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Co je Open source software a proč jej používat?

● Software s otevřeným zdrojovým kódem

● Rapidní vývoj a inovace díky spolupracujícím komunitám

● Velké možnosti výběru – tisíce různých globálních projektů

● Komerční produkty jsou připraveny pro prostředí velkých firem

● Vývoj OS Linux:

●Miliony přispěvatelů

●Intel, AMD, SUSE, IBM, Google, Red Hat a další

●Zastřešení Linux Foundation
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4.15 kernel – nejaktivnější zaměstnavatelé

Firma Změněné řádky Podíl

AMD 266230 29.3%

Red Hat 97177 10.7%

Intel 82791 9.1%

SUSE 46479 5.1%

IBM 33105 3.6%

(None) 24842 2.7%

Linaro 23291 2.6%

Google 17760 2.0%

Broadcom 15482 1.7%

Mellanox 14923 1.6%

Samsung 13841 1.5%

Oracle 13755 1.5%
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SUSE spolupracuje s Open source komunitou
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SUSE – Open source inovace od roku 1992
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SUSE Linux Enterprise Server - certifikace

Bezpečnostní certifikace

●Common Criteria – ISO/IEC 15408

●FIPS 140-2

●FSTEC

●PCI DSS

Certifikace pro HW a SW

●Většina dostupného HW na trhu

●SAP, Oracle, IBM SW a další
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SUSE - Podpora



Service Desk / Support @SUSE
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Úrovně podpory
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Specifika podpory Open Source Software

●Podpora kódu, který vznikl mimo SUSE

●Spolupráce s konkurencí a upstream komunitou

●Poskytování oprav zpět upstream komunitě

●Zákazníci mají přístup ke zdrojovým kódům

●Rekompilace

●“Chybějící” opravy

●...
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Support vs Maintenance

●SUSE Support a L3: reaktivní podpora

●SUSE Maintenance: proaktivní podpora, aktualizace

●Oprava známých chyb

●Bezpečnostní chyby

●PTF

●Ohrožující stabilitu

●Pravidelné aktualizace

●Pro všechny zákazníky



Obchodní aspekty
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Specifika pro veřejné zakázky

●Nákup předplatného – obvykle 1, 3 nebo 5 let

•Nejedná se tedy o nákup licencí a k nim každoroční maintenance

●Celková změna konceptu oproti tradičnímu

•Softwarově-definované úložiště je úplně jinak postavené než klasické

•OpenStack funkčně nahrazuje virtualizaci – zadání je ale kompletně jiné

●Možnost nabídnout řešení postavené na komunitním SW

•Podporu pak zajišťuje lokální dodavatel

•Možné problémy s aktualizacemi a opravami

•Chybí certifikace (HW, SW, bezpečnost, compliance)
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Proč platit za podporovaný Open Source SW

●Odladěný software pro podnikové prostředí

●Certifikace – hardware, software, compliance

●Funkční a bezpečnostní záplaty

●Zpracování servisních požadavků (SLA)

●Vývoj nových funkcí software na základě vzájemné domluvy



Otázky ?
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