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Opinn og frjáls hugbúnaður - skilgreining

Heimilt sé að nýta hugbúnaðinn á hvern þann hátt sem hentar. 

Heimilt sé að breyta hugbúnaðinum og aðlaga að eigin þörfum. 

Heimilt sé að dreifa hugbúnaðinum, annað hvort ókeypis eða 
gegn gjaldi. 

Heimilt sé að dreifa aðlöguðum/breyttum útgáfum af 
hugbúnaðinum. 

Til eru mismunandi leyfismódel – sem notendur verða að 
kynna sér.

Heimild:http://wiki.hi.is/index.php/Frj%C3%A1ls_og_opinn_hugb%C3%BAna%C3%B0ur



Opinn hugbúnaður er allstaðar

Vélar starfsmanna Ríkis og fjármálastofnana - opnar lausnir

• Ríkisstofnanir eru með 123 lausnir á vél

• Fjármálafyrirtæki með 117 lausnir á vél.

Meðalfjöldi  opinna lausna milli Evrópu og Bandaríkjanna

• Evrópa með 68 lausnir að meðaltali á vél

• Bandaríkin með 51 lausnir að meðaltali á vél

OpenOffice útbreiðsla

• 73% af einkatölvum

• 28% í fyrirtækjum

Open Source Census er með þjónustu sem skannar vélar 

hjá þeim sem vilja í Evrópu og Bandaríkjunum

https://www.osscensus.org/index.php

https://www.osscensus.org/index.php


Opinn hugbúnaður útbreiðsla

Í nýlegri könnun á þessu ári á vegum Actuate og Gartner, þar sem 

1000 stjórnendur í Evrópu og Norður-Ameríku voru spurðir út notkun 

á opnum hugbúnaði kom eftirfarandi í ljós:

Gartner’s spáir því  að fyrir árið 2012 verði 

í það minnsta 80% alls hugbúnaðar opin 

að hluta eða öllu leyti
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Dæmi um opnan hugbúnað

• Gagnagrunnar: MySQL, PostgreSQL vs. (/// á móti?) Oracle,IBM og 

Microsoft

• ERP: Compiere vs. Oracle og SAP

• CRM: SugarCRM, Compiere,vs. Siebelo og Oracle

• OS: RedHat, Ubuntu vs. Microsoft



Hverjir fjárfesta í opnum hugbúnaði

Heimild: UE 2006, faberNovel analyses



KOSTIR OG GALLAR



Hverjir eru svo kostirnir?

• Oft lægri heildarkostnaður (TCO)

• Lægri kostnaður við að skala lausnir

• Minni áhætta við að innleiða

• Oftast almennri stuðningur við stýrikerfi og keyrsluumhverfi

• Betri stuðningur við opna staðla

• Hröð þróun og örar útgáfur

• Aðgengi að kóða - hægt að bæta við og/eða breyta

• Áreiðanleiki og öryggi

• Brýtur upp fákeppni (vendor lock-in)



Svo á móti - hugsanlegir ókostir

• Ekki beinn stuðningur við allar opnar lausnir

• Vantar stuðning og/eða þekkingu innan fyrirtækjanna

• Öryggisholur 

• Oft nýjungadrifið - eldri villur eða vandamál sitja á hakanum



Hindranir eða fyrirslættir

Heimild: Optaros2005, Forrester2005, faberNovel analyses



VIÐSKIPTA MÓDEL

Value of the network is equal to the number of the users



Viðskiptamódel

Þjónustumódel 
(Spikesource, 
SourceLabs, )

Samsett 
stýrikerfi (Red

Hat)

Tvöfalt kerfi 
(MuleSource, 
SugarCRM)

•Hægt að kaupa þjónustu fyrir alls konar 
opinn hugbúnað hvort sem hann er þróaður 
af þjónustuaðila eður ei.

•Prófanir, vottanir, samþætting, uppfærslur, 
sveigjanleg þjónusta.

•Samsetning á mismunandi kóðaverkefnum

•Prófanir, ábyrgð, uppfærslur og viðgerðir
.

•Þeir sem þróa fyrirtækjahugbúnað 
(enterprise) eins CRM, ERP, CMS og sjá 
um uppfærslur og viðhald bjóða oft upp á 2 
útgáfur, annarsvegar fría samfélagsútgáfu 
og hinsvegar enterprise útgáfu gegn gjaldi.

•Með keyptri útgáfu fylgir oftast eitthvað 
auka, jafnframt bjóða margir aðilar upp á 
ábyrgð og mismunandi þjónustustig.



HVAR ERU TÆKIFÆRIN?

Sprotafyrirtæki Þeir sem hagræða

Hugbúnaðarfyrirtæki Vöruþróun



Sprotafyrirtæki – tækifæri fyrir opnar 

lausnir (/// tækifæri með opnum lausnum 

– eða tækifæri í opnum lausnum)
• Allt sem viðkemur stoðkerfum til að reka fyrirtæki

– Vefur – Portal kerfi

– IP símkerfi

– Gagnagrunnar

– Stýrikerfi

– CRM, ERP (samskiptagrunnar / bókhald)

– BI (viðskiptagreind)

– Ritvinnsla, töflureiknir (Office)

– Póstur og samskiptakerfi

– Samþætting

• Aðrar lausnir sem gætu verið hluti af vöruþróun



Tækifæri til hagræðingar

• Lækkun á heildarkostnaði (TCO)

– Opnir grunnar, Postgres

– Samþætting ESB, sbr. Mule

– Stýrikerfi / Office, sbr. Open Office

• Áhættudreifing



Tækifæri fyrir hugbúnaðarhús

• Þróunarumhverfi

• Prófunartól

• Nota þróunar umgjarðir (Frameworks) Spring, Hibernate, JQuery

• Þátttaka í opnum verkefnum



Tækifæri í vöruþróun

• Búa til nýjar vörur byggðar á opnum lausnum

• Símalausnir t.d. Google Android

• Aðlögun að íslenskum markaði

• Viðbætur við opnar lausnir

• Hugsanlega endurhugsa núverandi lausnir sem opnar lausnir?



AÐ LOKUM

Hugrekki



Samantekt

1. Mikill vöxtur í ljósi efnahagsástands

2. Aukning á fyrirtækjum sem selja þjónustu og veita ábyrgð á opnum 

hugbúnaði

3. Markaðssetning mun hnitmiðaðri að stærri fyrirtækjum

4. Ekki lengur neðanjarðarhreyfing

5. Ísland hefur alla burði á að vera í forystuhlutverki hvað varðar opinn 

hugbúnað



Takk fyrir að hlusta

Ef einhverjar spurningar
petur@t.is

Heilræði

1. Veljið lausnir sem þið getið annað hvort þjónustað sjálf eða fengið/keypt 

þjónustu eða ábyrgð /// 

2. Veljið aðeins lausnir sem styðja opna staðla

3. Byrjið smátt og stækkið svo (agile)

4. Verið viss um að það sé stuðningur innan ykkar fyrirtækja/stofnana


