
Podľa prognózy Gartneru

bude do roku 2016 využívať

open source softvér vo svo-

jich portfóliách kritických

aplikácií 99 % spoločností

z rebríčka Global 2000;

v roku 2010 to bolo iba 75

percent spoločností. Ide o pokračovanie

trendu posledných rokov; dôsledkom je, že

žiadna IT organizácia prakticky nemá šancu

kompletne sa vyhnúť fenoménu open source.

Platí to dokonca aj pre extrémne konzervatív-

neho používateľa. Plošné zákazy open source,

ktoré boli ešte v nedávnej minulosti bežnou

súčasťou uilozouie IT oddelenia, sa stávajú

prežitkom.

Pokračujúce rozširovanie open source však

neznamená, že jeho nasadenie je poukážkou

na úspech. Analytici spoločnosti Gartner zis-

tili z tisícov rozhovorov s klientmi, že prístup

IT organizácií k open source nie je vždy sys-

tematický.

Rizikový faktor: 

ľahká dostupnosť

Prítomnosť open source softvéru v portfóliu

IT aktív organizácie predstavuje unikátnu prí-

ležitosť, ale aj unikátne riziká. Riziká pritom

vyplývajú nielen z podstaty open source, ale

aj z toho, že tento softvér sa vďaka zanedba-

teľným (typicky nulovým) obstarávacím ná-

kladom môže v organizácii šíriť plazivo, bez

zodpovedajúceho dohľadu. Vďaka vysokej

kvalite kódu navyše môže jeho prítomnosť

v IT prostredí zostať nepovšimnutá po dlhý

čas. Nedostatočný dohľad však vždy predsta-

vuje časovanú bombu. Jej výbuch môže spô-

sobiť rozsiahle škody – či už technické

katastrofy v podobe zlyhania systémov, bez-

pečnostných incidentov, alebo právne pro-

blémy (napríklad v oblasti duševného vlast-

níctva).

Nedostatok dohľadu môže premeniť vý-

hody open source softvéru na nevýhody. Prí-

kladom je nesprávne využitie niektorých

typov open source licencií a ich kombinova-

nie s vlastnými proprietárnymi riešeniami.

Ak sa takéto kombinované riešenie dostane

mimo organizácie (napríklad je odovzdané

partnerom alebo zákazníkom), môže viesť

k úniku cenného duševného vlastníctva.

Kľúčom je program dohľadu…

Ignorovanie rizík súvisiacich s unikátnymi

charakteristikami open source softvéru vedie

k tomu, že organizácia nemá možnosť tieto ri-

ziká aktívne riadiť a je odsúdená na pasívne

reagovanie na problémy, ako prichádzajú.

Preto treba vytvoriť program dohľadu nad

open source softvérom. Cieľom tohto pro-

gramu má byť:

� Rozšíriť procesy dohľadu nad IT o ele-

menty špeciuické pre unikátny charakter

open source

� Jasne komunikovať všetkým zamestnan-

com ouiciálnu pozíciu organizácie a jej po-

litiku vzťahujúcu sa na používanie open

source

�Vytvoriť ouiciálne, teda dokumentované po-

litiky, ktoré umožnia vykonávanie auditov

(napríklad v oblasti duševného vlastníctva)

� Filtrovať zaobstarávaný open source soft-

vér, čo sa týka účelu, kvality, typu licencie,

zrelosti daného riešenia, jeho trhového po-

dielu a podobne

�Riadiť interné nakladanie s open source ak-

tívami, najmä nasadenie tohto softvéru

podľa vypracovaných scenárov

� Riadiť vzťahy s open source komunitou

a dodávateľmi

� Dohliadať na prípadné nasadenie open

source technológií, keby mali byť distri-

buované mimo organizácie

…a musí byť centralizovaný

Je dôležité, aby tento program dohľadu fun-

goval z najvyšších miest riadenia IT organizá-

cie. Ak má byť plnofunkčný, musí byť riadený

úradom CIO (spoločnosť Gartner odporúča

organizáciám zriadiť vedúcu jednotku

v rámci IT oddelenia; nazýva ju CIO 's Ofuice.).

Open source je totiž fenomén, ktorý sa po-

tenciálne týka každej časti IT prostredia;

hrozí preto roztrieštenie dohľadu. Prax uka-

zuje, že programy dohľadu nad open source

naozaj majú silnú tendenciu trieštiť sa, najmä

podľa línie organizačnej štruktúry spoloč-

nosti.

To však nemožno pripustiť, pretože povaha

open source vyžaduje, naopak, centralizáciu

dohľadu. Prinajmenšom preto, že nevyhnutne

zahŕňa vývoj, prevádzkovú podporu, správu

IT aktív a aj právny dohľad. Navyše je

 potrebná spolupráca s vedúcimi manažérmi

„z biznisu“, pretože jednoduchosť obstarania

open source softvéru vyžaduje disciplínu zo

strany koncových používateľov, ktorú CIO

a jeho podriadení len ťažko vynucujú. 

Zo všetkých týchto dôvodov je zrejmé, že

program dohľadu nad open source softvérom

je príkladom kompetencie, ktorá má spadať

výlučne pod najvyššie vedenie IT oddelenia.

To by malo tento program vnímať ako príle-

žitosť priniesť hodnotu pre uirmu a demon -

štrovať tak zmysel svojej existencie.

Autorka pracuje ako Country Manager pre

Slovensko, KPC-Group/Gartner.

Open source softvér 
a súvisiace riziká
Podľa analytikov spoločnosti Gartner bude mať do roku 2014

zhruba len polovica uiriem zavedený program systematického

dohľadu nad open source ako časť celkovej IT stratégie.

� JANA RYDZIOVÁ

Pozor na licencie

Z rizík, ktoré nasadenie a prevádzkovanie open
source so+véru sprevádzajú, treba venovať po-
zornosť jednému, ktoré často stojí v úzadí: ide
o podcenenie právnych aspektov licencie a pod-
mienok použiBa. Všeobecné povedomie, že
open source je synonymom pre slobodu a ne-
závislosť, zvádza k domnienke, že s ním nie je
spojená žiadna regulácia. Opak je však pravda:
licencie na nakladanie s open source so+vérom
sú veľmi striktné. Navyše sú zložité a veľmi rôz-
norodé: existujú tucty licencií, ktoré síce spĺňajú
minimálne požiadavky, stanovené organizáciou
Open Source IniBaBve, a napriek tomu sa do-
datočnými podmienkami a pravidlami navzájom
výrazne líšia. Niektoré sú vzájomne nekompaB-
bilné, niektoré nemôžu byť distribuované, ak sú
kombinované s „closed source“ so+vérom...

Organizácie, ktoré nemajú skúsených inter-
ných právnikov, naozaj znalých problemaBky
open source licencie, by mali zvážiť využiBe skú-
sených externých právnikov. Predmetom posu-
dzovania nemôže byť len sama licencia, ale aj
spôsob nakladania s daným open source so+-
vérom. Je preto nevyhnutné, aby právnici jed-
nak pracovali v úzkej súčinnosB s technickými
pracovníkmi, jednak mali dohľad nad každým
open source so+vérom v organizácii, a to po
celý jeho životný cyklus.
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