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Преглед
Програмни езици
Perl 5
Разширено разбиране на понятия Perl OO
8 години опит
PHP 4
С

Програмиране Проекти
02/03

mg2bot

Диърборн, МВР

mg2 на организацията - Автор и единствен Maintainer
mg2bot е с отворен код IRC бот, написани на Perl и въз основа на Net:: IRC Perl
модул. Той осигурява пълно функционираща система за плъгин и прилага
собствения протокол в мрежа, която дава възможност на ботове да прехвърлят
данни и искания около него мрежа. В mg2bot в момента е проект с отворен код
на разположение на http://freshmeat.net/projects/mg2bot.

Независими Консултинг
11/03

Karmanos институт за рака

Детройт, МВР

Независим консултант

02/04 - 02/05

Пише един анализатор в Perl да прави разбор на правителството опаковани знак
след десетичната запетая и EBCDIC данни в базите данни Oracle за анализ.
Разбора Sass входни файлове за писането и извличане на данни. Данни разбор в
крайна сметка беше използван в публикувани в книга за ефектите на
състезанието в рак лечение и диагностика.
Диърборн, МВР
Бил Wink Chevrolet
Независим консултант

11/04

При условие, клиент подкрепа на своята мрежа от над 40 клиенти. Включително
X11 базирани тънки клиенти и Microsoft Windows 2000 базирани работни станции.
Разполагане на софтуера и конфигуриране на офис принтери, копири, скенери, и
работни станции. Многократно призова за високи научни постижения и
надеждност.
Кантон, МВР
Вси светии католическо училище
Независим консултант
Конфигурирани и маркови BadNews, управление на съдържанието на mg2
организацията на система за използване от атлетика отдел на Вси светии
католическо училище за графика игри, публикувате новини и резултати, и да
информира родителите.

Доброволни дейности

Обучение
09/99

Ръцете на Apache

Вашингтон, окръг
Колумбия

Учене дърво Intl
Очерта основната инсталация и съставянето на Apache уеб сървър, както и
всички от основните модули за Apache. Беше да научи как да конфигурирате
народен трети страни като mod_php модули, и как да конфигурирате народен
трети партия заявление спътник като Jakarta Tomcat.
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