
Technologia

<p>W dzia?alno?ci naszej firmy stosujemy technologie:</p>  <p>  <ul class="bullet4">  <li><a
href="#software" target="_self" title="Software">SOFTWARE</a></li>  <li>HARDWARE</li> 
</ul>  </p>  <p>�</p>  <table style="border: 0pt solid #000000; height: 725px; width: 901px;"
border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">    <tr>  <td><img
src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/pgsql.png" border="0" alt="PosgreSQL" width="200"
height="99" /> <br /></td>  <td><a name="Software"></a>PostgreSQL to, obok MySQL i
Firebird, jeden z trzech  najpopularniejszych wolnodost?pnych system� zarz?dzania
relacyjnymi  bazami danych. Pocz?tkowo opracowywany na Uniwersytecie Kalifornijskim w 
Berkeley i opublikowany pod nazw? Ingres. W miar? rozwoju i zwi?kszania  funkcjonalno?ci,
baza danych otrzyma?a nazwy Postgres95 i ostatecznie  PostgreSQL, aby upami?tni?
pierwowz� oraz zaznaczy? zgodno?? ze  standardem SQL.<br /><br />Wi?cej na <a
href="http://www.postgresql.org.pl" target="_blank">http://www.postgresql.org.pl/</a><br
/></td>  </tr>  <tr>  <td><img src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/php.png" border="0"
alt="PHP" width="200" height="112" /></td>  <td>Obiektowy, skryptowy j?zyk programowania
zaprojektowany do  generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. PHP jest 
najcz??ciej stosowany do uruchamiania skrypt� po stronie serwera WWW,  ale mo?e by? on
r�nie? u?ywany do przetwarzania danych z poziomu  wiersza polece?, a nawet do pisania
program� pracuj?cych w trybie  graficznym (np. za pomoc? biblioteki GTK+).<br /><br />Wi?cej
na <a href="http://www.php.net" target="_blank">http://www.php.net</a></td>  </tr>  <tr> 
<td><img src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/samba.png" border="0" alt="Samba"
width="200" height="96" /></td>  <td>  <p>Oprogramowanie przeznaczone dla serwera plik�
oraz drukarek,  wsp�pracuj?cego z platform? Windows, przeznaczonego dla platformy 
Linux/Unix i rozpowszechnianego na licencji GNU<br />Samba pozwala na  tworzenie
heterogenicznego (mieszanego) ?rodowiska, w kt�ym nie tylko w  ramach jednej sieci lokalnej
mog? dzia?a? obok siebie komputery z  systemem operacyjnym Unix i Linux oraz Windows, ale
tak?e mog? wzajemnie  korzysta? ze swoich zasob� � plik� i drukarek. Serwer Samby mo?e
na  przyk?ad systemom Windows udost?pnia? drukark? linuksow? lub systemom  Unix dawa?
dost?p do plik� ?rodowiska Windows NT.<br /><br />Wi?cej na <a
href="http://www.samba.org" target="_blank">http://www.samba.org</a></p>  <p>�</p>  </td> 
</tr>  <tr>  <td><img src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/ubuntu.png" border="0"
alt="Ubuntu" width="200" height="52" /></td>  <td>  <p>Kompletna dystrybucja systemu
operacyjnego GNU/Linux, przeznaczona  przede wszystkim do zastosowa? biurowych i
domowych. Ubuntu bazuje na  dystrybucji Debian (w wersji Sid) a g?�nym celem dystrybucji
jest  dostarczenie u?ytkownikom domowym i biurowyn kompletnego, otwartego  systemu, kt�y
b?dzie ?atwy w obs?udze oraz jednocze?nie stabilny,  niezawodny i nowoczesny.<br /><br
/>Wi?cej na <a href="http://www.ubuntu.pl" target="_blank">http://www.ubuntu.pl</a></p> 
<p>�</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td><img src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/symfony.png"
border="0" alt="Symfony" width="200" height="54" /></td>  <td>  <p>Symfony jest
frameworkiem dla projekt� w PHP5. Jego intencj? jest  przy?pieszenie tworzenia i wdra?ania
aplikacji internetowych oraz  zamieni? powtarzaj?ce si? programistyczne zadania w szybkie,
zarz?dzalne  i przyjemnym tworzenie.<br /><br />Wi?cej na <a href="http://www.symfony.pl"
target="_blank">http://www.symfony.pl</a></p>  <p>�</p>  </td>  </tr>  <tr>  <td><img
src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/uml.png" border="0" alt="UML" width="200"
height="98" /></td>  <td>  <p>S?u?y do modelowania dziedziny problemu
(opisywania-modelowania  fragmentu istniej?cej rzeczywisto?ci � na przyk?ad modelowanie
tego,  czym zajmuje si? jaki? dzia? w firmie) � w przypadku stosowania go do  analizy, oraz do
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modelowania rzeczywisto?ci, kt�a ma dopiero powsta? �  tworzy si? w nim g?�nie modele
system� informatycznych. UML jest  g?�nie u?ywany wraz z jego reprezentacj? graficzn? �
jego elementom  przypisane s? symbole, kt�e wi?zane s? ze sob? na diagramach</p> 
<p>Wi?cej na <a href="http://www.uml.org" target="_blank">http://www.uml.org</a></p>  </td> 
</tr>  <tr>  <td><img src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/vb.png" border="0"
alt="VirtualBox" width="200" height="98" /></td>  <td>  <p>Program s?u?y jako wirtualna
maszyna. Obs?uguje takie systemy jak  Windows, Linux 2.x, OS/2, Warp, OpenBSD, i
FreeBSD. Mo?na dzi?ki temu  instalowa?, testowa? a nawet u?ywa? alternatywnego systemu w
systemie  na, kt�ym aktualnie pracujemy bez jego wy??czania.</p>  <p>Wi?cej na <a
href="http://www.virtualbox.org" target="_blank">http://www.virtualbox.org</a></p>  </td>  </tr> 
<tr>  <td><img src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/apache.png" border="0"
alt="Apache" width="200" height="96" /></td>  <td>  <p>Apache jest najszerzej stosowanym
serwerem HTTP w Internecie. W  po??czeniu z interpreterem j?zyka skryptowego PHP i baz?
danych MySQL,  Apache stanowi jedno z najcz??ciej spotykanych ?rodowisk w firmach 
oferuj?cych miejsce na serwerach sieciowych.</p>  <p>Wi?cej na <a
href="http://www.apache.org" target="_blank">http://www.apache.org</a></p>  </td>  </tr>  <tr>
 <td><img src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/asterisk.png" border="0" alt="Asterisk"
width="200" height="90" /></td>  <td>  <p>Oprogramowanie centrali telefonicznej PBX serwera
VoIP. Asterisk jest  bardzo rozbudowany i elastyczny w konfiguracji, a przez to r�nie?  nadaje
si? niemal do ka?dych zastosowa?.</p>  <p>Wi?cej na <a href="http://www.asterisk.org"
target="_blank">http://www.asterisk.org</a></p>  </td>  </tr>  <tr>  <td><img
src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/debian.png" border="0" alt="Debian" width="200"
height="69" /></td>  <td>  <p>Projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux
realizowany  przez ochotnik� na ca?ym ?wiecie. Wewn?trz Debiana istniej? r�nie?  projekty,
maj?ce na celu stworzenie dystrybucji systemu GNU/Hurd, BSD a  nawet dystrybucji wolnego
oprogramowania na platform? Windows.<br />Debian  cieszy si? opini? stabilnego systemu o
wysokiej jako?ci i ?atwego do  aktualizacji.</p>  <p>Wi?cej na <a href="http://www.debian.org"
target="_blank">http://www.debian.org </a></p>  </td>  </tr>  <tr>  <td><img
src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/eclipse.png" border="0" alt="Eclipse" width="200"
height="99" /></td>  <td>  <p>Platforma (framework) napisana w Javie do tworzenia aplikacji
typu  Rich Client. Na bazie Eclipse powsta?o zintegrowane ?rodowisko  programistyczne do
tworzenia program� w Javie, kt�e jest razem z t?  platform? rozpowszechniane.</p> 
<p>Wi?cej na <a href="http://www.eclipse.org" target="_blank">http://www.eclipse.org </a></p>
 </td>  </tr>  <tr>  <td><img src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/hylafax.png" border="0"
alt="Hylafax" width="200" height="69" /></td>  <td>  <p>Hylafax to wydajny i prosty w obs?udze
serwer faxowy.</p>  <p>Wi?cej na <a href="http://www.hylafax.org"
target="_blank">http://www.hylafax.org</a></p>  </td>  </tr>  <tr>  <td><img
src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/java.png" border="0" alt="Java" width="200"
height="98" /></td>  <td>  <p>To obiektowy j?zyk programowania. Programy napisane w Javie
mo?na  uruchamia? na wielu urz?dzeniach, takich jak telefony kom�kowe lub  komputery oraz
pod r�nymi systemami operacyjnymi, przy u?yciu  Wirtualnej maszyny Javy, kt�a musi by? w
danym ?rodowisku  zainstalowana.</p>  <p>Wi?cej na <a href="http://www.java.com"
target="_blank">http://www.java.com</a></p>  </td>  </tr>  <tr>  <td><img
src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/linux.png" border="0" alt="Linux" width="200"
height="85" /></td>  <td>  <p>Linux to system operacyjny, czyli rozbudowany program
zarz?dzaj?cy  komputerem. Jest nieco podobny do Microsoft Windows�, ale ca?kowicie 
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darmowy. W?a?ciwa nazwa to GNU/Linux, jednak forma �Linux� jest u?ywana  cz??ciej.<br
/>Linux nie jest produktem jednej firmy, ale wsp�nym dzie?em  wielu firm i grup ludzi. W
zasadzie system GNU/Linux jest bazowym  komponentem, z kt�ego powstaje wiele
produkt�.</p>  <p>Wi?cej na <a href="http://www.linuxinfo.pl"
target="_blank">http://www.linuxinfo.pl</a></p>  </td>  </tr>  <tr>  <td><img
src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/ltsp.png" border="0" alt="LTSP" width="200"
height="96" /></td>  <td>  <p>Pakiet dla systemu Linux umo?liwiaj?cy pod??czenie wielu 
komputer�-terminali, nazywanych cz?sto X-terminalami, w roli klienta do  serwera linuksowego.
Aplikacje s? uruchamiane na serwerze, a terminal  zajmuje si? przekazywaniem do nich danych
wej?ciowych i wy?wietlaniem  wyj?ciowych. X-terminale s? najcz??ciej pozbawionymi dysk�
twardych  komputerami o niewielkiej mocy obliczeniowej.</p>  <p>Wi?cej na <a
href="http://www.ltsp.org" target="_blank">http://www.ltsp.org</a></p>  </td>  </tr>  <tr> 
<td><img src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/mysql.png" border="0" alt="MySQL"
width="200" height="96" /></td>  <td>  <p>Jest Systemem Zarz?dzania Relacyjnymi Bazami
Danych. Znany i ceniony  jest przede wszystkim ze wzgl?du na swoj? niebywa?? wydajno?? i
szybko??  dzia?ania. ?wietnie nadaje si? do obs?ugi projekt� internetowych, ale  nie tylko - z
powodzeniem u?ywany jest r�nie? w wielkich projektach  informatycznych organizacji, takich
jak chocia?by NASA.</p>  <p>Wi?cej na <a href="http://www.mysql.com"
target="_blank">http://www.mysql.com</a></p>  </td>  </tr>  <tr>  <td><img
src="http://www.trustcom.pl/images/logosy/openoffice.png" border="0" alt="OpenOffice.org"
width="200" height="68" /></td>  <td>  <p>Potocznie: OpenOffice, OOo, OO to pakiet
oprogramowania biurowego  Open Source.<br />Oprogramowanie jest konkurencyjne dla
pakiet�: Sun  StarOffice, IBM Lotus Symphony, Apple iWork, Corel WordPerfect Office i 
Microsoft Office.<br />OOo stanowi bezp?atn? alternatyw? dla Microsoft  Office, ale mo?na go
te? kupi?: zwykle w cen? wersji pude?kowej jest  wliczony koszt us?ugi wsparcia technicznego,
uaktualnie? oraz r�ne  dodatki, np. profesjonalne szablony dokument�, certyfikat czy program 
do graficznej obs?ugi baz danych Kexi.</p>  <p>Wi?cej na <a href="http://www.openoffice.pl"
target="_blank">http://www.openoffice.pl</a></p>  </td>  </tr>    </table>  
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