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Britská vláda sa o krok priblížila k operačným systémom s otvoreným zdrojovým kódom ako

je Linux potom, ako istá štúdia zistila, že sú „životaschopnými“ produktmi. Tento softvér by

mohol podľa Úradu pre vládne obchodné záležitosti (OGC) „viesť k značným úsporám nák-

ladov“. Popularita programov ako je Linux, ktoré sú v zásade bezplatné, rastie s tým, ako sa

firmy aj štáty usilujú o znižovanie svojej závislosti od výrobcov softvéru. Spoločnosti ako

Microsoft môžu rozširovaním Linuxu stratiť najviac. 

Britská vláda vsádza na Linux

VÝZVA? 

Microsoft je najväčším svetovým výrobcom softvéru a jeho operačný systém

Windows možno nájsť na 9 z 10 osobných počítačov. Vyrába tiež produkty

pre servery, hoci s menším trhovým podielom. Kým spoločnosti ako

Microsoft zarábajú peniaze poskytovaním licencií a vyberaním poplatkov za

používanie svojich výrobkov, kód Linuxu je voľne dostupný. To znamená, že

si ho môže ktokoľvek upravovať alebo preň vyvíjať aplikácie. 

Nasadzovanie Linuxu však tiež sprevádzajú náklady potrebné na kustomizá-

ciu a inštaláciu softvéru a školenie pracovníkov. Pre niektoré vlády a firmy,

najmä v rozvojovom svete, je výsledným efektom vyššia flexibilnosť a nižšie

náklady. Čína, Japonsko a Južná Kórea sa dohodli na spolupráci pri vyvíjaní

ázijskej verzie Linuxu. Vlády v Nemecku a Francúzsku v posledných mesia-

coch nainštalovali systém Linux. Nemecké mesto Mníchov sa rozhodlo pre-

viesť 14 000 svojich počítačov na operačný systém na báze Linuxu a hovorí

sa, že o podobnom kroku uvažuje aj Paríž. 

HYBNÁ SILA 

John Oughton, najvyšší predstaviteľ OGC uviedol, že pilotné projekty vo

Veľkej Británii ukazujú, že Linux „by mohol byť podporou pre vládne orgány

v tom, že podporuje efektívne a rentabilné riešenia v oblasti IT.“ „Táto sprá-

va pomôže orgánom z verejného sek-

toru zabezpečiť informované posudzo-

vanie zohľadňujúce pomer hodnoty 

a peňazí pri rozhodovaní o tom, ktoré

riešenie vyhovuje ich potrebám najlepšie.“

Pilotné projekty preukázali, že Linux dokáže

predĺžiť životnosť zariadení a znížiť počet

serverov potrebných na chod programov. Správa

tiež spomenula existenciu „potenciálnych prínosov z nových postupov“, ako aj

zníženie nákladov. Tento pohyb však nie je len jednosmerný a Microsoft

znižuje cenu svojich produktov, aby si udržal zákazníkov. Zvýšil tiež prístup-

nosť svojho zdrojového kódu a uviedol, že často musí reparovať situáciu tam,

kde prechod na Linux nevyšiel. 

Hovorca spoločnosti Microsoft vo svojom komentári k správe úradu OGC

uviedol, že spoločnosť chápe, že britská vláda potrebuje „zvýšiť úroveň hra-

cieho poľa a vytvárať podmienky pre väčšiu konkurenciu“. „Po podrobnom

prečítaní správy však konštatujeme, že zistenia nie sú celkom v súlade so

spätnou väzbou, ktorú pravidelne dostávame od našich zákazníkov na trhu,

hodnotiacich softvér Microsoft v porovnaní so softvérom s otvoreným

kódom.“
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