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21/04/09 - Oracle compra Sun Microsystems

CNET informa que Oracle comprarà Sun Microsystems.Oracle, és coneguda per la
seva base de dades Oracle, emprada principalment en grans negocis que
necessiten escalabilitat (creixement, clústers...) (i també coneguda per la seva gran
quantitat de bugs o errors) i altres productes com Oracle Portal, i Sun Microsystems
és coneguda per la seva línia de Servidors de gran capacitat de càlcul i escalabilitat
i per el llenguatge Java utilitzat arreu del món.
Els servidors de Sun Microsystems venen de sèrie amb Solaris, el sistema operatiu
Unix de Sun.
També es pot instal·lar Linux.

Feia temps que els servidors de Sun havien anant perdent pes enfront de servidors
enrackables compatibles amb pc.
Si us fixeu empreses com Google o Amazon empren milers de servidors Pc i Linux.
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El cert és que el preu de la memòria de Sun era prohivitiu. Memòria que es podia
comprar de forma genèrica per pocs euros.
Per exemple havia vist un Giga de ram de Sun per 1.000 EUR quan es podia
comprar memòria compatible per 70 EUR que funcionava.
Coses semblants passaven amb Mac.
En un entorn distribuït amb molts usuaris té sentit tenir Pc's balancejats, de manera
que si un d'aquests barats Pc's s'espatlla, els altres assumeixin la seva feina. Són
els webserver o Servidors Web o frontals.
Després, els Servidors de Bases de Dades poden ser ordinadors molts més potents
que el PC més potent, i que si es queden petit, es puguin canviar sense probleme
per un model superior. És el que coneixem com Escalabilitat (la capacitat d'escalar,
o crèixer en rendiment)
Fa poc Ibm volia comprar Sun però aquestes negociacions no van eixir.
Oracle també ha perdut pistonada en front de la combinació de Servidors PC amb
Linux, Apache, MySql i PHP, el que es coneix com LAMP.
MySql és una Base de Dades gratuita molt potent, i s'empre en moltes intal·lacions
de WordPress i portals d'empreses, i que va ser comprada no fa massa per Sun.
Oracle i Sun va anunciar el dilluns 2009-04-20 que han subscrit un acord definitiu
en virtut del qual Oracle adquirirà diumenge accions comunes per 9,50 $ per acció
en efectiu.
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De fet Sun havia començat a obrir-se feia temps. Java, un producte gratuït, li havia
permés de sobreviure quan les coses li anaven maldades.Van crear Open Solaris,
una versió oberta de Solaris, el seu Unix propietari.
Van començar a vendre Servidors Sun basats en AMD (competència de Intel), per
tant PC compatibles, és a dir, van apostar per tecnologies obertes (el seu hardware
era propietari i només el podien fabricar ells, igual que Mac abans que ha acabat
passant-se a PC).
Degut als grans avanços de PC i la Virtualització també van posar ènfasi en la
Virtualització i en l'estalvi d'energia.
Sembla que les plataformes obertes, les idees obertes, van menjant el terreny a les
propietàries i controlades.
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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