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Safe Harbor Statement

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not
be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be 
relied upon in making purchasing decisions. The development, release, timing, and pricing of any features or functionality 
described for Oracle’s products may change and remains at the sole discretion of Oracle Corporation.

Statements in this presentation relating to Oracle’s future plans, expectations, beliefs, intentions and prospects are 
“forward-looking statements” and are subject to material risks and uncertainties. A detailed discussion of these factors and 
other risks that affect our business is contained in Oracle’s Securities and Exchange Commission (SEC) filings, including our
most recent reports on Form 10-K and Form 10-Q under the heading “Risk Factors.” These filings are available on the SEC’s 
website or on Oracle’s website at http://www.oracle.com/investor. All information in this presentation is current as of 
September 2019 and Oracle undertakes no duty to update any statement in light of new information or future events.



Oracle Autonomous Linux

Pierwszy autonomiczny system 
operacyjny



Oracle Linux - rys historyczny
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Kolejny krok - Oracle Autonomous Linux

Autonomiczny system operacyjny :

• Automatic Provisioning

• Automatic Scaling

• Automatic Tuning

• Automatic Security

• Automatic Analytics
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Niezawodny. Bezpieczny.



Oracle Autonomous Linux - instaluje poprawki bezpieczeństwa

• Na bieżąco instaluje poprawki bezpieczeństwa bez wpływu na uruchomione aplikacje

• Monitoruje system pod kątem znanych podatności (exploit detection)

• Pozwala na łatwą aktualizacje całej farmy serwerów bez potrzeby restart systemu

• Na bieżąco zbiera dane diagnostyczne i analizuje pod kątem występowania anomalii 

• Wykorzystuje technologie Oracle Ksplice (ponad milion dostarczonych poprawek)
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Zawsze bezpieczny



“Oracle Linux and Ksplice have been game changers for United. 
We’ve consolidated our IT environment, eliminated vulnerabilities, 
and streamlined security compliance - we can now roll out patches 
with zero downtime.”

Marshal Weymouth

Senior Manager of Platform Engineering, United Airlines



Oracle Autonomous Linux - działa stabilnie i bez przestojów

• Pozwala zmniejszać czas potrzebny na administracje systemu

• Aktualizuje system bez potrzeby restartu

• Dostarczane poprawki są w pełni przetestowane przez Oracle aby upewnić się, że nie powodują 

problemów 

• Tuning parametrów system na podstawie bieżących analiz

• Eliminuje błędy ludzkie
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Niezawodny



100% Kompatybilność z Red Hat Enterprise Linux

• Aplikacje działające na systemach RHEL będą działać tak samo na Oracle Linux

• Zweryfikowane na tysiącach klientów z tysiącami serwerów

• Ponad tysiąc ISV certyfikuje swoje aplikacje na Oracle Linux 

• Przez 13 lat nie odnotowaliśmy ani jednego przypadku niekompatybilności z RHEL
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Oracle Autonomous Linux - opłaca się

Automatyzacja zmniejsza koszty związane z czasem pracy

• Instalacje odbywają się w sposób automatyczny z przygotowanych obrazów

• Parametry system operacyjnego automatycznie dostosowują się do potrzeb

• Aktualizacja odbywa się w sposób automatyczny

Zredukuj swoje koszty wsparcia Red Hat Linux Support do 0 zł!
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Oracle Autonomous Linux jest dostępny bez dodatkowych kosztów w chmurze Oracle Cloud



Oracle Linux Cloud Native Environment

Lepsza alternatywa



Droga do środowisk Cloud Native
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Zrób to sam (DIY) Kup gotowe rozwiązanie

Najnowsze 
technologie

Dostępne za 
darmo

Niezależność 
od dostawcy

Dużo pracy
Brak 

wsparcia
Dużo testów 

+

-

Gotowe do 
użycia

Przetestowa-
ne

Wsparcie 
klasy 

enterprise

Uzależnienie 
od dostawcy

(lock-in)
Duże koszty

Dodatkowe 
funkcje 

= 
Dodatkowe 

koszty

+

-



Oracle Linux Cloud Native Environment: lepsza alternatywa
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App Definition  
& Development

Orchestration 
Management

Container 
Runtime

Container 
Provisioning

Observability 
& Analysis

CLOUD NATIVE ENVIRONMENT

X



• Gotowy zestaw komponentów zapewniający modułowość środowiska

• Przetestowane i zweryfikowane przez Oracle 

• Dla rozwiązań w chmurze lub on-prem

• Dostępne w ramach wsparcia Oracle Linux Premier bez dodatkowych kosztów



Cluster Nodes

Oracle Linux Cloud Native Environment: nowe ujednolicone API
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Platform API Server komunikuje się z narzędziem 
Platform Agent zainstalowanym na każdym węźle 
klastra.

Platform Agent wie w jaki jest stan zasobów na 
węźle oraz potrafi zmieniać i kontrolować stan 
posiadanych zasobów.

Cała konfiguracja odbywa się przy pomocy  
narzędzia Platform CLI.



Oracle Linux Cloud Native Environment – najważniejsze funkcjonalności

© 2019 Oracle and/or its affiliates.15

Kubernetes v1.14

CRI-O oferujące dwa runtime-y : 

runC – dla zaufanych kontenerów 
Kata Container – dla kontener które chcemy odizolować od reszty

Wbudowany load-balancer dla środowisk multi-master

Nowe narzędzie dla backup/restore całego klastra

Łatwa integracja z narzędziem Vault (HashiCorp)



Oracle Linux Cloud Native Environment - strategia rozwoju
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Obserwujemy
dostępne narzędzia

Wydajemy wersje 
testowe w 
Developer Channel

Dodajemy do 
wsparcia OL Premier

Wszystkie poprawki 
trafiają do upstream 



Free
Oracle Linux jest dostępny za darmo w 
oparciu o licencje open-source GNU 
General Public License (GPLv2). 



Subskrypcje wsparcia Oracle Linux Support

 Kupujesz tylko dla systemów dla których 
potrzebujesz – korzystasz z tego samego 
oprogramowania i aktualizacji na wszystkim!

 Liczą się tylko fizyczne CPU, brak ograniczenia 
core-ów lub wirtualnych maszyn
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24X7 2
poziomy 
wsparcia 

Wspólne rozwiązywanie zgłoszeń 
pomiędzy zespołami asysty 

technicznej

140+
krajów



Przełączenie z Red Hat Enterprise Linux na Oracle Linux

Zmieniasz tylko źródło pobierania aktualizacji – nie trzeba nawet restartować systemu!

Dostępne dla środowisk on-prem, w chmurze Oracle oraz innych chmurach (Azure, AWS, etc.)

Oracle przejmuje wsparcie istniejących instancji RHEL.

Nie ma potrzeby re-instalacji systemów!

Procedura dostępna na stronie: https://linux.oracle.com/switch/
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https://linux.oracle.com/switch/


Dziękuję!

Michał Gutowski

michal.gutowski@oracle.com
Principal Sales Consultant
Oracle Open Cloud Infrastructure Software



twitter.com/oraclelinux

facebook.com/oraclelinux

blogs.oracle.com/linux

youtube.com/oraclelinuxchannel

oracle.com/linux

http://www.facebook.com/oracleenterprisemanager
http://www.twitter.com/
https://blogs.oracle.com/oem
http://www.youtube.com/oracleenterprisemgr



