód fejlõ-
désének függvénye, ezen a téren pedig
jelentõs eredményeket tapasztalhattunk
a vállalati és a közszférában egyaránt. 
Noha nem lehet kétséges, hogy a
Linux az egész világon jelen van,
komoly erõfeszítés szükséges ahhoz,
hogy a nyílt forráskódhoz kapcsolódó
oktatás és a bizonyítványok a számos
különféle nyelvû, kultúrájú és kor-
mányzati berendezkedésû országban
megfelelõek és hasznosak legyenek.
Az LPI a központi irodájából nem
képes egymaga megfelelõ megoldássá
tenni a Linuxot az egész világon. Nem
mûködne a hagyományos kirendelt-
ségekre épülõ megoldás sem. Közös-
ségi alapú partnerhálózatunk mûkö-
dik az Egyesült Államokban, Japán-
ban, Brazíliában, Kanadában, Német-
országban és Ausztriában. Napról
napra újabb nemzeti partnerszerve-
zetek kapcsolódnak be; a legutóbbiak
között van például Ausztrália, Nigéria,
Bulgária és Kína.
Rövid távú célunk a partnerhálózat
kiterjesztése, de van egy hosszú távra
szóló álmunk is: biztosítani, hogy a
minõsítõ vizsgák elérhetõek és a lehe-

tõ legjobb minõségûek legyenek, és
mindenhol a világon megfelelõ meg-
oldást jelentsenek. 
Hosszú távú célunk: a vállalatoknak
tudniuk kell, hogy amennyiben a Linux
mellett döntenek, a szakértelem kép-
zett, minõsített szakemberek személyé-
ben a rendelkezésükre áll, s õk maguk
is teljesítették az LPI programot.
Csüggesztõ, ha az ember valamelyik
termék újabb változatának a megjele-
nésével elveszti bizonyítványa érvé-
nyességét, és az LPI tisztában van vele,
hogy a bizonyítványok megújítása
éppolyan fontos az informatikai szak-
mában, mint bármely más területen.
A különbség az LPI és más informati-
kai bizonyítványok között abban áll,
hogy amennyiben bevezetjük a bizo-
nyítványok megújítását, annak alapja
az eltelt évek meghatározott száma
lesz, nem pedig egy termék új változa-
tának a kiadása.
Mint maga a Linux, az LPI minõsítési
programja is a közösségi részvétel
erejét bizonyítja. Egyetlen más minõ-
sítési program sem egyesít ilyen világ-
méretû, alulról szervezõdõ hálózatot
a vizsgák fejlesztése, a pszichometria
és a lebonyolítással foglalkozó szak-
emberek szaktudása révén. Azt szeret-
nénk, hogy az LPI a továbbiakban is
az a példa lehessen, amit elõbb-utóbb
minden más informatikai minõsítési
programnak követnie kell.
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Informatikai bizonyítvány egy kicsit másképp
Hogyan lehet egy bizonyítvány jobb, szélesebb körben elterjedt, 
olcsóbb és még független is?
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