
Przegląd 
Technologie SUSE® pomagają firmie 
Daimler AG, jednej z największych na 
świecie firm motoryzacyjnych, w migracji 
kluczowych serwerów z autorskich sys-
temów UNIX na ogólnodostępne i ela-
styczne platformy Linux.

Wyzwanie
Aby móc tworzyć, uruchamiać, wdrażać 
i aktualizować aplikacje w najprostszy 
możliwy sposób, firma Daimler AG sta-
rała się określić i utrzymać elastyczną, 
atrakcyjną cenowo infrastrukturę fizyczną 
i wirtualną.

Przez wcześniejsze lata firma korzystała 
z licznych autorskich dystrybucji syste-
mów UNIX przeznaczonych do różnych 
celów i obciążeń. Zarządzanie wieloma 
środowiskami powodowało zwiększenie 
kosztów i wymagało pracowników o róż-
nych umiejętnościach do wykonywania 
podobnych zadań na różnych platfor-
mach. Znaczącym wyzwaniem było też 
ustalenie, które urządzenia otrzymały naj-
nowsze aktualizacje, a które jeszcze nie.

Dlatego zrealizowano pomysł stworze-
nia rozwiązania w postaci platformy 
Linux jako usługi (PaaS) dla użytkowni-
ków wewnętrznych w oparciu o system 
SUSE Linux Enterprise Server (SLES). 
Bazując na standaryzowanych obrazach 
systemów operacyjnych, firma oczeki-
wała przyspieszenia wdrożeń i aktualiza-
cji oznaczającego zmniejszenie kosztów 
i zapewnienie większej zgodności z dy-
rektywami dotyczącymi administrowa-
nia przedsiębiorstwem. Takie podejście 
pozwoliłoby również zmniejszyć stałe 
nakłady pracy związane z aktualizacją  
i zabezpieczeniem systemów.

Kluczowym celem nowego projektu była  
migracja z autorskiego sprzętu z sys-
temem UNIX do platformy Linux ob-
sługiwanej  przez zwykłe serwery  
w architekturze x86. Dążono też do stan-
daryzacji systemu SUSE Linux Enterprise 
Server jako pojedynczej dystrybucji sys-
temu Linux, gdzie tylko było to możliwe. 
Otwartość i łatwa personalizacja systemu 
SUSE Linux Enterprise Server oraz podo-
bieństwo do systemów UNIX stanowiły 
doskonałą podstawę dla konceptu wirtu-
alnej platformy.

Rozwiązanie 
Ponieważ prace związane z projektem 
obejmowały migrację kluczowych apli-
kacji, konieczna była dystrybucja Linuksa  
o sprawdzonej stabilności w środowi-
skach korporacyjnych, uzupełniona pro-
fesjonalnym wsparciem technicznym 
dostawcy.

Opierając się na pozytywnych doświad-
czeniach z rozwiązaniami SUSE wyko-
rzystywanymi od kilku lat w głównym 
centrum danych, firma wiedziała już, że 
platforma ta jest łatwa w zarządzaniu. 
Dzięki temu, że firma SUSE skupiła się 
na obciążeniach kluczowych dla działań 
firmy Daimler AG, zyskała ona pewność, 
że system SUSE Linux Enterprise Server 
zapewni jej odpowiedni poziom obsługi 
dla najważniejszych aplikacji bizneso-
wych. Oprócz tego w obszarach działal-
ności wymagających aplikacji SAP firma 
SUSE zapewniła klientowi wysoką do-
stępność i wydajność dzięki systemowi 
SUSE Linux Enterprise Server for SAP 
Applications – pakietowi wysoce zopty-
malizowanego oprogramowania i usług.

Współpracując z SUSE, firma wytyczyła 
wewnętrzne, globalne standardy dla 
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+ Oprogramowanie SUSE zmniejsza czas 
potrzebny na realizowanie usług IT do  
20 minut, upraszczając administrację  
i minimalizując przestoje

+ Narzędzie SUSE Manager zwiększyło 
bezpieczeństwo i skuteczność dzięki 
możliwości jednoczesnej aktualizacji setek 
serwerów

+ Rozwiązanie SUSE umożliwiło migrację tysięcy 
instancji systemów UNIX do systemu SUSE 
Linux Enterprise Server w terminie krótszym 
niż uprzednio zaplanowanym
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systemu Linux opartego o dystrybu-
cję SUSE Linux Enterprise Server. Gdzie 
było to możliwe, zastosowano system 
SUSE Linux Enterprise Server for SAP 
Applications.

Firma wdrożyła narzędzie SUSE Manager 
wraz z 28 rozproszonymi serwerami 
proxy, umożliwiając kompleksowe za-
rządzanie cyklem eksploatacji systemów 
Linux. SUSE Manager służy za pojedyn-
cze, zaufane repozytorium dla wszystkich 
aplikacji na systemie Linux i kompilacji 
systemów operacyjnych.

Korzystając z systemu SUSE Linux 
Enterprise Server, firma dysponuje pro-
stym procesem migracji aplikacji systemu 
UNIX do systemu Linux. W procesie mi-
gracji narzędzie SUSE Manager tworzy 
zmodyfikowany obraz zawierający żą-
dane pakiety i funkcje. Proces przebiega 
bardzo szybko. Wystarczy 20 minut, aby 
skompilować dostosowany obraz sys-
temu operacyjnego.

Te obrazy systemu operacyjnego mogą 
zawierać subskrypcje systemu SUSE Linux 
Enterprise Server z całodobową priory-
tetową pomocą techniczną, narzędzie 
do odtwarzania po awarii, klienta SUSE 
Manager oraz SUSE Linux Enterprise 
Server for SAP Applications z rozsze-
rzeniem SUSE Linux Enterprise High 
Availability Extension. Dostosowywanie 
obrazów sprawia, że podczas migracji 
systemów opartych o SAP zoptymali-
zowane środowisko i pomoc techniczna 
zostaną skonfigurowane od razu po 
zainstalowaniu.

W przeszłości certyfikacja wersji infra-
struktury wewnętrznej dla wielu dystry-
bucji systemów UNIX wymagała sporych 
nakładów czasu i wysiłku. Teraz zamiast 
powtarzać zadania certyfikacji dla wielu 
systemów operacyjnych, wystarczy raz 
określić procedury dla platformy SUSE 
Linux Enterprise Server. Narzędzie SUSE 
Manager zapewnia zgodność wszystkich 
serwerów SUSE z ustalonymi standar-
dami. Pokazuje to, w jaki sposób stan-
daryzacja oprogramowania pozwala 
redukować koszty, przyspiesza procesy 
i upraszcza zarządzanie infrastrukturą IT.

Prawie każde środowisko SUSE Linux 
Enterprise Server jest teraz wdrażane 
jako zwirtualizowany system operacyjny. 
Każde z nich jest zarządzane przy użyciu 
narzędzia SUSE Manager, które zapewnia 

dokładny, szczegółowy wgląd w aplika-
cje i poprawki zainstalowane w każdej 
instancji. Firma SUSE w dalszym ciągu 
zapewnia konsultacje w miejscu instalacji, 
pomagając rozwiązywać problemy tech-
niczne powstające podczas złożonych 
migracji o dużym priorytecie czasowym.

Wyniki 
Oprogramowanie SUSE Linux Enterprise 
Server i SUSE Manager umożliwiło firmie 
pomyślną migrację dużej części kluczo-
wych obciążeń z systemów UNIX do sys-
temów Linux. Przeniesienie większości 
istniejących obciążeń systemów UNIX 
do jednej platformy wymaga dystrybucji 
systemu Linux zoptymalizowanej dla klu-
czowych aplikacji, a firma Daimler AG do-
strzegła, że system SUSE Linux Enterprise 
Server zapewnia żądany poziom stabilno-
ści, bezpieczeństwa i kontroli.

Pomyślna zmiana na platformę SUSE wi-
doczna jest we wzroście liczby dystrybu-
cji systemu SUSE Linux Enterprise Server 
w firmie. W ciągu ostatnich kilku lat liczba 
instalacji systemu Linux wzrosła cztero-
krotnie. Ten znaczący przyrost świadczy 
o pomyślności projektu migracji aplika-
cji systemu UNIX do systemu Linux oraz 
naturalnym wzroście firmowych aplikacji 
sieci Web, w przypadku których prefe-
rowaną platformą stał się system SUSE 
Linux Enterprise Server.

Pomimo znaczącego wzrostu środowiska 
SUSE Linux Enterprise Server zarządza-
nie pozostało proste i tanie. Dzięki na-
rzędziu SUSE Manager setki serwerów 
można organizować w grupach, a insta-
lacja ich aktualizacji zajmuje kilka minut 
zamiast całych dni i miesięcy.

Wiele ważnych aplikacji uruchamia-
nych jest teraz w systemie SUSE Linux 
Enterprise Server, wliczając rozwiązania 
SAP do zarządzania logistyką. Rozwój 
środowiska Linux w naturalny sposób 
znalazł odbicie w znacznym zmniej-
szeniu liczby instalacji systemów UNIX. 
Liczba instancji systemu UNIX spadła  
o 40 procent wraz z przeniesieniem klu-
czowych aplikacji do systemu SUSE Linux 
Enterprise Server. W połączeniu z reali-
zowaną obecnie inicjatywą wirtualizacji, 
proces eliminowanie systemów UNIX na 
rzecz systemu Linux pozwala znacznie 
zmniejszyć wydatki na kosztowny sprzęt 
oraz umiejętności niezbędne do zarzą-
dzania wieloma systemami.

www.suse.com

http://www.suse.pl
http://www.suse.com

