
A szerzőről 

Mindig érdeklődtem a számítógépek iránt, és az 
Amiga számítógépek Amos elnevezésű hobbi-
nyelvével kezdtem a programozást. Eredetileg 
számítógépes játékokat szerettem volna fejlesz-
teni, ám ebből nem lett semmi, ugyanis az inter-
netes fejlesztés jobban vonzott. Azt hiszem, olyan 
könyveket okolhatok ezért, mint William Gibson 
Neurománca. A Neurománc egyik fantasztikus idé-
zete örökre emlékezetes marad számomra: „min-
den álmában látta a mátrixot, a logika színtelen 
űrben kibomló fényes rácsait”. 

Fantasztikus – annak ellenére, hogy Gibson világából hiányozott az a 
csoda, amelynek IE6 a neve. 

Az első kereskedelmi fejlesztési tapasztalataimat az egyetemi évek alatt 
szereztem (üzleti számítások és pszichológia – kitüntetéssel), amikor is egy 
kis tanácsadói cégnek dolgoztam, és ASP-, valamint VB6-alkalmazásokat 
készítettem. Röviddel ezután elérkezett a .NET ideje, és az érdeklődésem 
az ASP.NET/SQL Server fejlesztés felé fordult. Az elmúlt nagyjából nyolc 
évben ennél a témakörnél maradtam. 

Fejlesztői/tanácsadói minőségben dolgoztam egészségügyi, kormány-
zati, ügyfélkapcsolati területen, valamint a pénzügyi és a gépjárműipar-
ban, és szerencsés voltam, hogy világszerte – Angliában, Írországban, a 
Közel-Keleten, Amerikában és Ausztráliában – is tevékenykedhettem.  

Jelenleg az ausztráliai Melbourne-ben élek, ahol vezető fejlesztőként 
dolgozom. Alkalmanként az ausztrálok kifinomult „angol bevándorló” 
humorának az áldozata vagyok, ez bizony elkerülhetetlenül az 1820-as 
éveket idéző londoni külvárosi kiejtésem miatt van. Ennek ellenére az 
ausztrálok a legnyitottabb, legbarátságosabb és legszórakoztatóbb embe-
rek, akikkel valaha is találkoztam, ezért hálás vagyok az itteni barátaim-
nak, akik megkönnyítették számomra a kezdeti átmeneti időszakot. 

A programozói közösség aktív tagjaként több konferencián és felhasz-
nálóicsoport-eseményen adtam elő. Angliában elindítottam és felügyeltem 
Surrey-ben a .NET felhasználói csoportot, a DevEvening.co.uk-t. 2008 ok-
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tóberében MVP C# díjjal jutalmazták a munkámat. Pillanatnyilag azon 
igyekszem, hogy a DeveloperDeveloperDeveloper nap konferenciaformá-
tumát Melbourne-ben (dddmelbourne.com) is meghonosítsam, és elindít-
sam a DevEvening.com.au csoportot. 

A munkán kívül szívesen futok, súlyt emelek, és rendkívüli módon 
érdekel a mesterséges intelligencia.  

A webhelyem a simpleisbest.co.uk címen található, és twitteren a twit-
ter.com/alexjmackey címen követhető a tevékenységem. 

 
 


