
ki valaha is próbált már két
embernél többel egyszerre
együtt dolgozni, az tisztában

azzal, hogy mi jelent a jó szervezés,
az információk hatékony megosztása.
Évekkel ezelõtt ilyen célra hirdetõtáb-
lákat használtak, körtelefonok mentek
egész nap a csapat tagjai között. Aztán
megjelent az internet, az e-mail,
a World Wide Web. Végre lehetett egy-
szerre hatékonyan sok emberrel infor-
mációt megosztani, megjelent egy
olyan környezet, amelyet hatékonyan
lehetett használni arra, hogy megszer-
vezzük a munkát, megszervezzük az
életünket. Több cég felismerte az
igényt és a 90-es évek elejétõl sorra je-
lentek meg a csoportmunkát támogató
megoldások. Lotus, Exchange, hogy
csak a két legnagyobbat említsem.
A csoportmunkát támogató rendszerek
mindegyiket törekedett arra, hogy
amellett, hogy az egyén megszervezhe-
ti a saját munkáját, mindezt oly módon
tegye, hogy azzal közvetve a többiek
munkaszervezését is befolyásolja, segí-
teni tudja. Legelsõ elterjedt megoldá-
sok a közösen használható naptárak,
névjegyalbumok voltak – természetesen
az integrált levelezõ rendszer mellett.
Az elsõ csoportmunka rendszerek
megjelenése óta eltelt idõben az infor-
matika és a távközlés olyan fejlõdésen
ment keresztül, amely alapvetõen át-
alakította mind a lehetõségeket, mind

pedig a felhasználók igényeit. Techno-
lógiai oldalról elképesztõ újítások jelen-
tek meg. A tenyér méretû számítógép,
a mobiltelefon, amely rendelkezik
olyan hatékony kommunikációs háló-
zattal, amellyel olcsón és gyorsan lehet
adatot átvinni, megjelentek olyan háló-
zati protokollok, amelyeken keresztül
több gépet tudunk kezelni, állandóan
szinkronban tudjuk tartani az adatain-
kat. Nézzük hát, hogy mit is várhatunk
és mit kapunk egy ilyen rendszertõl.

Naptár
A két legnépszerûbb és leggyakrabban
használt szolgáltatás egyike a közösen
is használható határidõ naplók elektro-
nikus reinkarnációja. Szinte minden
csoportmunka alkalmazás tartalmaz
ilyen szolgáltatást – legalábbis azok,
amelyek komolyan gondolják, hogy
felhasználókat fognak kiszolgálni.
Az ilyen naptárakat használhatjuk arra,
hogy saját személyes bejegyzéseket he-
lyezzünk el, oly módon, hogy ezt más
felhasználók ne lássák, ugyanakkor ké-
szíthetünk olyan bejegyzéseket is, ame-
lyekhez más felhasználókat is hozzá-
rendelünk. Ez egy nagyon hasznos
funkció, ha szervezünk egy olyan meg-
beszélést, ahol egy csapatból több em-
ber is jelen lesz, ilyenkor az idõpont és
helyszín egyeztetése után a szervezõ
a résztvevõk naptárában is elkészítjük
a bejegyzést, sõt az okosabb rendsze-

rek e-mailben, SMS-ben értesítik
a résztvevõket, hogy új meghívót kap-
tak egy eseményre. A meghívókat el
lehet fogadni, ezzel visszaigazolhatjuk
a részvételt, el tudjuk utasítani, ha va-
lamilyen ütközés volna egyéb bejegy-
zéssel. Ma már vannak olyan naptárke-
zelõ rendszerek, amelyek nem csak
emberi erõforrásokat képesek kezelni,
így nem csak a résztvevõket vehetjük
fel egy adott idõponthoz, hanem fog-
lalhatunk vele tárgyalót, projektort,
vagy egyéb más erõforrást. Ez a megol-
dás sok környezetben megkönnyíti
a mindennapi munkaszervezést,
könnyen elkerülhetjük azokat az esete-
ket, amikor többen is egy idõpontban
mennének be egy tárgyalóba, vagy
éppen a parkolóban keresi az ember
a céges autót és azon bosszankodik,
hogy ki vitte el már megint.

Névjegyek
A másik nagyon népszerû szolgáltatá-
sa a csoportmunka rendszereknek
a névjegyalbum szolgáltatás. Ezek az
alkalmazások teljes mértékben helyet-
tesítik, sõt kiterjesztik a korábbi név-
jegykártya gyûjtõk szerepét. Az egyes
bejegyzéseket a felhasználók egyedül,
vagy közösen kezelhetik, követhetik
a változásokat és mindig rendelkezé-
sére áll azoknak az embereknek, akik
a rendszert használják. Napjainkban
azt hiszem elmondható, hogy a mobil-
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telefonok terjedésének egyik követ-
kezménye, hogy az emberek egyre ke-
vesebb telefonszámot jegyeznek meg,
hiszen mindenki aki fontos, név alap-
ján benne van a telefonunkban. Innen
már csak egy lépés annak megoldása,
hogy  az irodai, vagy az otthoni szá-
mítógépünk a fontos névjegyeket
a telefonunkra küldje, így egy-egy
névjegybejegyzés módosítása után
biztosak lehetünk abban, hogy a név-
jegyet használók mindig a legfrissebb
adatbázissal dolgoznak. Ennek megol-
dására mostanság már egyre több
rendszer  és mobil eszköz támogatja
a SyncML protokollt, amely pontosan
ezt a feladatot hivatott elvégezni az
Interneten keresztül.
A naptár modulhoz némileg kötõdõ
funkció a teendõk feljegyzésére szolgá-
ló modul, amely szintén mindegyik
rendszerben megtalálható. Ez némely
programoknál nem jelent többet, mint
olyan bejegyzések, amelyek emlékez-
tetõül szolgálnak bizonyos feladatok
elvégzéséhez, azonban az okosabb
szoftverek ezt a funkciót is jelentõsen
továbbfejlesztették. Vannak olyan
rendszerek, ahol egy-egy bejegyzés-
hez erõforrásokat rendelhetünk, a fel-
adat elvégzésére idõintervallumokat
adhatunk meg, prioritásokat rendel-
hetünk az egyes funkciókhoz, sõt akár
követhetjük, hogy a feladatot az adott
napig milyen részben készítettük el.
Ezekkel a funkciókkal és némi szerve-
zéssel akár egyszerû projektirányító
rendszerré is válhat a teendõk modul.

Levelezés
Talán minden rendszer alapja, a leg-
fontosabb funkció, amely nélkül az
egész rendszer nem sokat ér. Szállító-
tól függõen más és más megoldással
találkozhatunk ezen a téren is. Vannak
szállítók, akik saját, beépített levelezõ
megoldással szállítják a rendszerüket,
ilyenre a legegyszerûbb példa
a Microsoft Exchange. Megint más
szállítók azt a taktikát követik, hogy
az egyszer már elkészült és rendelke-
zésre álló modulokat nem valósítják
meg újra, hanem használják, fõleg ha
az ingyenesen, szabadon rendelkezés-
re áll. Ilyen meggondolás alapján épí-
tik a Linuxos munkacsoport kezelõ
szoftverek jelentõs részét, így ki lehet
aknázni a Linuxban meglévõ megle-
hetõsen erõs és jól használható leve-
lezõ szolgáltatásokat.

Wiki
Ejtsünk néhány szót az internetes
tudás egyik legújabb gyûjtõ, tároló
és megjelenítõ formájáról, a Wiki-rõl.
A Wiki szó eredete a Hawaii wiki wiki

kifejezésbõl ered, ami körülbelül
annyit tesz, hogy gyors, közvetlen

(forrás: wikipedia.org). Az internetes
jelentése a szónak egy olyan interak-
tív tudástárat fed, ahol a felhasználók
közösen készítik el az adott oldalon
megjelenõ információt, mégpedig
olyan módon, hogy az adott oldalakat
minden felhasználó saját szája íze és
legjobb tudása alapján tudja szerkesz-
teni. Mára az egyik legnagyobb adat-
bázissal rendelkezõ internetes enciklo-
pédia is ezen a merõben újszerû ala-
pon kezdte meg mûködését. Aki nem
ismerné, annak ajánlom figyelmébe
a wikipedia.org címû oldalt.
A wiki tehát gyorsan közkedvelt
eszközzé vált a tudás orientált környe-
zetekben, így nem csoda, hogy a mun-
kacsoportos rendszerek készítõi is
felfigyeltek rá és mára több rendszer
elhagyhatatlan moduljává vált. Egy-
egy projekt kapcsán nagyon jól hasz-
nálható, amikor több ember közösen
gondolkodik és dolgozik egy adott
témán- Látványosan és jól használha-
tóan tudják egymás tudását közös tu-
dássá tenni, így nagyon hatékony esz-
köz a használható tudás létrehozása
terén akár vállalati-, akár oktatási-,
vagy éppen magáncélokra.

Visszakeresés
Természetesen a csoportos munka
semmit nem érne, ha a munka során
elkészített dokumentumainkat nem
tudnánk rendszerezni, elhelyezni egy
megfelelõ, késõbb visszakereshetõ
helyen. A tárgyalt rendszerek többsé-
ge erre is kínál valamiféle megoldást.
Vannak rendszerek, amelyek ilyen cél-
ra külön, csak a rendszerben elérhetõ
mappastruktúrákat kínálnak. Ebben
az esetben a rendszerben a létrehozott
mappákra megadható hozzáférési jo-
gosultság, amely a felhasználók, vagy
felhasználói csoportok számára dekla-
rálja az adott anyaghoz való hozzáfé-
rés szabályait. Ez egy nagyon hasznos
dolog, hiszen egy nagyobb projekt
kapcsán meglehetõsen sok embernek
kell együtt dolgoznia, ugyanakkor
a felhasználók általában meglehetõsen
heterogén hozzáférési jogokkal ren-
delkeznek. Így egy a projekt felügye-

letét végrehajtó felhasználó személy
például olvasási jogokkal hozzáférhet
a teljes rendszerhez, míg egy adott
terület felelõse csak az adott terület
dokumentumait kezelheti, azokat
viszont teljes jogosultsággal.
Egy másik szemlélet szerint a rendszer
nem kínál külön mapparendszert
a dokumentumok tárolására, ellenben
hozzáférést engedélyez egy meglévõ
fizikai állományrendszerhez. Ennek
a megoldásnak elõnye, hogy a doku-
mentumok nem csak az adott rend-
szeren keresztül, hanem attól függet-
lenül is elérhetõek, ám ez a funkciona-
litás van amikor éppen hátrány, nem
pedig elõny.
Megint más rendszerek egészen odáig
mennek, hogy nem csak egy mappa-
struktúrában tárolják az adatokat, ha-
nem gyakorlatilag egy adatbázisban,
méghozzá megjegyzésekkel ellátva
a dokumentum teljes, vagy kivonatos
tartalmával. Ezen metaadatok segítsé-
gével a késõbbiekben a dokumentu-
mok az elõzõ megoldásokhoz képes
sokkal hatékonyabb módon lesznek
visszakereshetõek. Az ilyen rendsze-
rek hátránya jelenleg talán a kicsit kö-
rülményes feltöltés, hiszen nem elég
magát a dokumentumot a helyére ten-
ni, azt megfelelõ metaadatokkal is el
kell látni. Ugyanakkor a jövõ minden-
képpen ebbe az irányba mutat, hiszen
ezzel a módszerrel olyan információ
állítható elõ, amelyet aztán a késõbbi-
ekben ember és gép számára is tudás-
sá lehet alakítani.

Fórum
Ha már a wiki rendszerektõl ejtettem
szót, akkor említsük meg a wiki közeli
rokonát, a fórum szolgáltatást is. A kor-
szerûbb munkacsoportos rendszerek-
nek természetesen ez a modul is jófor-
mán elválaszthatatlan részét képezi.
A wiki-vel ellentétben itt nem egy do-
kumentum formálása a cél, hanem sok-
kal inkább a párbeszéd dokumentálása,
amelynek kapcsán a végén egy döntés,
vagy dokumentum megszületik. A wiki

és fórum nagyon jól kiegészíti egymást
az interaktív tudás létrehozása terén.

Kapcsolódás a rendszerhez
Most, hogy végére értünk a fonto-
sabb funkciók áttekintésének, nézzük
meg, hogy milyen módon tudunk egy
ilyen munkacsoportos rendszerhez
kapcsolódni.
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Azoknál a rendszereknél, amelyek
története a 90-es évek elejére nyúlik
vissza – mint az Exchange, vagy a Lotus

– szinte mindenütt találunk a rendszer-
hez kapcsolódó natív kliensprogramot.
Nem meglepõ a dolog, hiszen a 90-es
évek elején ezek a rendszerek a vállala-
ti hálózatokon üzemeltek és a meglévõ
hálózati és rendszer infrastruktúrán
kellett a mûködést megvalósítani.
Ennek legegyszerûbb módja az akkori
felfogás szerint egy kliens-szerver
alapú program volt. Így jelent meg
a Microsoft kínálatában kiszolgáló
oldalon az Exchange Server, míg kliens
oldalon az Office csomag és benne az
Outlook nevû kliens program.
Ezután a 90-es évek második felében
az Internet óriási fejlõdésen ment ke-
resztül, megjelentek a szerver oldali
programozási nyelvek és rohamosan
terjedt a dinamikus tartalmat megjele-
nítõ web. Nem is csoda, hogy nem kel-
lett sokat várni és megjelentek az új
irányzatot képviselõ, immár internetes
technológiákon alapuló rendszerek,
valamint a korábbi rendszerek készítõi
is gõzerõvel dolgoztak azon, hogy
rendszereik az internet felé is képesek
legyenek adatot megjeleníteni.
Az elmúlt években megjelenõ rend-
szerek szinte kivétel nélkül azt a stra-
tégiát képviselték, hogy egy nagyon
fejlett webes alapú megjelenítést tar-
talmaznak és ehhez a rendszerhez
lehet megfelelõ interfészek felhaszná-
lásával natív klienseket csatolni. Így
történt az, hogy a legújabb rendsze-
rekhez már akár a méltán népszerû
Evolution, vagy Mozilla Thunderbird

kliensekkel is tudunk csatlakozni.
Megfigyelhetõ ugyanakkor, hogy
a munkacsoportos rendszerek haszná-
lóinak egy jelentõs része a natív kliens
használata helyett kezd inkább átállni
a webes kliensek használatára. Nem
véletlen, hogy a különbözõ webmail
rendszerek óriási népszerûségnek ör-
vendenek, hiszen ezek olyan felületen
nyújtanak hozzáférést a postaládánk-
hoz, amely a világon bárhonnan,
beállítások elvégzése nélkül is teljesen
biztonságos módon mûködik.
A webes technológia alkalmazásának
másik nagy elõnye, hogy egyre több
rendszer kínál napjainkban a felhasz-
nálóknak olyan szolgáltatást, amellyel
könnyen és gyorsan ki tudják alakíta-
ni internetes otthonukat, így egy vál-
lalati rendszeren belül a megfelelõ

alkotóelemek felhasználásával összete-
hetnek egy olyan kis privát oldalt,
amelyen az általuk legfontosabbnak
ítélt információk érhetõek el, a szá-
mukra legfontosabb dolgok kerülnek
megjelenítésre. Amennyiben ezt
a megoldást egy úgynevezett
WYSIWYG (What You See Is What You

Get – amit látsz, azt kapod) megoldás-
sal tudják kombinálni, akkor ténylege-
sen egy olyan hatékony eszköz áll
a rendelkezésünkre, amellyel csak
össze kell dobálni a kívánt oldalt.
Most hogy végére jutottunk a funkcio-
nális bemutatásnak és megemlítettünk
egy-két nagy nevet a piacról nézzük
meg, hogy Linux alatt, lehetõleg nyílt
forráskódú alapokon milyen rendsze-
rek állnak rendelkezésünkre. Mert ab-
ban ugye senki nem kételkedett, hogy
vannak ilyenek...
Én három rendszert szeretnék röviden
bemutatni, az eGroupware-t, az
OpenGroupware-t, valamint az Open-

Xchange-et. Az, hogy én ezt a hármat
választottam nem azt jeleni, hogy más
nincs, mindössze én ezzel a három
rendszerrel kerültem közelebbi isme-
retségbe, ám aki komolyan gondolko-
zik egy hasonló rendszer bevezetésén
annak ajánlom, hogy térképezze fel
rendesen a kínálatot és válassza ki azt
a rendszert, amelyik a saját igényeket
a legteljesebben kielégíti.

Az eGroupware
Vizsgálatunk elsõ alanya egy PHP

nyelven írt rendszer. Akinek esetleg
a rendszer nagy hasonlóságot mutatna
a PHPGroupware nevû rendszerhez,
az ne csodálkozzon, a projekt gyökerei
azonosak, a két rendszer funkcióiban
szinte teljesen megegyezik.
A rendszer telepítése nagyon egyszerû,
szinte mindegyik Linux disztribúcióhoz
megtalálható bináris telepítõ készlet,
így sokat nem kell vele bajlódnunk. Én
Debian Sarge alá telepítettem, gyakorla-
tilag az apt-get install mechanizmust
használtam csak. A rendszernek szük-
sége van egy adatbázis kezelõ rend-
szerre a háttérben, egy webszerverre és
természetesen a hozzá kapcsolódó PHP

modulra. Az adatbázis kezelõ terén
a rendszer támogatja mind a MySQL,
mind pedig a PostgreSQL adatbázis
kezelõket, így semmiképpen nem fog
gondot jelenteni a rendszer telepítése.
Nagyon jól használható megoldás az
eGroupware-be beépített LDAP alapú

azonosítás, így aki rendelkezik LDAP

kiszolgálóval, az nagyon egyszerûen ki
tud alakítani olyan rendszert, amely
megfelel az úgynevezett Single Sign On

filozófiának.
A rendszer gyakorlatilag a fent felsorolt
összes modult tartalmazza, sõt annál
még többet is. Nagyon jól konfigurálha-
tó, használata rendkívül egyszerû, bár
a megjelenítése talán egy kicsit lassú.
Elvileg támogatja a naptár megosztását
a WebDAV protokollon keresztül, bár
bevallom én ezt a szolgáltatását a rend-
szernek még nem használtam, így an-
nak pontos mûködésérõl és használha-
tóságáról nem tudok nyilatkozni.
Jelenleg a rendszer 1.0.007-es verzió-
nál tart és stable állapotban van, így
üzleti, vagy egyéb kritikus környezet-
ben is biztonsággal használható. Erõ-
forrásigénye 40-50 felhasználóig nem
haladja meg egy PC alapú szerver
korlátait, de ha úgy éreznénk, hogy
a felhasználók hajlamosak túlterhelni
a rendszert, akkor a webkiszolgáló
megfelelõ beállításával megvédhetjük
a rendszert az összeomlástól.
A projekt megtalálható
a www.egroupware.org weblapon és itt
egy demo oldal is található annak, aki
kipróbálná a rendszert mûködés köz-
ben is.

Az OpenGroupware.org projekt
A mustra második alanya az
OpenGroupware. Az OpenGroupware

egy német termék, a Skyrix nevû mun-
kacsoportos alkalmazáscsomag nyílt
forráskódú változata. A rendszernek
tehát van egy teljes értékû, de fizetõs
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változata, így jogosan merül fel a kér-
dés, vajon mennyit tud és mennyire
megbízható a nyílt forráskódú változat.
Ha vetünk egy pillantást a termék je-
lenlegi verziójára (1.0a), akkor rögtön
kiderül, hogy ez még csak egy alfa ver-
zió, ám a fejlesztõk állítása szerint már
egy mûködõ rendszerrõl van szó.
Hogy ezt bizonyítsák, az oldalról le-
tölthetõ egy úgynevezett LiveCD, amit
kiírva egy üres korongra és ezzel in-
dítva a gépet egy olyan rendszer áll
fel, amelyen egy elõre beállított
OpenGroupware fut. Ez a megoldás
számomra nagyon szimpatikus volt,
úgy próbálhattam a ki a rendszert,
hogy nem kellett egyik gépemet sem
„széthegeszteni” és utána napokig
azon fáradozni, hogy visszaállítsam
az eredeti állapotokat.
A rendszer, mint mindegyik tárgyalt
program, természetesen rendelkezik
egy webes felhasználói felülettel,
amely funkcióiban teljesen hasonló
az eGroupware rendszerhez. Amiben
az OpenGroupware nagyot lépett elõre
az az, hogy a rendszer rendelkezik
egy Outlook/Evolution csatolóval is,
így natív klienssel is teljes értékûen
használható rendszer készül a fejlesz-
tõk keze alatt. Végignézve a projekttel
kapcsolatos fejlesztéseket, nagy öröm-
mel láttam, hogy SyncML interfész is
készül az OpenGroupware-hez, így ha
kiadásra kerül a stabil verzió, akkor
azt hiszem, hogy a Microsoft felköthe-
ti a nadrágot, mert egy olyan konku-
rens fog a piacra lépni, amely szinte
azonos, sõt sok esetben még jobb szol-
gáltatásokat is fog nyújtani, mindezt

nyílt forráskódú alapokon.
Már õszintén várom, hogy kipró-
bálhassam az elsõ stabil verziót...
A projekt megtalálható
a www.opengroupware.org oldalon.

Az Open-Xchange projekt
A harmadik alany egy szintén nagyon
bíztató projekt terméke, annak ellené-
re, hogy a három vizsgált rendszer kö-
zül ez van a legkorábbi fejlesztési fázis-
ban. Az Open-Xhange egy Java alapú
rendszer, jelenleg 0.8-as verziónál tart.
Annak ellenére, hogy a telepítéséhez
Debian alá nagyon korrekt, lépésrõl lé-
pésre magyarázó útmutató van, nem
volt egy könnyû dolgom vele. Sajnos
a rendszer építõelemei nem érhetõek el
Debian csomagok formájában, így azo-
kat egyesével kellett leszedni a hálózat-
ról, egyesével kellett õket telepíteni,
amitõl az aptitude világában õszintén
szólva kicsit már elszoktam. De a jó
dolgokért meg kell szenvedni. És az
Open-Xchange egy nagyon jó program
és jó belegondolni, hogy milyen jó lesz,
ha kijön az elsõ stabil verzió.
Annak ellenére, hogy Java alapú és
a háttérben egy Tomcat futott, megle-
põen fürge volt a rendszer, õszintén
szólva rosszabbra számítottam.
Adatbázis kezelõnek a telepítési útmu-
tatónak megfelelõen PostgreSQL-t
használtam, amit amúgy is jó válasz-
tásnak tartok, így itt sem csalódtam
benne. A rendszerhez telepíteni kellett
még egy Java SDK-t, Apache Tomcat-
et és néhány kapcsolódó csomagot.
Nagyon pozitív, hogy a leírás annyi-
ra részletes, hogy tényleg csak azzal
kell foglalkozni, hogy mindent

a leírás alapján végezzünk el,
akkor nem kerülhetünk bajba.
A három vizsgált rendszer közül
õszintén szólva nekem ez tetszett
a legjobban. A felülete nagyon le-
tisztult, egyszerû, könnyen átlátható,
remélem ezen nem változtatnak.
A rendszer itt is tartalmazza a fent le-
írt modulokat, ebben sem kell csalód-
nunk. Tartalmaz a szoftver továbbá
egy webmail klienst is, ami nekem ki-
fejezetten tetszett. A használata pofon
egyszerû, az oldal elrendezése nagyon
jól átláthatóvá teszi a programot, úgy-
hogy tényleg csak a legjobbakat tu-
dom róla elmondani.
Ami a rendszer elérését illeti, örömömre
szolgált, hogy itt is tervbe van véve
a natív kliensek támogatása, így a jövõ-
ben várhatóan megjelenik egy
Outlook/Evolution interfész, amely biz-
tosan nagyon felkapottá teszi majd
a rendszert. Aki kíváncsi a rendszer mû-
ködésére és nem szeretne a telepítéssel
veszõdni, annak ajánlom figyelmébe,
hogy a projekt weblapján itt is található
egy online demó. A teljes projekt elér-
hetõ a www.open-xchange.org címen.

Összefoglalás
Nagy örömömre szolgált, hogy a nyílt
forráskódú rendszerek a szoftverpiac
egy újabb szegmensében próbálják
megvetni a lábukat – minden bi-
zonnyal sikerrel. A látottak bizakodás-
sal töltenek el, hogy pár hónapon be-
lül egészen biztosan több igazán jól
mûködõ rendszer körül válogathatunk
ha ilyen megoldásra lenne szüksé-
günk. Sajnos azonban el kell mondani,
hogy jelenleg az egyetlen igazán hasz-
nálható megoldás a három rendszer
közül az eGroupware rendszer, a többit
még a fejlesztõk sem ajánlják minden-
napi használatra. Ám a közeljövõben
a helyzet egészen biztosan megválto-
zik, így mindenkit, akit érdekel a téma,
csak arra tudok buzdítani, hogy kísérje
figyelemmel ezeknek a rendszereknek
a fejlõdését, mert a jövõben alternatí-
vát fognak jelenteni a jelenleg használt
rendszerekkel szemben.

812005. szeptemberwww.linuxvilag.hu

Gazdaság és közszféra

Illés Viktor (viktor@ei.hu)
A BME mûszaki informa-
tikus szakának hallgatója,
mellette weblapokkal,
linuxos és windowsos
rendszerekkel foglalkozik. 
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