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Az Oracle bejelentette az Unbreakable Linuxot, melynek keretében Linux
terméktámogatási szolgáltatást lehet vásárolni a cégtõl kevesebb mint fele
annyiért, mint a Red Hat esetében.

Ezzel azt szeretné elérni, hogy az
Oracle adatbázist használó – vagy
használni kívánó – cégek teljes terméktámogatási megoldást (operációs
rendszer + alkalmazás szintjén) kapjanak egy gyártótól és ne okozzon
gondot a problémák gyökerének behatárolása, elkerülve a gyártók egymásra mutogatását. Az Oracle ezzel is
csökkenteni szeretné a beüzemelésbe
fektetett munkát és költségeket, így
vonzóbbá téve ezáltal terméküket
a döntéshozók felé. Fontos az is, hogy
az Oracle nem teszi kötelezõvé az
Unbreakable Linux szolgáltatás igénybevételét , a Red Hat RHEL, a Novell
SLES és az Asianux továbbra is szerepel a támogatott disztribúciók listáján.
Az Unbreakable Linux szolgáltatás
a Red Hat Enterprise Linux disztribúcióra épül. Az Oracle által kiadott hibajavítások ráadásul visszaportolásra
kerülnek korábbi verziókba is, melyre
a cég ügyfeleinek nagy szüksége van,
nem lehet minden esetben megvárni
a legújabb, már javított verziót.

Az Oracle által támogatott Linux így
részben eltérhet a Red Hat Enterprise
Linux disztribúciótól, amely ezáltal
a Red Hat szerint nem feltétlen lesz
binárisan kompatibilis a termékükkel.
Ugyanakkor az Oracle által készített
foltok (patch) továbbra is szabad forrásúak maradnak, melyeket késõbb
más disztribúciók is szabadon felhasználhatnak. Az Oracle már eddig is
adott kódszintû támogatást a már
említett disztribúciók esetében, azonban eddig nem lehetett nála megvenni ezt a szolgáltatást. Emellett más
nyílt forrású projektekben is részt vett
a cég (például az Oracle Cluster File
System, mely már több Linux disztribúció része –  http://oss.oracle.com),
így már évek óta saját Linux kernel
fejlesztõ csapattal rendelkezik,
mely garanciát jelent a szolgáltatás
minõségére.
Az Oracle Unbreakable Linux árait az
igénybe vett szolgáltatás mértéke és
a szerverben található processzorok száma határozza meg az alábbiak szerint.

Jelenleg x86 és x86-64 architektúrákra
érhetõ el az Unbreakable Linux,
valamint az Oracle támogat minden
olyan hardvereszközt, amelyet
a Red Hat Enterprise Linux 3-as
illetve 4-es verziója is támogat.
Oracle Unbreakable Linuxra történõ
átállás nem igényel újratelepítést,
amennyiben a szerveren Red Hat
RHEL 3 vagy 4 fut. Ebben az esetben
elég az Oracle honlapjáról letölteni
a frissítést elvégzõ programot.

KAPCSOLÓDÓ CÍMEK
A termékrõl további információt
az alábbi oldalakon érhetõ el:
 http://www.oracle.com/
technologies/linux/index.html
 http://www.oracle.com/corporate/
press/2006_oct/Oracle-LinuxProgram.html
 http://www.oracle.com/corporate/
press/2006_oct/oracle-fsg.html

Oracle Linux
Két processzorig
(éves díj)
Enterprise Linux Network Support
Enterprise Linux Basic Support
Enterprise Linux Premier Support

Korlátlan számú processzor
esetén (éves díj)

99 dollár

99 dollár

399 dollár

999 dollár

1199 dollár

1999 dollár

Szolgáltatás
Az Unbreakable Linux Networkrõl
letölthetõ frissítések.
Nonstop (24x7) támogatás.
Nonstop (24x7) támogatás, ezenkívül
támogatás a régebbi kiadásokhoz is,
a megjelenéstõl számított 5 évig.

Minden – jelenleg érvényes – Oracle szerzõdéssel rendelkezõ felhasználó ingyenesen kipróbálhatja az Unbreakable Linuxot 2007 január 31-ig, illetve
ugyaneddig a megrendelésekbõl 50%-os kedvezményt kapnak a Basic és a Premier vásárlói.
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