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Všetok softvér má návrat-

nosť investície (ROI – return

on investment) de7inovanú

ako hodnotu daného soft-

véru pre biznis delenú súvi-

siacimi nákladmi.

Výpočet ROI softvéru býva

zložitý, pretože tak určenie presného prínosu

pre biznis, ako aj stanovenie súvisiacich ná-

kladov môže byť veľmi komplikované. Bolo

by však chybou zrieknuť sa z týchto dôvodov

výpočtu ROI, pretože ide o kľúčový parameter

každého projektu.

Určenie ROI open source softvéru sa v prin -

cípe riadi rovnakými pravidlami, aké platia pre

všetok softvér, ale má aj svoje špeci7iká. Popri

tých očakávaných (obstarávacia cena) sú aj

jemnejšie nuansy, ako je presun časti nákladov

z kapitálovej oblasti do prevádzkovej.

Výhody open source spočívajú na troch

 pilieroch: na 7lexibilite, inováciách a náklado-

vej optimalizácii.

� Flexibilita znamená, že používatelia môžu

modi7ikovať kód programu tak, aby pres-

nejšie vyhovoval ich pracovným požiadav-

kám. Môžu takisto kombinovať open

source programy so svojimi vlastnými rie-

šeniami – ideálne je vytvárať týmto spôso-

bom opakovane použiteľné komponenty

pre rôzne riešenia. Open source dáva po-

užívateľom aj možnosť vytvárať konku-

renčné prostredie pre dodávateľov služieb

i podpory. Tým možno vylúčiť monopolné

postavenie niektorých dodávateľov a do-

siahnuť významné zníženie cien.

� Inovácia znamená možnosť získať základ

pre vývoj vlastných riešení, aby nebolo

treba začínať od nuly a vynájsť koleso.

Veľká výhoda je možnosť vytvoriť okolo

projektu komunitu, založenú na zdieľaní

open source 7ilozo7ie.

�Nákladová optimalizácia projektov nasade-

nia open source softvéru je do veľkej miery

výsledkom 7lexibility a inovácií. Týka sa

predovšetkým výnosovej stránky rovnice

na výpočet ROI, teda hodnoty softvéru pre

biznis. Dôležité je aj to, že nízka obstaráva-

cia cena open source softvéru umožňuje

rozširovať okruh používateľov daného rie-

šenia (na rozdiel od komerčného softvéru,

kde je nevyhnutné platiť ďalšie licencie).

Najväčší prínos má pre organizáciu plné

využitie zdrojového kódu daného open

source softvéru. Treba však poznamenať, že

projektov, kde sa podarí výhodu otvoreného

kódu využiť, býva len veľmi malé percento.

Len v niektorých prípadoch je modi7ikácia

open source kódu optimálny spôsob, ako do-

siahnuť ciele biznisu. A navyše nie je veľa or-

ganizácií, ktoré disponujú pracovníkmi

schopnými efektívne zasahovať do zdrojo-

vého kódu daného softvéru. (Ani tam, kde ta-

kýchto pracovníkov majú, často nie sú

z rôznych dôvodov ochotní dedikovať ich ka-

pacity na tieto projekty, ktoré nie vždy garan-

tujú návratnosť.)

Náklady samy osebe môžu predstavovať

významnú výhodu open source aplikácií iba

v prípade, keď je používateľ schopný využí-

vať dané open source riešenie tak, ako je, teda

bez úprav. V ostatných prípadoch je chybou

implementovať open source riešenie a mať

pri tom jediný cieľ – ušetriť.

Najčastejšie chyby pri výpočte ROI open

source projektov:

� Nereálne ciele. Príkladom postupu, ktorý

vedie k stanoveniu nerealistických cieľov,

je prenos očakávania z jedného open

source projektu na druhý. Open source je

totiž veľmi malým spoločným menovate-

ľom projektov, ktoré sa môžu vo všetkých

ostatných parametroch dramaticky líšiť.

� Zámena ceny obstarania za celkové náklady

na vlastníctvo (Total Cost of Acquisition vs.

Total Cost of Ownership). Je prekvapivé,

ako často sa táto chyba vyskytuje – tým

skôr, že v prípade open source softvéru sú

obstarávacie náklady zanedbateľné až

 nulové. To predsa logicky vedie k tomu, že

business case vychádza podozrivo optimis-

ticky a mal by sa podrobiť kontrole.

� Ignorovanie nákladov súvisiacich s riziko-

vými scenármi. Všeobecné náklady na

 štandardnú podporu spadajú do predchá-

dzajúcej kategórie, ale organizácie často

podceňujú nutnosť prípravy na krízové

 situácie. Open source sa tu stáva obeťou

vlastného úspechu: tento softvér býva vý-

nimočne spoľahlivý a používatelia vedia, že

môže byť nasadený roky bez akéhokoľvek

incidentu. Prípadný výpadok potom môže

spôsobiť škody a ich vyčíslenie (pri za-

hrnutí rizika) má byť zahrnuté v nákla-

doch.

�Neporovnateľné alternatívy.

� Ideologické alebo politické preferencie. Ako

upozorňujú analytici Gartneru, ideologické

alebo politické preferencie open source

softvéru (či už pozitívne, alebo negatívne)

majú zničujúci dosah a projekty, ktoré majú

iné ciele ako maximalizáciu „business

value“, sú odsúdené na neúspech. Túto

chybu častejšie robia zástancovia open

source ako jeho odporcovia. Prejavuje sa

preceňovaním výhod, ale najmä ignorova-

ním tých rizík, ktoré sú ťažko vyčísliteľné.

Autorka pracuje ako Country Manager pre

Slovensko, KPC-Group/Gartner.

Open source softvér 
a návratnosť investície

� JANA RYDZIOVÁ

Všetci, ktorí zvažujú implementáciu softvéru založeného na open

source, očakávajú významne priaznivejšiu návratnosť projektu

než pri klasických, t. j. closed source riešeniach. Skutočnosť môže

očakávania ešte prekonať alebo, naopak, priniesť sklamanie.

Linux ako príklad

Linux je príkladom nesmierne úspešného open

source programu, pretože sa podarilo riadiť úsi-

lie obrovského kvanta prispievateľov a udržať

pritom dohľad a disciplínu a zabezpečiť tak kva-

litu vytvoreného kódu. Výsledkom je operačný

systém, ktorý prenáša Unix zo systémov RISC na

komoditné servery s architektúrou x86.

Linux predstavuje pre rad organizácií rele-

vantnú alternaBvu ku closed source soCvéru.

Napriek tomu je rad prípadov, keď organizácie

sú s nasadením Linuxu nespokojné a vyžadujú

zmeny. Dôvodom býva zámena celkových

 nákladov na vlastníctvo za obstarávacie ná-

klady. Manažéri, oslnení nulovou obstarávacou

cenou, sa rozhodnú pre určitú linuxovú distri-

búciu bez toho, aby v projekte vzali do úvahy

nevyhnutnú podporu. Následne sú sklamaní

z toho, aké vysoké sú náklady na podporu, a to

tak jednotkové, ako aj celkové, teda na všetky

linuxové servery v organizácii. Navyše výskyt in-

cidentov je v linuxových prostrediach typicky

nízky, čo vedie k úvahám, či predplatné pod-

pory nie je predražené.

Výsledná frustrácia vedie k úvahám, či by ne-

bolo lepšie prejsť z komerčnej distribúcie na ko-

munitnú podporu, prípadne či pre svoju

infraštruktúru nevytvoriť vlastnú verziu Linuxu.

To sú, samozrejme, relevantné úvahy, ale mali

prebehnúť pred prvotnou voľbou operačného

systému a mali byť založené na porovnaní ná-

vratnosH invesBcie v jednotlivých prípadoch.


