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Rola szkoły w przygotowaniu 
uczniów do współczesnych 
wyzwań w szybko zmieniającym 
się świecie. 
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Trendy w rozwoju narzędzi IT

Infrastruktura IT zorientowana na współpracę

Open source i otwarte standardy

Innowacje Web 2.0 systemy społecznościowe

Ujednolicona komunikacja

Oczekiwania użytkowników



Tymczasem...
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Problem piractwa komputerowego

źródło: The Economist

Polska
57%
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Istniejące regulacje prawne
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Sytuacja rynkowa

Plany dot. systemu Linux:
Serwer – 72%
Desktop – 68%

67% - najważniejsza jest 
zgodność interoperacyjna 
oraz możliwość zarządzania 
i środowiskiem Linux, i Windows

http://www.novell.com/pl-pl/PL/news/press/idc-kryzys-tymuluje-wzrost-zainteresowania-linuksem

$$$

http://www.novell.com/pl-pl/PL/news/press/idc-kryzys-tymuluje-wzrost-zainteresowania-linuksem
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Żyjemy w heterogenicznym świecie 

Jakie systemy są stosowane do przetwarzania danych?

Źródło:  Gartner 26th Annual Data Center Conference Interactive Polling Results, Listopad 2007.
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Świat zamkniętych rozwiązań
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OS2 = świat bez ograniczeń
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Making IT Work As One™
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Globalne sojusze
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Połączyć to co dzieli

2 listopada 2006 r.
• Microsoft® i Novell® ogłaszają porozumienie o współpracy

• Celem jest zbudowanie rozwiązań dla systemów Windows® i Linux

Główne wartości tego bezprecedensowego porozumienia
• Interoperacyjność poprzez porozumienie o współpracy technlogicznej

• Wirtualizacja

• Zarządzaniae systemami w oparciu o standardy

• Federacja usług katalogowych i zarządzania tożsamością

• Zgodność formatów dokumentów

• Współpraca Microsoftu i Novella dotycząca ochrony prawnej

• Microsoft oferuje certyfikaty z subskrypcją SUSE® Linux Enterprise Server

• Wspólne działania handlowo-marketingowe i programy wsparcia
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www.moreinterop.com



OPEN
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OS2 – co to jest?

Open Standards
Otwarte standardy są efektem działań 
zmierzających do osiągnięcia 
wspólnego celu, jakim jest przyjęcie 
standardów pozwalających na 
zapewnienie interoperacyjności 
systemów informatycznych oraz 
wolności wyboru dla klientów.

Otwarte standardy są krytycznym 
elementem współczesnych, 
złożonych systemów IT:

• zwiększają interoperacyjność

• pozwalają na lepszą integrację

• wymuszają stosowanie oficjalnych 
formatów wymiany danych

Open Source
Wolne oprogramowanie to koncepcja: 
stworzenia pomysłu oprogramowania, 
poddania go publicznej debacie i 
wspólne rozwijanie w projekcie 
korzystnym dla całej społeczności 
użytkowników IT. 

W najprostszym rozumieniu jest to 
całkowicie wolny i otwarty proces, 
którego uczestnicy działają 
dobrowolnie i którego rezultat stanowi 
korzyść dla wszystkich.

Użytkownicy ulepszają kod, wdrażają 
i usuwają błędy. Dzięki tej koncepcji 
projekty open source mogą być 
rozwijane nieporównanie szybciej, niż 
projekty zamknięte.
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OS2 – wybrane przykłady

Open Standards Open Source

• Linux
• GNU
• Apache
• MySQL
• OpenLDAP
• OpenSSH
• Tomcat/Jakarta

• PERL
• PHP
• Python
• JBoss
• Mozilla
• PostgreSQL

• RTF
• TCP/IP
• HTML
• SSL
• SQL
• X.500 -> LDAP
• J2EE
• XML

• ODBC
• JDBC
• IMAP4
• X.509 (PKI)
• SOAP
• WSDL
• WSFL
• EDI
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Wybrane standardy rynkowe
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Standardy otwarte w UE

Kiedy standard (normę) uznajemy za otwarty?

Aby osiągnąć interoperacyjność w kontekście ogólnoeuropejskich usług 
administracji elektronicznej, wytyczne muszą się skupiać na otwartych normach. 
Poniżej podaje się minimalne parametry, jakimi muszą się charakteryzować 
specyfikacja i dołączone do niej dokumenty, aby można je uznać za otwartą 
normę:

1.Norma została przyjęta i będzie utrzymywana przez organizację o celu 
niezarobkowym, a jej ciągły rozwój będzie realizowany na podstawie otwartej 
procedury decyzyjnej dostępnej dla wszystkich zainteresowanych stron (decyzja 
w drodze konsensusu lub większością głosów, itd.).

2.Norma została opublikowana, a specyfikacja normy jest dostępna bezpłatnie lub 
za symboliczną opłatą. Konieczne jest, aby wszyscy mogli kopiować, 
rozpowszechniać i wykorzystywać ją bezpłatnie lub za symboliczną opłatą.

3.Własność intelektualna – tj. ewentualne istniejące patenty – (części) normy jest 
nieodwołalnie udostępniona bez jakichkolwiek opłat.

4.Brak jakichkolwiek ograniczeń w zakresie ponownego użycia normy. 

źródło: Europejskie ramy interoperacyjności w zakresie 
ogólnoeuropejskich usług administracji elektronicznej, wersja 1.0, listopada 2004
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W Polsce promocją OS2 zajmują się...

http://www.standardy.org/

http://www.fwioo.pl/http://www.isoc.org.pl/



Novell i OS2
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Wsparcie innowacyjnych projektów 
społecznościowych

Otwarte standardyOpen Source
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Innowacje Open Source

OpenOffice.org Novell Edition
– Łatwa wymiana dokumentów z użytkownikami Microsoft Office

– Natywne wsparcie formatu ODF (standard ISO dla dokumentów)

 

– Przynosi znaczące oszczędności w porównaniu z MS Office

– W zasadzie nie ma potrzeby dodatkowych szkoleń z obsługi

– Pełne wsparcie w ramach Novell Open Workgroup Suite

– 20% klientów NOWS wdraża OOoNE w całej firmie

Obsługa dokumentów w standardach ISO

Zwiększona interoperacyjność i komfort obsługi
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SLED – profesjonalny desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop
– Korzystna ekonomicznie alternatywa dla Windows i Unix

– Pełna integracja (AD) z serwerami i desktopami Windows

– Pozwala osiągnąć maksymalny poziom bezpieczeństwa

– Łatwy i wydajny w użyciu

– Automatyczne mechanizmy instalowania poprawek i aktualizacji

– Pełna wersja polska

Działa w sieciach Linux, NetWare i Windows

Ulepszony interfejs - betterdesktop.org
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Przykład zamknięcia i ograniczeń

Praca w środowisku Web 2.0
(MS Office SharePoint)

– Może być wdrożony wyłącznie na serwerach MS Windows

– Wymusza stosowanie MS Internet Explorer i MS Office

– Wsparcie wyłącznie z poziomu komputerów Windows

– Wymusza stosowanie Microsoft SQL Server dla większych 
wdrożeń (farmy)

w

– Wiąże się często z koniecznością upgrade'u Microsoft Office 
i MS Exchange

– Słaba kontrola dostępu do danych
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Alternatywne narzędzie pracy Web 2.0

Novell Teaming – można inaczej
– Może być wdrożony na serwerze Linux lub Windows

– Działa z popularnymi bazami, takimi jak MySQL czy Oracle

– Wspiera większość przeglądarek i systemów komputerowych

– Pozwala na pracę zarówno z MS Office, jak i OpenOffice

– Obsługuje każdą standardową platformę do komunikacji

– Zapewnia integrację z Novell GroupWise

– Jest rozwinięciem projektu open source

Do pobrania darmowa wersja dla 20 użytkowników
http://www.novell.com/products/teaming/starterpack.html
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Innowacyjne rozwiązania

SUSE® Studio™

Mono®

Bandit™

Higgins

Inkubator 
rozwiązań

Społeczności 
i Open Source

openSUSE®

Kablink®

iFolder 

Inkubator rozwiązań jest 
matecznikiem nowych technologii, 
które są następnie 
komercjalizowane. Celem jest 
rozwijanie rozwiązań 
i przenoszenie ich z czasem do 
zastosowań rynkowych.

Novell aktywnie wspiera 
społeczność i projekty open 
source. Niektóre technologie są 
bezpośrednio wykorzystywane 
w inkubatorze rozwiązań, gdy 
inne są udostępniane na 
zasadach niekomercyjnych.



Warto zajrzeć i skorzystać
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Portal wymiany informacji NATP-WSIiZ

http://natp.wsiz.rzeszow.pl/
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Novell Academic Instructor

Udział w autoryzowanych 
szkoleniach  i zdanie 

egzaminu na poziomie 
instruktora

http://www.novell.com/training/certinfo/cni/authorization.html

Wypełnienie 
aplikacji 

instruktorskiej 

e-mail z ID partnera

http://www.novell.com/training/certinfo/cni/authorization.html
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Bezpłatne podręczniki dla uczniów

Polska wersja podręczników „Get Ready for 
Open Source” jest do pobrania ze strony:

http://www.suse.pl/podreczniki

http://www.suse.pl/podreczniki
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Projekt openSUSE w edukacji

Więcej informacji na temat projektów 
edukacyjnych bazujących na openSUSE:

http://en.opensuse.org/Education

http://en.opensuse.org/Education
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Otwarta platforma do współpracy

Projekt Open Collaboration Platform
http://ifolder.com http://kablink.org

http://ifolder.com/
http://kablink.org/
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http://www.howdoyoulinux.com



Dlaczego OS2?
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OS2 - najważniejsze korzyści

✔ Łatwa zmiana dostawcy sprzętu i oprogramowania

✔ Redukcja kosztów do możliwości

✔ Wolność w dobieraniu nowych produktów i dokumentów

✔ Możliwość samodzielnej modyfikacji oprogramowania

✔ Walory dydaktyczne wynikające z dostępu do kodu

✔ Sprzyja twórczemu myśleniu i osiągnięciom uczniów

✔ Możliwość korzystania z modułów w swoich projektach

✔ Znakomity sposób na budowanie własnych społeczności

✔ ECDL i inne szkolenia są także dostępne w wersji OS2

✔ Łatwy sposób na bycie LEGALNYM ! ! !
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Dziękuję!
jkowalski@novell.pl
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