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A konferencia támogatói

Fő támogató: ProWare Kft.
Médiatámogató: Prim Online Kft.
Támogatók/kiállítók:



BalaBit IT Kft.



Ericsson Magyarország



HUMANsoft Elektronikai Kft.



IDG Magyarországi Lapkiadó Kft.



Kiskapu Kft.



MrSoft Oktatási és Kereskedelmi Kft.



Pilatus-Comp Kft.
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Előszó

Üdvözöljük abból az alkalomból, hogy kezében tarthatja a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete második önállóan megrendezett szakmai konferenciájának kiadványát.
Egyesületünk 1998 őszén azzal a céllal jött létre, hogy összefogja a Linux-szal foglalkozó szakembereket és vállalatokat, szakmai fórumokat teremtsen, széles körben
terjessze a Linux-szal kapcsolatos ismereteket, jogi személyiséggel képviselje a „pingvinhívők” hazai társadalmát.
Rövid működésünk alatt is sok eredményt könyvelhetünk el, és büszkén mondhatjuk,
hogy képesek vagyunk fejlődni. Az egyre növekvő taglétszámmal együtt az egyesület
ereje is növekszik.
A tavaly szeptemberi, első általunk szervezett szakmai konferencia sikerén felbuzdulva
elhatároztuk, hogy idén is rendezünk egy hasonlót. Akkor úgy gondoltuk, elegendő egy
400 fős előadóterem, ám aztán már látható lett, hogy alábecsültük a szakma figyelmét.
Idén az érdeklődők két szekcióban hallgathatják az előadásokat, két 300 fős teremben.
Reméljük, hogy az itt található anyagok, az előadások találkoznak az Ön érdeklődésével,
és viszontlátjuk az LME jövőbeli rendezvényein. Értékes észrevételeit, javaslatait, kérjük ossza meg velünk személyesen az LME standján, vagy e-mail-ben az:
info@lme.linux.hu címen.

Tisztelettel,
a szervezők.
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Egyesületünkről...

A Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete (LME) a GNU/Linux szabad operációs rendszer magyarországi megismertetését és elterjesztését tűzte ki célul, ezzel
segítve a magyar gazdaság és számítástechnikai kultúra fejlődését.
Egyesületünk már eddig is több szakmai rendezvényen jelen volt. Az Info ’99 kiállításon bemutattunk több alkalmazást, valamint válaszoltunk az érdeklődők kérdéseire.
Szakmai támogatóként, illetve előadókkal is segítettük az ETB szervezésében májusban megtartott Linux konferenciát. 1999. szeprember 18-án megrendeztük az I. Linux
Szakmai Konferenciát a MÁV BEIG épületében, nagy sikerrel. Még az év decemberében rendeztük meg a Linux Mikulást, ahol játékos formában vetélkedhettek a
résztvevők. Idén standunkkal megjelentünk az Info2000 kiállításon: terjesztettük egyesületünk szórólapját és a ’99-es konferenciakiadványunkat, illetve supportot nyújtottunk az érdeklődőknek. Részt vettünk az ITB Konferencián Nyílt forráskód: lehetősége
az EU és a Magyar Közigazgatás számára témakörében, és nagy sikert arattunk. 2000.
július 9-én az MTV1-es csatornáján a Delta című műsorban volt egy összeállítás a
Linuxról, és egyesületünk elnöke beszélt az LME-ről is. Ez év szeptemberében egyesületünk előadást tartott a NetGeneration Konferencián is.
Egyesületünknek már több csoportja is alakult (Szolnoki, Veszprémi, KDE Csoport),
ők a saját területükön végzik a kitűzött célok megvalósítását.
Budapesten rendszeresen ingyenes oktatásokat tartunk a Fővárosi Pedagógiai Intézetben a GNU/Linux alapjairól, használatáról, felépítéséről, valamint hálózatokról, biztonságról. Szolnokon hasonló témákban hallgathatnak előadásokat az érdeklődők.
A GNU/Linux magyarításának megszervezésében, megvalósításában is tevékeny részt
vállalunk, hogy ezáltal könnyítsük a GNU/Linux használatát az angolul nem, vagy csak
nehezen értők számára. (Kézikönyvlapok, programüzenetek, dokumentációk fordítása.)
Az oktatás és a dokumentáció magyarítása magával hozza egy magyar nyelvű oktatási
anyag elkészítését is, amin jelenleg is dolgozunk.
Az egyesület jövőbeni céljai közé tartozik az oktatások rendszeressé tétele, nem csak a
jelenlegi két helyszinen. Szeretnénk továbbá megalkotni egy teljesen magyarul beszélő
GNU/Linux rendszert. Ezen célok eléréséhez minden segítséget szívesen veszünk.
Amennyiben ön is be szeretne lépni tagjaink sorába, támogatni szeretné az egyesületet,
vagy szeretne részt vállalni a munkacsoportokban, kérjük tekintse meg az egyesület
honlapját, illetve írjon az info@lme.linux.hu címre.
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Előadások

