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Al llarg dels estudis relacionats amb el màster internacional de Pro-

gramari Lliure que ofereix la UOC s’han vist diversos aspectes ge-

nèrics i específics relacionats amb aquest moviment. Així doncs, en

funció de l’itinerari escollit, la formació rebuda haurà cobert matèries

com ara el desenvolupament del programari, l’administració de xar-

xes i de sistemes operatius, el desenvolupament d’aplicacions web, la

gestió de bases de dades, les consideracions legals entorn del progra-

mari lliure, la seguretat en les xarxes de computadors, etc.

En uns estudis com aquests, no hi pot mancar un repàs d’alguns casos

reals d’implantació de sistemes de programari lliure. Aquesta implan-

tació no s’ha d’entendre només des del punt de vista estrictament tec-

nològic o de negoci, sinó que també ha de fer referència a la filosofia

que sosté aquest moviment, ja que els motius per a implantar sistemes

de programari lliure normalment són una combinació de considera-

cions tecnològiques, filosòfiques, econòmiques i pràctiques.

En aquest curs pretenem endinsar-nos en la realitat de diverses insti-

tucions públiques i privades que han optat pel programari lliure, tant

si és com a base del seu negoci, en el cas d’empreses privades, o

com a política institucional, en el cas de les institucions públiques.

Sens dubte, aquests casos d’estudi no pretenen donar una visió ex-

haustiva del panorama de la implantació del programari lliure, una

cosa que no seria possible en un curs d’una durada limitada. La idea

central del curs és mostrar que és possible portar a la pràctica el pro-

gramari lliure més enllà dels aspectes concrets que hàgiu pogut cur-

sar al llarg d’aquests estudis. Per tant, en aquest material cobra una

rellevància especial tot allò que està relacionat amb la integració de

diversos elements, des dels tecnològics i pràctics, passant pels eco-

nòmics i de gestió, fins als ètics i socials.

L’objectiu central d’aquest curs és, en definitiva, oferir una visió glo-

bal de les implantacions pràctiques del programari lliure que s’apar-

ta una mica del punt de vista més específic que s’ha presentat en la

resta de cursos d’aquests estudis.

Introducció
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Després de deixar clar, doncs, que no és possible presentar de ma-

nera exhaustiva tots els casos possibles d’implantació de sistemes de

programari lliure, en les unitats següents s’estudien quatre casos

concrets d’implantació: dos del sector públic i dos del privat. El pri-

mer cas es refereix a una administració pública d’una dimensió rela-

tivament petita: la Junta d’Extremadura. El segon es refereix a una

altra administració pública, però en aquest cas, d’una dimensió molt

més gran: el Govern Federal del Brasil. El tercer cas tracta d’una gran

empresa multinacional: Sun Microsystems. Finalment, es presenta el

cas d’una petita empresa de Barcelona: Cometa Technologies. Segui-

dament, presentem un petit resum de les característiques d’aquests

quatre casos d’estudi.

La Junta d’Extremadura

L’any 1999 la Junta d’Extremadura va iniciar el Projecte global de so-

cietat de la informació, que inclou un paquet d’accions en l’àrea de

la societat de la informació. Entre aquestes accions es pot esmentar la

difusió d’Internet, el desenvolupament de l’administració electrònica,

l’educació en xarxa, el suport a les petites i mitjanes empreses en

pràctiques de la nova economia i la incorporació a la societat de la

informació, i el suport i la integració de les zones més desfavorides

de la regió i dels grups socialment desfavorits. Com a part d’aquest

projecte va néixer LinEx amb l’objectiu de proporcionar una distribu-

ció Linux, basada en Debian, personalitzada a les necessitats del sec-

tor de l’educació. LinEx es va convertir en pocs mesos en un dels casos

d’ús de GNU/Linux de més èxit a l’Estat espanyol i a la resta d’Europa.

El Govern Federal del Brasil

Un 22% de la població del Brasil viu en la pobresa. A més, el Brasil té

una gran extensió geogràfica, fet que dificulta la comunicació entre di-

ferents llocs i genera la possibilitat que algunes comunitats puguin que-

dar aïllades. Aquests factors combinats van motivar el Govern a iniciar,

en paral·lel, diversos projectes d’inclusió digital en diferents zones,

basats en l’establiment de telecentres, l’objectiu dels quals és reduir

l’exclusió digital, augmentar la capacitat professional, difondre pro-

gramari lliure i fomentar la participació popular en les noves tecno-
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logies. El programari lliure ha tingut un paper fonamental en la

creació d’aquests centres i permet que els nous inclosos digitals ho

puguin fer amb programari legal.

El Brasil s’ha convertit en un exemple a escala mundial quant a l’ús de

tecnologies lliures i una referència per a tots els països iberoamericans.

Sun Microsystems

Sun és una gran multinacional amb seus a més de cent setanta paï-

sos i als cinc continents. Aquesta empresa ha manifestat un posicio-

nament clar a favor dels estàndards oberts: el foment de la lliure

competència mitjançant la publicació dels protocols i les interfícies és

una línia bàsica en la filosofia de Sun que l’ha portat a col·laborar

activament i estretament amb la comunitat del programari lliure mit-

jançant l’aportació de codi font i de recursos humans i econòmics.

Aquesta col·laboració permet a la comunitat del programari lliure

millorar o adaptar els programes de manera que Sun Microsystems

els pot portar al mercat i oferir un seguit de serveis afegits amb els

productes, com ara suport i formació. Entre les aportacions més des-

tacades de Sun, es pot esmentar l’alliberament del paquet ofimàtic o

suite OpenOffice.org.

Cometa Technologies

Cometa Technologies és una empresa dedicada a oferir solucions en

tecnologies de la informació basades en l’ús d’eines de codi obert i

estàndards. Aquest cas presenta, doncs, un exemple de petita i mit-

jana empresa que basa una part important de la seva activitat en

l’explotació del programari lliure. L’activitat de Cometa Technologies

se centra en dues línies principals de negoci: el desenvolupament i la

integració de solucions tecnològiques, i l’assessoria i la formació.

Atès que les quatre situacions presentades són bastant diferents les

unes de les altres, la manera de descriure cada cas és particular. És

a dir, no s’ha establert un guió comú als quatre casos d’estudi i s’ha

respectat la llibertat dels autors a l’hora de presentar cada exemple

seguint el seu propi criteri.
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Esperem que els quatre exemples escollits us permetin captar els di-

ferents matisos que comporta la posada en marxa de solucions de

programari lliure al món real.

David Megías Jiménez

Jordi Mas Hernàndez

Coordinadors
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Les característiques geogràfiques d’Extremadura fan que sigui una

regió eminentment perifèrica. Està situada a l’extrem sud-occidental

1. Desenvolupament i implantació de programari 
lliure a Extremadura: una aposta decidida 
del Govern regional

1.1. Context. Característiques socioeconòmiques 
d’Extremadura

Figura 1.
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de la Unió Europea, a l’oest de l’Estat Espanyol; fa frontera amb

Portugal i és el centre del triangle format per Madrid, Sevilla i Lisboa.

Amb una extensió de 41.634 km2 i una població d’1.073.904 habi-

tants (663.142 a la província de Badajoz i 410.762 a la província de

Càceres), Extremadura té la població molt dispersa, amb una densi-

tat de 25,78 habitants per quilòmetre quadrat. La superfície d’Extre-

madura representa un 8,3% del total estatal i la seva població, el

2,6% del total estatal.

El territori extremeny està dividit en 383 nuclis de població i el 57%

dels extremenys viu en municipis de menys de deu mil habitants. Els

principals nuclis són Mèrida, capital administrativa, amb una po-

blació aproximada de 52.110 habitants; Badajoz, amb 138.415

habitants, i Càceres, amb 87.088 habitants. Destaca el flux d’emi-

gració sofert a Extremadura, entre els anys cinquanta i vuitanta, cap

a les regions del nord de l’Estat espanyol, del qual, avui dia, encara

es noten les conseqüències: en el període comprès entre el 1960 i

el 1975, la població extremenya va disminuir un 22%, mentre que

l’espanyola augmentava un 18%. Des de fa uns quants anys es pot

observar una inversió de la tendència, un saldo migratori positiu.

Des del punt de vista econòmic, Extremadura pertany al grup de re-

gions menys desenvolupades de la Unió Europea (objectiu 1). La ren-

da per capita de la regió equival al 54% de la renda mitjana de la

Unió Europea, i la taxa d’ocupació és del 42%.

L’economia extremenya ha presentat una evolució favorable en els

últims anys, i és la comunitat autònoma espanyola amb més conver-

gència relativa amb la Unió Europea en el període 1985-1999. Ex-

tremadura ha sabut aprofitar els fons de cohesió de la Unió

Europea per a articular diversos projectes en l’àmbit educatiu, en el

social i en el sector empresarial. Aquests projectes, sota la premissa

d’incorporar la regió a la revolució de les noves tecnologies i el co-

neixement, n’afavoreixen el desenvolupament en condicions d’igual-

tat i llibertat, i la posen en disposició de poder afrontar amb

garanties els canvis que ofereixi d’ara endavant la revolució del co-

neixement.
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1.2.1. Els orígens: el Projecte global de societat 
de la informació

Des de l’any 1997, a Extremadura es desenvolupa una estratègia de

transició a una economia basada en el coneixement, un projecte estratè-

gic que persegueix la integració de la regió en la revolució de les tecno-

logies de la informació i les comunicacions i que ha estat l’eix prioritari

de l’acció política del govern actual.

L’any 1998, amb motiu del debat de l’estat de la regió, el president

de la Junta d’Extremadura planteja el repte d’establir una estratègia

que permeti a la regió assolir els nivells de desenvolupament de les

regions més riques del nostre entorn, mitjançant l’aposta per les tec-

nologies de la comunicació i la informació, i l’articulació d’una es-

tratègia de societat de la informació. Es tracta, doncs, d’un esforç

polític i tecnològic per situar Extremadura en la línia de sortida

d’aquesta nova revolució, a diferència del que és habitual en la his-

tòria de la regió, que havia estat arribar els últims o no arribar a les

anteriors revolucions de la modernitat occidental.

Un any més tard, l’any 1999, va arrencar amb força a la regió el Pro-

jecte global de societat de la informació i es va encunyar el lema “In-

1.2. El marc de projecte gnuLinEx (programes 
lliures - free software). El Projecte global 
de societat de la informació d'Extremadura

Figura 2.
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ventors del nostre destí en la nova era”, per a inaugurar tota una

sèrie d’accions articulades en l’àrea de la societat de la informació.

Aquest projecte va permetre una primera generació d’accions que

van incloure: la difusió d’Internet, el desenvolupament de l’adminis-

tració electrònica, l’educació en xarxa, el suport a les petites i mitja-

nes empreses en pràctiques de la nova economia i la incorporació a

la societat de la informació, i el suport i la integració de les zones més

desfavorides de la regió i els grups socialment desfavorits.

El que llavors era un propòsit, avui descriu una realitat en continu pro-

cés de canvi i millora, la d’una regió que avança cap a una societat

del coneixement oberta, plural i igualitària. Durant aquests anys, les

primeres accions referents a la societat de la informació han evolucionat

fins a conformar una política regional en la matèria, de caràcter inter-

sectorial o transversal, que afecta simultàniament l’empresa, l’educació,

la ciutadania i l’administració; actua en tots els sectors de la mateixa

manera, però adaptant-se a les necessitats de cada un d’ells, i amb

una clara tendència comunitària, amb la qual cosa preveu les orienta-

cions europees en la matèria i se situa al capdavant de les regions eu-

ropees en xarxa.

El projecte estratègic d’Extremadura d’accés a la societat de la in-

formació sempre s’ha basat en els principis irrenunciables de la

connectivitat i l’alfabetització tecnològica, i s’ha marcat com a ob-

jectiu millorar la qualitat de vida dels extremenys des de la igualtat

i des de la llibertat.

I per aquest motiu, les accions dutes a terme a la regió, des de llavors

fins avui, l’han dotat, d’una banda, d’una potent infraestructura de

comunicacions, la intranet regional, capaç de connectar, per un sis-

tema de banda ampla, més de mil quatre-cents punts distribuïts pels

383 municipis que integren la comunitat autònoma; i d’una altra,

s’han produït fets i s’han posat en marxa iniciatives i programes amb

què es vol assolir objectius tant de caràcter educatiu, com socioeco-

nòmic.

Des d’un principi, es va tenir clar que el pilar més important en tot

el procés era l’educació, i que les tecnologies de la informació i la

comunicació podien contribuir de manera decisiva a la millora de

la qualitat de l’ensenyament. D’aquesta manera es va plantejar i
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així va es va començar a executar el desplegament de la xarxa tec-

nològica educativa (RTE), es va dissenyar un pla d’alfabetització

tecnològica (PAT), que no oblidés les necessitats de sectors de la

població que arribaven tard a la nova revolució tecnològica, i fi-

nalment, per acabar de cobrir tots els àmbits de la societat, es va

posar en marxa Vivernet –que compleix la funció de viver d’empre-

ses de la nova era digital– i el Centre de Foment de Noves Iniciatives,

encarregat d’analitzar i dirigir l’estratègia extremenya de societat

de la informació segons marquessin les circumstàncies canviants de

cada moment.

En tot aquest procés, i com a fons transversal, s’emmarca el projecte

gnuLinEx (programes lliures - free software), nascut com a resposta

a la necessitat d’evitar que l’èxit de tota l’estratègia pogués dependre

de factors externs que, com el programari propietari, escapen de

qualsevol tipus de regulació pública.

gnuLinEx es va dissenyar amb l’objectiu d’assegurar la connectivitat,

en primer lloc, de la comunitat educativa i, posteriorment, de tota

l’Administració pública i del sector empresarial i privat, oferint una

alternativa al mercat del programari actual.

1.2.2. Context i marc de desenvolupament del projecte 
gnuLinEx

La societat de la informació i del coneixement cal construir-la com a

projecte col·lectiu, i és per això que no ha estat casual l’elecció d’ei-

nes obertes i accessibles a tots.

La Junta d’Extremadura, mitjançant la Conselleria d’Educació, Ciència

i Tecnologia –departament encarregat de dirigir, coordinar i avaluar les

actuacions relacionades amb la societat de la informació en la comuni-

tat autònoma–, ha entès que la millor via per al foment de la llibertat i

la igualtat dels ciutadans és l’aplicació de la innovació tecnològica,

aprofitant i posant a l’abast de tots el que no és patrimoni de ningú,

particularment el coneixement acumulat per la humanitat al llarg de

la història.

El Projecte global de societat de la informació perseguia impulsar l’ús

de les TIC entre els ciutadans, aprofitant les seves possibilitats en tots

Trasllat de 
competències

Les competències en matèria
de societat de la informació,
telecomunicacions i xarxes, i
investigació que tenia la Con-
selleria d’Educació, Ciència i
Tecnologia, passen a ser
competència de la Conselle-
ria d’Infraestructures i Desen-
volupament Tecnològic, pel
Decret 2/2005, d’11 de ge-
ner (publicat en ell Diari Ofi-
cial d’Extremadura el 18 de
gener de 2005).
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els ordres, especialment en el camp de la formació i de la creació de

negocis, que significaria, en definitiva, una millora en la qualitat de

vida dels extremenys.

La consolidació de les diferents actuacions, tant en el camp de l’edu-

cació com en el del suport a la creació d’empreses basades en noves

tecnologies, o impulsant un ambiciós pla d’alfabetització tecnològi-

ca, van portar el Govern regional a un punt en el qual mantenir-lo

amb garanties d’èxit depenia sobretot d’un element extern: els pro-

grames i les aplicacions informàtiques utilitzades. I aquesta situació

va ser la que va provocar la creació de gnuLinEx: la necessitat de te-

nir programes lliures que permetessin culminar aquesta tasca i dels

quals es tingués el control complet; i això només es podia fer utilitzant

programes de codi obert.

Breu descripció

gnuLinEx és una distribució GNU/Linux, orientada a l’usuari final

d’un equip informàtic, les necessitats del qual són bàsicament les ei-

nes ofimàtiques i de comunicacions (correu electrònic i navegació per

Internet), i que no requereixi uns coneixements d’informàtica exten-

sos, ja que els entorns GNU/Linux han assolit un gran nivell de qua-

litat i facilitat d’ús.

gnuLinEx es basa en GNU/Debian, la distribució de GNU/Linux més

robusta i segura de les que existeixen, que, gràcies al seu disseny, fa-

cilita la creació d’altres distribucions que en permeten adquirir els

Figura 3.
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avantatges (integració dels seus paquets, gran varietat i quantitat de

programari, estabilitat, rapidesa, seguretat, etc.) i eliminar els incon-

venients (d’instal·lació i configuració), al qual se li han modificat una

sèrie de característiques per a ajustar-lo a les necessitats marcades

per la Junta d’Extremadura.

L’actualització de gnuLinEx és més fàcil que en altres sistemes, ja que,

amb una simple ordre, es pot instal·lar el programari i fins i tot es pot

actualitzar el sistema sencer. Es poden instal·lar diferents paquets des de

diversos orígens: portal de gnuLinEx, CD-ROM, disquets, llocs remots

d’FTP i HTTP d’Internet, etc.

Sigues legal, copia LinEx: la llicència GNU-GPL

gnuLinEx s’acull a la llicència GNU-GPL (llicencia pública GNU), man-

tinguda per la Free Software Foundation; permet que el codi font d’un

programa estigui disponible i pugui ser modificat per qualsevol usuari

que, al seu torn, ha de posar a disposició de tots els usuaris les noves

fonts. La llicència GPL s’aplica a tots els programes GNU –entre

d’altres– i, per tant, a tots els programes inclosos en la distribució

gnuLinEx, que garanteix als usuaris la llibertat de distribució, cò-

pia i/o modificació del programari.

Plantejament inicial: l’èxit dels objectius educatiu i social

gnuLinEx és una experiència única en la distribució i l’ús de progra-

mari, és una actuació producte del compromís de l’Administració re-

gional en el seu llançament i desenvolupament. Per primera vegada

una administració pública impulsava el desenvolupament i la ins-

tal·lació d’un programari adaptat a les necessitats de l’usuari final,

identificant prèviament, en el seu plantejament inicial, les necessitats

de la comunitat educativa.

L’anàlisi del programari disponible per als ordinadors instal·lats en els

centres educatius demostrava que l’objectiu assenyalat d’un ordinador

per cada dos alumnes seria impossible sense una inversió pública que,

en cap altre ordre, no era possible assumir amb el pressupost regional,

i que, a més, no assegurava les futures actualitzacions, fet que anul·lava

l’esforç inicial.
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gnuLinEx, per tant, no és fruit de la casualitat o de la generació espon-

tània, sinó que, des del seu llançament el 17 d’abril de l’any 2002, quan

se’n va presentar la primera versió (LinEx v. 2.0), ha obeït a un doble

objectiu:

• Un objectiu educatiu: contribuir al desenvolupament de la xarxa

tecnològica educativa, amb una proporció d’un ordinador per

cada dos alumnes a totes les aules dels centres educatius.

• Un objectiu social i econòmic: difondre els programes lliures a Ex-

tremadura, per mitjà del Pla d’alfabetització tecnològica (PAT), de

les pimes (petites i mitjanes empreses) i de la mateixa Administra-

ció regional.

L’estratègia extremenya d’accés a la societat de la informació ha do-

nat lloc a un conjunt de projectes clau que permeten complir els ob-

jectius, ja esmentats anteriorment, de connectivitat i d’alfabetització

tecnològica de la població, proposats des d’un principi per a millorar

la qualitat de vida dels ciutadans, sense limitacions geogràfiques ni

socioeconòmiques.

El que fa quatre anys era una declaració d’intencions i una aposta de

futur, avui dia s’ha convertit en una realitat, materialitzada en un

conjunt de projectes, complementaris els uns dels altres, i amb un re-

ferent comú en tots ells: la implicació en el foment, la difusió i l’ús de

gnuLinEx en el desenvolupament de les seves activitats.

1.3.1. Necessitat d’una infraestructura de 
telecomunicacions: intranet d’Extremadura

Amb el procés de liberalització del mercat de la telecomunicació a

Europa, Extremadura passava a trobar-se en una situació de risc, en

resultar molt poc rendible per a les companyies de telecomunicacions fer

arribar infraestructures de banda ampla a les localitats petites, on ha-

bita la majoria de la població extremenya.

1.3. Fets, iniciatives i realitats
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D’altra banda, amb la posada en marxa del Projecte global de soci-

etat de la informació, a Extremadura s’havien de posar en marxa

nombrosos processos culturals, socials, educatius, econòmics i adminis-

tratius que havien de contribuir al progrés de la regió i dels ciutadans

extremenys i que generaven la necessitat de disposar d’una xarxa avan-

çada de telecomunicacions. Els objectius bàsics que es plantejaven eren

els següents:

• Assegurar l’accessibilitat de tots els ciutadans a les infraestructures

i els serveis de la societat de la informació.

• Promoure una alfabetització tecnològica del conjunt de la pobla-

ció, tant en el medi urbà com en el rural.

En primer lloc, es va assegurar el desplegament de la banda ampla

a tots els centres escolars, ja que d’aquesta manera se’n garantia

l’arribada a totes les localitats extremenyes, atès que fins i tot les més

petites tenen escola. Altrament, aquesta infraestructura hauria trigat

molt de temps a arribar, o no ho hauria fet mai, depenent només de

l’impuls dels interessos del mercat.

En segon lloc, i atès que els avantatges de la intranet van més enllà

dels centres pertanyents a l’Administració regional, es va procurar

que particulars, empresaris i altres administracions es poguessin be-

neficiar de les infraestructures creades, contractant els serveis a l’em-

presa adjudicatària de la xarxa.

Desplegament i característiques de la intranet regional

Com a conseqüència directa dels objectius fixats i de les necessitats

sorgides, la Junta d’Extremadura convoca un concurs per contrac-

tar una xarxa corporativa de serveis avançats de telecomunicació

(Resolució de 24 de gener de 2000), que s’adjudica el desembre

del mateix any (Resolució de 27 de desembre de 2000, per la qual

s’adjudica a Retevisión I, SA, el servei de la xarxa avançada de te-

lecomunicacions de la Junta d’Extremadura, servei de veu/dades,

publicat en el Diari Oficial d’Extremadura el 9 de gener de 2001).
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L’empresa adjudicatària comença el desplegament de la xarxa l’any

2001, que permet cobrir les infraestructures de connexió següents:

• Accés de dades de 2Mgb/s als 1.478 edificis estimats pertanyents

a l’Administració regional, i distribuïts pels 383 municipis que in-

tegren la Comunitat Autònoma d’Extremadura, amb possibilitat

d’augmentar la dimensió de la infraestructura i de l’equipament

per a disposar d’una amplada de banda més elevada en aquells

punts que l’Administració estimi necessari.

• Accés d’Internet i cap a Internet a un nombre elevat d’usuaris con-

currents.

• Desenvolupament d’un pla de numeració i desplegament de cen-

traletes necessàries per al consum de trànsit de veu i dades als

edificis de l’Administració, inclosos els centres educatius i centres

sanitaris de la regió.

Totes aquestes característiques aconsegueixen unificar els serveis i les

tarifes de telecomunicacions en tota l’Administració regional i, en

conseqüència, redueixen els costos i milloren els serveis adaptats a

les últimes tecnologies. La intranet d’Extremadura ha estat la primera

d’aquestes propietats a tot el territori europeu.

El servei de dades de la intranet d’Extremadura se suporta gràcies a

un equipament d’última generació que permet connectar les xarxes

d’àrea local existents, amb possibilitat de suportar xarxes virtuals en-

tre els diferents edificis o organismes, a fi de possibilitar polítiques de

seguretat independents per a cada xarxa.

El servei de veu està suportat per centraletes digitals d’última gene-

ració que permeten la connexió digital, d’extrem a extrem, dins de la

intranet d’Extremadura. El seu disseny, quant a abast i extensió, és

obert, i pot incorporar noves entitats i organismes associats a la Junta

d’Extremadura, a mesura que sorgeixin necessitats.

Per a la prestació d’aquests serveis es disposa d’un sistema de gestió

totalment equipat, que permet obtenir tota la informació necessària
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sobre l’estat de la xarxa, la qual cosa en possibilita la gestió i la con-

figuració en temps real.

1.3.2. Formar els ciutadans crítics en la societat 
de la informació: xarxa tecnològica educativa

La xarxa tecnològica educativa d’Extremadura (RTE), regulada pel

Decret 177/2001, de 20 de novembre (publicat en el Diari Oficial

d’Extremadura de 27 de novembre de 2001), constitueix la inte-

gració de la societat de la informació i el coneixement en el siste-

ma educatiu d’Extremadura, promovent una millora en la qualitat

de l’ensenyament, que repercuteix tant en la metodologia de l’en-

senyament/aprenentatge, com en la formació del professorat i en

la gestió dels mateixos centres educatius.

Els objectius fonamentals de l’RTE són els següents:

• Assegurar la connectivitat entre tots els centres educatius (mitjan-

çant la intranet regional).

• Dotar d’un ordinador per cada dos alumnes els centres d’educació

secundària (adequant l’arquitectura dels antics centres i creant-ne

d’altres de nous).

• Facilitar accés a programari i aplicacions lliures i de qualitat per

a utilitzar-lo a les aules (gnuLinEx).

Figura 4.
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• Formar i assessorar el professorat en aplicacions i eines infor-

màtiques i incentivar els docents en la creació de continguts de

qualitat (materials didàctics curriculars que es puguin utilitzar a

l’aula i compartir amb la resta de la comunitat educativa des del

seu portal).

El desenvolupament de l’RTE (que afecta aproximadament cinc-cents

vuitanta centres educatius) ha constituït, des d’un principi, l’estratègia

de desplegament de serveis públics en matèria de societat de la in-

formació, ja que assegura un mínim d’interconnectivitat (2 megues)

en totes les poblacions de la geografia extremenya.

El desenvolupament de l’RTE es fa des de quatre plans diferents:

• Infraestructura de comunicacions i equipament informàtic: aules

adaptades per a acollir dos alumnes per ordinador en educació

secundària i cinc alumnes per ordinador en educació infantil i pri-

mària; i implementació de la intranet regional, que uneix tots els

centres educatius de la regió per banda ampla.

• Creació de continguts i experimentació metodològica: permet avan-

çar en les possibilitats didàctiques de les TIC, afavorint la creació

d’equips de treball intercentres i incentivant, d’aquesta manera, el

desenvolupament de projectes conjunts.

• Formació del professorat: acció imprescindible per a optimitzar

tant l’equipament informàtic de les aules (eines i aplicacions) com

els serveis desenvolupats paral·lelament (espai web, correu elec-

trònic, etc.); la formació és tant presencial com a distància.

• Eines digitals: ús exclusiu de programari lliure. Per a això, s’adapten

a gnuLinEx i es desenvolupa un conjunt de programes que responen

a les necessitats concretes de la comunitat educativa (alumnes, pro-

fessors i pares). Aquests programes es troben en constant canvi se-

gons les necessitats que sorgeixin, tal com decideixi la comunitat

educativa.
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Línies d’actuació i estratègies de desenvolupament
del projecte

Infraestructura de comunicacions i equipament

• Desenvolupament de la intranet regional. L’RTE es basa en la

intranet d’Extremadura, que proveeix de tots els instruments ne-

cessaris per a l’accés a la xarxa de tots els ordinadors que com-

ponen el parc informàtic educatiu.

La intranet garanteix l’accés de tots els centres educatius de la re-

gió a la xarxa (2 Mb/s). Aquesta connectivitat, a més, incentiva i

fomenta el desenvolupament de treballs i projectes entre diferents

centres, i així permet generar i compartir materials didàctics i su-

perar les barreres de la distància.

La intranet extremenya connecta 1.478 edificis de l’Administració

autonòmica, entre els quals, la totalitat dels centres educatius no

universitaris.

• Equipament dels centres. Cada centre educatiu disposa del seu

propi servidor (capaç de manejar més de cinc-cents ordinadors

per centre) i totes les aules tenen un ordinador per cada dos alum-

nes en educació secundària i un per cada cinc en primària i infan-

til. A més, el lloc del professor disposa d’ordinador i d’impressora.

En total l’equipament informàtic de les aules s’eleva a 66.289 or-

dinadors.

Figura 5.
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Aquest fet converteix Extremadura en referència internacional d’in-

corporació de les TIC a les aules; una afirmació que queda corrobo-

rada amb les últimes dades fetes públiques per l’Organització per a

la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), dades del

setembre de l’any 2003, segons les quals Extremadura es troba al

capdavant d’Europa quant a la proporció alumne/ordinador.

A Extremadura la proporció alumne/ordinador és de 2,25 alumnes per ordinador,

mentre que la mitjana de la Unió Europea és d’onze alumnes. A Espanya, la proporció

és de quinze alumnes per ordinador, xifra que la situa a la cua de la Unió Europea,

on els primers llocs els ocupen Dinamarca amb tres alumnes per ordinador, Suècia i

Noruega amb quatre, i Finlàndia amb cinc.

• Serveis que optimitzen la xarxa tecnològica educativa.

– Tots els centres educatius disposen d’espai web (100 Mb) per a

allotjar les seves pàgines i s’han habilitat uns quinze mil comptes

de correu electrònic per al professorat.

– El programari instal·lat als ordinadors és lliure (concretament

gnuLinEx) i incorpora paquets d’aplicacions desenvolupats espe-

cíficament per a l’educació: gnuLinEx-Edu Primària (ordenació de

lletres, tutor de mecanografia, etc.); gnuLinEx-Edu Secundària

(càlcul de percentatges, conjugació de verbs, taula periòdica, etc.)

i gnuLinEx-Edu FP (dibuix tècnic vectorial, dissenyador de plaques,

circuits impresos, paquet de comptabilitat adaptat al Pla general

comptable espanyol, paquet de facturació i TPV, etc.).

– Programa de monitoratge d’equips VNC (Virtual Networking

Computing), protocol de comunicació entre una xarxa d’ordina-

dors que permet controlar el monitor, teclat i ratolí d’un ordinador

a un altre, que ofereix la possibilitat d’enviar la imatge de l’ordi-

nador del professor als monitors de tots els alumnes o a un grup

d’alumnes, i viceversa, que el professor visualitzi des del seu ordi-

nador les pantalles de tots els equips existents a l’aula.

– Control remot per a tancar i encendre instal·lacions, de manera

que l’alumne/professor no necessiti tenir coneixements avançats

d’informàtica.
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– Figura de l’administrador informàtic. Cada centre de secundària

té un tècnic informàtic per al manteniment del servidor del centre

i per al suport tècnic a l’equip docent.

– Creació i manteniment del portal de l’RTE, que inclou notícies,

convocatòries, enllaços a recursos didàctics (agrupats per nivells i

àrees de coneixement) i materials curriculars elaborats per do-

cents extremenys.

Generació de continguts i experimentació metodològica. La genera-

ció de continguts és una de les accions prioritàries i part important en

el funcionament de l’RTE, ja que el desenvolupament de materials

curriculars i de recursos nous per a l’aula és la base d’ajuda al do-

cent en la programació de la seva assignatura per al curs escolar. En

aquest sentit, es treballa en la constitució d’un equip de professors,

distribuïts per àrees i nivells, amb uns paràmetres i principis pedagò-

gics comuns, assessorats i ajudats per tècnics informàtics.

Com a suport a la generació de continguts educatius, gnuLinEx incor-

pora els paquets que contenen una nova eina, anomenada Squeak,

capaç de generar continguts multimèdia sense tenir grans coneixe-

ments d’informàtica, i de la qual es parlarà més endavant.

• Pla regional de formació

– Formació del professorat. El professorat necessita adquirir com-

petències en l’ús didàctic de les TIC i un coneixement dels nous

rols docents (amb els nous instruments i materials educatius dis-

ponibles és possible fer un tractament més ajustat a la diversitat;

aplicar metodologies més actives i menys expositives; aplicar tèc-

niques noves d’avaluació continuada, etc.).

La motivació del professorat per a utilitzar aquests materials aug-

mentarà, sense cap mena de dubte, a mesura que augmenti la

seva formació instrumental i didàctica i trobi bones pràctiques do-

cents en l’ús d’aquests mitjans, reproduint-los sense dificultat en

el seu context laboral. En aquest sentit, la introducció dels ordina-

dors a l’aula representa un avenç important cap a l’aprofitament

dels innombrables recursos educatius multimèdia per part del

Tornarem sobre aquest punt
en l’apartat “Projecte Squeak
en LinEx”.

Nota
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professorat, que disposa d’un poderós aliat didàctic sense neces-

sitat de desplaçar-se a l’aula d’informàtica.

Des de l’any 2000, l’impuls i esforç per a formar en TIC els do-

cents extremenys i per a generar continguts ha estat intens i coor-

dinat. Aquesta formació s’ha realitzat per tota la regió, i en la seva

major part ha anat a càrrec del personal que conforma la plantilla

dels centres de professors i recursos (assessors de noves tecnolo-

gies), sota dues modalitats: presencial i a distància.

Durant els cursos escolars 2001/2002 i 2002/2003, dins de la modalitat a distància

s’han format a Extremadura 4.301 professors.

Durant el curs 2003/2004, es van programar tres activitats a distància (una per trimestre),

on s’han format prop de 2.500 professors. Amb motiu de la gran demanda existent, s’ha

fet necessària una actuació a gran escala, tant pel que fa al nombre d’activitats com als

mitjans necessaris per a la seva posada en marxa. L’objectiu fonamental d’aquests cursos

ha estat donar a conèixer el conjunt de programes lliures que conformen gnuLinEx i les

aplicacions didàctiques que incorpora (gnuLinEx-Edu).

Dins de la modalitat presencial s’han desenvolupat entorn de tres-centes cinquanta ac-

tivitats en què han participat uns 7.800 professors.

Així mateix, s’ha posat en funcionament una plataforma de tele-

formació anomenada Campus Abierto (campus.linex.org), amb

llicència GPL, que possibilita la introducció, en qualsevol moment,

dels avenços que sorgeixin en matèria de plataformes, ja que es

pot modificar i adaptar lliurement.

Paral·lelament a aquest pla formatiu, cada centre de recursos

programa les activitats formatives segons les necessitats detecta-

des en els centres de la seva demarcació.

Òbviament, des de la creació i presentació de gnuLinEx, la forma-

ció gira entorn d’aquest sistema, tant per a tenir-ne un coneixe-

ment bàsic com per a veure les possibilitats pedagògiques de què

disposa: tractament d’imatges, multimèdia, etc.

– Formació de monitors de les activitats complementàries en TIC. La

jornada escolar dels centres d’educació infantil i primària com-

prèn activitats lectives en horari de matí, i activitats formatives
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complementàries en horari de tarda. Entre les sis categories en les

quals s’agrupen les vint-i-vuit activitats complementàries ofertes,

es preveu la categoria "Noves tecnologies de la informació". Els

monitors encarregats d’impartir les activitats que s’hi inclouen re-

ben una formació específica per tal d’establir uns continguts bà-

sics que cal impartir d’una manera comuna en tots els centres.

• De la mateixa manera, es té el propòsit d’ajudar i coordinar, mit-

jançant jornades i trobades, el conjunt de monitors aprofitant

l’existència d’activitats formatives complementàries en els centres

extremenys i integrar les TIC en totes les àrees del currículum, i

també fer-les extensibles a altres col·lectius de l’entorn (per exem-

ple, associacions de pares) mitjançant cursos de formació, desen-

volupament de projectes, etc.

D’altra banda, hi ha també una formació específica i avançada

destinada als assessors de noves tecnologies dels divuit centres de

professors i recursos d’Extremadura (equipament, servidors, pro-

gramació i disseny web).

Finalment, també es preveu la formació a alumnes de cicles de grau

superior perquè obtinguin uns coneixements suficients en tecnologies

de la informació i la comunicació, per tal de preparar-los en la gestió

d’empreses a la xarxa, i ajudar-los i assessorar-los en la creació de

negocis en la nova economia.

• Elecció de programari lliure i aposta per gnuLinEx en els centres

educatius extremenys. Triar l’RTE com a primer pas per a la distri-

bució i l’ús de gnuLinEx estava determinat per la voluntat política

d’aconseguir, per a l’any 2005, el compliment de la proporció d’un

ordinador per cada dos alumnes, objectiu que s’ha aconseguit en

el curs 2003-2004 a secundària gràcies a les característiques de

gnuLinEx.

L’ús d’un programari completament lliure entre els alumnes, rea-

litzat per Internet entre persones separades físicament, però amb

un gran esperit col·laborador, té un gran valor educatiu en si ma-
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teix. L’elecció de programari lliure en l’educació es basa en els

múltiples avantatges del seu ús en l’ensenyament:

– El programari lliure es pot usar, modificar o regalar lliurement;

alumnes i professors el poden copiar legalment.

– Usar un sistema lliure ajuda a evitar els problemes de pirateria. Si

el natural és compartir els vostres programes amb altres persones,

amb el programari lliure és legal fer-ho.

– És obert, es pot usar el codi dels programes i modificar-lo. En les

assignatures que el necessiten pot ser inspeccionat i millorat, i aju-

da a aprendre de programes reals que usen milions d’usuaris.

– És col·laboratiu, participatiu i personalitzable.

– És de cost baix.

Ja se sap que, en general, els centres educatius de tot el món tre-

ballen gairebé sense pressupost i amb equips informàtics obso-

lets. Davant d’aquesta limitació de recursos econòmics i tècnics,

la impossibilitat de poder adquirir programari actualitzat perquè

els alumnes no es converteixin en analfabets de la nova era de

la informació i les comunicacions és un altre problema que cal

afegir.

Una solució per a aquest problema d’escassetat de recursos és el

programari lliure, que destaca, entre els seus avantatges, pel seu

caràcter gratuït i pels pocs requeriments tècnics que comporta (ar-

quitectura bàsica), cosa que el converteix en un recurs tècnic i pe-

dagògic molt valuós en els centres educatius. gnuLinEx té les

característiques següents:

– Sistema que incorpora, en una única distribució, aplicacions i sis-

tema operatiu.

– Paquet d’ofimàtica que inclou les aplicacions comunes més utilit-

zades i que suporta formats estàndards del mercat.
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– Programes multimèdia i d’edició gràfica.

– Programes de navegació i comunicació a Internet i de gestió de

xarxes.

– Aplicació per a controlar remotament ordinadors.

El cost d’aquest conjunt, adquirit en el mercat, superaria els mil vuit-cents euros per

equip. Amb la instal·lació de gnuLinEx l’estalvi en llicències de programari, per a cada

un dels més de seixanta-sis mil ordinadors existents en els centres educatius, ha repre-

sentat un estalvi aproximat de mil euros. D’altra banda, el desenvolupament complet

de gnuLinEx (incloent-hi servidors, distribució de còpies i promoció) ha costat aproxi-

madament tres-cents mil euros.

gnuLinEx en el sistema educatiu extremeny

En primer lloc, la necessitat d’aconseguir un reforç per a l’RTE i, en

segon lloc, d’assolir un control perfecte sobre l’ampli parc informàtic

existent, conseqüència de l’esforç d’informatitzar totes les aules dels

centres educatius, va fer necessari buscar un sistema estable i potent

per a treballar en xarxa i disposar d’un programari que es pogués

actualitzar sense haver de dependre de tercers, amb un cost mínim i

dotat d’eines per a ús de professors, alumnes i pares d’alumnes.

gnuLinEx també s’utilitza per a gestionar comptes de correu electrò-

nic de docents i per a allotjar les pàgines web dels centres de profes-

sors i recursos i centres educatius.

Per a executar i instal·lar gnuLinEx als centres educatius extremenys,

es van tenir en compte els resultats d’experiències parcials prèvies,

les dificultats de les quals residien principalment en l’absència d’un

suport complet a la migració a un nou sistema, encara que cal tenir

en compte que era la primera vegada que una administració pública

europea llançava una distribució de programari lliure.

Es va aprofitar l’estructura organitzativa dels centres de professors

i recursos, que vertebren la regió en divuit demarcacions. Tots els

assessors docents de noves tecnologies d’aquests centres han estat
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formats en gnuLinEx, tant en els seus aspectes tècnics com en les

seves possibilitats didàctiques. Aquests, al seu torn, s’ocupen de

donar suport formatiu als docents dels centres educatius, en col·la-

boració amb els administradors informàtics no docents existents en

cada centre.

Les fases d’execució han estat tres:

• Formació d’un grup d’”avantguarda” compost aproximadament

per un centenar de docents amb experiència en l’ús dels mitjans

informàtics i altres professionals, per a reflexionar sobre les pos-

sibilitats didàctiques de les noves tecnologies i experimentar-hi

• Els resultats de la fase anterior van permetre passar amb certes

garanties a la segona fase, la més crítica, període 2002-2003,

quan es posen en funcionament dinou centres d’educació secun-

dària de la regió, amb tota la infraestructura completa. L’objectiu

en aquest període va ser completar el model tècnic (maquinari i

programari) de cada centre i el model didàctic (aprofitament de la

infraestructura). En un primer moment les dificultats més importants

van ser vèncer la normal inèrcia en l’ús de les aplicacions informàti-

ques i algunes incompatibilitats amb continguts ja existents. Tanma-

teix, el mateix fet de ser programari lliure, i gràcies a l’experiència

prèvia, va possibilitar adaptar aquests continguts.

• La tercera fase ha arrencat amb una decisió costosa però neces-

sària: transferir l’experiència al total dels centres educatius, inten-

sificant el programa formatiu i informatiu al total del professorat

de secundària utilitzant, òbviament, l’experiència obtinguda en

les fases prèvies.

Els problemes i reptes principals que calia afrontar eren: la falta d’un

model, una infraestructura aclaparadora i la incompatibilitat dels

continguts amb gnuLinEx, però, finalment, les mateixes característi-

ques del programari lliure han estat la garantia d’èxit.

La tasca de coordinació ha estat determinant. L’èxit, des del punt de

vista tècnic, ha estat adoptar un model de tecnologia lliure que, en
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ser tan flexible, ha permès aconseguir un altíssim control de tots els

recursos, minimitzant les exigències de manteniment. Des del punt de

vista organitzatiu/didàctic, l’èxit s’ha basat en unes pràctiques do-

cents que serveixen perquè es pugui oferir formació en l’ús de les no-

ves aules al total de docents dels centres educatius.

Projecte Squeak en LinEx

Squeak és un programa en codi obert multiplataforma (funciona en

més de vint plataformes) de creació de continguts multimèdia. D’una

banda, és una eina de desenvolupament multimèdia, que permet a

usuaris novells, i a infants, des dels set anys, programar i construir

sistemes complexos; i, d’altra banda, és una eina/ambient/llenguat-

ge, basada en Small-talk-80, fortament orientada a l’entorn multi-

mèdia i de simulació, per a professionals i experts informàtics.

Com que és tan rica en possibilitats, aquesta eina s’utilitza no sola-

ment en l’àmbit de l’educació, sinó també en el del desenvolupament

d’aplicacions web, investigació sobre interfícies d’usuari o sobre sis-

temes operatius.

El seu principal executor, el Dr. Alan Kay, es considera avui dia com un dels pares de

la informàtica moderna: és el creador de l’entorn de finestres als ordinadors personals

i el primer informàtic que va utilitzar el ratolí com a punter a la pantalla.

Ateses les seves característiques i les seves grans possibilitats, la Con-

selleria d’Educació, Ciència i Tecnologia, disposant del suport de

Small-Land, ha incorporat Squeak a l’àmbit educatiu extremeny. Per

a l’RTE, la instal·lació de gnuLinEx i Squeak als vuitanta mil ordina-

dors desplegats a tota la regió permetrà que els professors puguin

generar els seus propis continguts actius per a les assignatures i que

els alumnes es converteixin en protagonistes de la construcció del seu

propi coneixement. A més, com que és una eina flexible i personalit-

zable, permet afegir totes les funcionalitats que es considerin oportu-

nes des de l’àmbit educatiu.
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La comunitat educativa extremenya ha demostrat una bona acollida

envers aquesta eina, formant-se immediatament grups de treball per

al desenvolupament de projectes basats en Squeak. Igualment, s’im-

parteixen cursos d’iniciació, dirigits a docents (classes presencials i a

distància mitjançant l’eina Campus Obert), sobre aprenentatge i

possibilitats d’ús habitual de Squeak a les escoles.

1.3.3. Alfabetització tecnològica per a tots els ciutadans: 
nous centres del coneixement

El Pla d’alfabetització tecnològica (PAT) és una iniciativa que ha posat

en pràctica la Junta d’Extremadura, en col·laboració amb l’Associa-

ció Regional d’Universitats Populars, administracions locals i altres

entitats col·laboradores, amb l’objectiu de garantir una formació en

tecnologies de la informació al conjunt de la població extremenya i

un accés global a la societat de la informació i del coneixement. Va

ser dissenyat per a respondre a les necessitats d’aquells sectors de

població que havien arribat tard a la nova era tecnològica –for-

mació de la població adulta– i es va convertir en una de les prin-

cipals accions en el camp de les tecnologies de la regió.

Els nous centres del coneixement

El PAT es duu a terme per mitjà dels anomenats nous centres del co-

neixement (NCC), espais públics connectats a la Xarxa que disposen

del següent: un tècnic informàtic, un dinamitzador social, vuit ordi-

nadors amb connexió a Internet i els perifèrics més usuals (escàner,

impressora, càmera digital, etc.). Tot aquest equip contribueix que els

usuaris i les institucions socials, econòmiques i culturals coneguin i

Figura 6.
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experimentin les oportunitats que sorgeixen a Extremadura gràcies a

les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Els NCC van començar el seu camí el maig de l’any 1999 com a pro-

jecte pilot amb sis centres allotjats a les cases de cultura. Actualment,

disposen de trenta-quatre centres, situats principalment en zones ru-

rals allunyades de les grans ciutats i en zones urbanes desfavorides,

com a mitjà d’integració social i cultural, i diverses iniciatives de les

mateixes administracions locals per a implantar-los a les seves loca-

litats respectives, com és el cas dels NCC de Navalmoral de la Mata

(Càceres) i Los Santos de Maimona (Badajoz), aquest últim aprofitant

els recursos disponibles al centre educatiu de la localitat.

L’objectiu és aconseguir que hi hagi un centre a cada una de les po-

blacions de la geografia extremenya, de manera que la connexió i

l’accés igualitari estiguin garantits.

Els usuaris dels centres, ciutadans i organitzacions, interactuen sobre

projectes concrets a partir dels interessos i la demanda de la mateixa

societat extremenya, convertint-se en llocs de formació tecnològica

“a la carta”, al mateix temps que promouen la participació social i

cultural.

Mereix una menció a part la tasca duta a terme per l’equip itinerant que contribueix

també al PAT: els IntegraRed, centres mòbils que visiten zones rurals amb una població

d’entre 235 i 800 habitants. Aquests centres romanen a cada zona per un període

d’una setmana, complint els objectius propis del PAT i ampliant la difusió, generalit-

zació i ús de les TIC.

Figura 7.
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Objectius del PAT

Com a objectiu general, es pot destacar que el PAT persegueix iden-

tificar les actituds i aptituds de la comunitat extremenya, amb vista a

conèixer quines s’han de mantenir i quines cal canviar. En concret,

els objectius del PATR són els següents:

• Promoure l’accés lliure i democràtic dels ciutadans a les TIC, per

a fer-los partícips dels canvis estructurals que tenen lloc en la so-

cietat de la informació a Extremadura.

• Atreure la participació de les organitzacions socials i formar els

ciutadans en habilitats emprenedores.

• Promoure la creació d’espais socials i virtuals, fomentant la col·la-

boració entre institucions, organitzacions i ciutadans amb interes-

sos comuns.

• Assegurar la implicació de la societat extremenya en la difusió de

la cultura local i regional, reforçant la identitat col·lectiva mitjan-

çant la xarxa.

• Transferir el coneixement generat com a motor, projecte i pla per

a la millora social.

• Assegurar l’ús i desenvolupament de gnuLinEx per a la igualtat

d’oportunitats de tots els ciutadans, d’organitzacions socials, d’ins-

titucions, empreses i administracions locals.

• Promoure l’ús de les eines informàtiques com a sistemes de gestió

d’aprenentatge i comunicació.

• Actuar com a referent de les possibilitats d’alfabetització tecnolò-

gica i programari lliure.

Aspectes bàsics del PAT

L’aspecte més innovador del PAT és el model d’ensenyament/aprenen-

tatge utilitzat, dut a terme pels tècnics gestors de cada centre (dinamit-
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zador informàtic i dinamitzador social) i per nombrosos voluntaris. El

model s’inspira en la participació pedagògica de l’educació d’adults

(motivació, capacitació, participació), les activitats es dissenyen com a

instruments metodològics per a promoure l’aprenentatge, especialment

pel que fa als ítems següents:

• Coneixement de l’entorn: familiarització amb el mode de vida i

les característiques socioeconòmiques de la zona.

• Atenció a les necessitats concretes: necessitats i interessos concrets

dels usuaris.

• Acostament tecnològic: familiarització de l’usuari amb l’entorn

tecnològic (què és un ordinador i com s’utilitza).

• Desenvolupament d’habilitats tecnològiques bàsiques que asse-

gurin i garanteixin el bon ús de les eines informàtiques.

L’ús de programari lliure en el procés d’adquisició de les habilitats

tecnològiques bàsiques permet a l’usuari triar entre les diverses

alternatives de programari existent. Ni el preu o la dificultat d’ús

són obstacles per a l’ús general de les TIC per part del ciutadà en

general.

• La investigació i el desenvolupament mitjançant projectes pilot en-

focats a compartir i millorar el coneixement amb comunitats que

desenvolupin programari de codi obert; la millora de l’accés a la

Xarxa i de les comunicacions, etc.

Alfabetització tecnològica i gnuLinEx per a Extremadura

Disposar de gnuLinEx dissenyat per al seu ús en l’entorn educatiu,

però posat a disposició de tots els ciutadans per a un ús particular o

empresarial, és una peça clau del PAT, ja que el seu principal objec-

tiu és assegurar l’accés universal dels ciutadans a les TIC, sense dis-

criminació per cap raó.
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El suport de tot el procés d’alfabetització tecnològica d’Extremadura

per a eliminar i/o evitar la bretxa digital és l’ús de gnuLinEx; és per

això que, des de la seva presentació, tots els NCC l’utilitzen i l’han

adoptat com a filosofia de treball. La seva incorporació a tots els

equips informàtics i el seu coneixement i ús per part dels usuaris ha

tingut conseqüències i experiències positives en el disseny d’activitats

innovadores amb l’objectiu de difondre i donar a conèixer l’alterna-

tiva. L’elevat nombre de persones grans que aprenen en aquests cen-

tres a utilitzar un ordinador i a navegar per la Xarxa, demostra que

la por als sistemes oberts és completament injustificada.

L’ús de gnuLinEx ha fet canviar la visió i el paper dels usuaris: aquests

són ara participants d’una comunitat, no mers consumidors de tec-

nologia.

Accions realitzades amb gnuLinEx en els NCC:

• Migració i adaptació de la infraestructura existent en tots els

centres.

• Jornades de difusió de la distribució mitjançant videoconferències

amb persones rellevants en el món del programari lliure.

• Creació de grups per a la capacitació en gnuLinEx.

• Creació d’equips de desenvolupament tecnològic entre usuaris in-

teressats en programari lliure.

• Participació en fires i esdeveniments de difusió.

De l’experiència obtinguda amb gnuLinEx com a eina per al desen-

volupament del treball diari i per a l’alfabetització tecnològica dels

usuaris dels NCC, se n’extreuen les conclusions següents:

• Per a usuaris novells, la capacitació en programari lliure és tan fà-

cil i assequible com la capacitació en un altre programari existent

en el mercat.
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• Per a usuaris avançats que utilitzen o han utilitzat altres sistemes

operatius, la transició a gnuLinEx no presenta grans dificultats,

igual com ha succeït ja altres vegades quan s’ha passat d’uns sis-

temes a uns altres de més amigables o actualitzats.

Transferibilitat de gnuLinEx en els PAT

gnuLinEx emergeix com una eina que ofereix la possibilitat de crear

desenvolupaments propis que es poden compartir amb altres orga-

nitzacions i institucions, i viceversa. Amb l’eslògan “Sigues legal,

copia LinEx”, Extremadura continua el procés de difondre l’alfabe-

tització tecnològica.

La metodologia de tecnologia participativa i la de gnuLinEx depenen

de les persones que fan la societat de la informació. És fàcil d’adap-

tar i usar en altres comunitats rurals. Governs autònoms com el de

Castella-la Manxa, València i Andalusia, a Espanya, i països com el

Brasil, l’Índia, Colòmbia, Nicaragua, el Perú, Xile i l’Uruguai, han vi-

sitat Extremadura per a conèixer i estudiar el PAT. El resultat ha estat

que usen l’experiència extremenya per a desenvolupar plans similars

en les seves regions i/o països respectius.

Exemple

Castella-la Manxa desenvolupa un pla d’alfabetització

tecnològica en col·laboració amb la Fundación Ínsula

Barataria, amb cent centres de característiques similars

als NCC.

Andalusia ha iniciat un projecte de creació de centres

d’alfabetització tecnològica, anomenat Guadalinfo.

A Colòmbia, es desenvolupa el projecte LinExCol (LinEx

d’Extremadura per a Colòmbia), una distribució creada

per Fundehumano amb el suport de la Junta d’Extre-

madura.
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1.3.4. Suport als creadors de negocis basats en les TIC: 
vivers d'emprenedors en la nova era

Vivernet (Centre de Negocis de Noves Tecnologies) és un programa

de la Conselleria d’Educació, Ciència i Tecnologia, en col·laboració

amb la Fundació per al Desenvolupament de la Ciència i la Tecno-

logia (FUNDECYT), destinat tant a facilitar la generació de nous ne-

gocis en el camp de la societat de la informació –posant a disposició

dels joves emprenedors amb capacitat creativa els recursos que els

permetin desenvolupar les seves activitats–, com a donar suport a

l’adaptació tecnològica de les pimes –oferint a l’empresari extremeny

una visió de les noves possibilitats de negoci i gestió que proporcio-

nen les TIC–, i a promocionar l’ús del programari lliure en el sector

empresarial.

Vivernet va néixer a mitjan any 2000, i des de llavors contribueix a con-

solidar les empreses del sector de les TIC que ja operen a Extremadura,

deixant-los serveis de suport i afavorint la col·laboració i cooperació en-

tre elles, procurant que, com a centre de negocis d’empreses de noves

tecnologies, sigui un referent per a totes. Fa possibles les vies següents: 

• Treballar amb emprenedors que vulguin dur a terme projectes

en el sector de les TIC, tant a les zones urbanes com a les zones

rurals.

• Oferir serveis d’assessorament que guiïn els empresaris cap a

l’èxit dels seus projectes i activitats.

Figura 8.
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• Impartir cursos relacionats amb les tecnologies i l’administració

d’empreses, incloent-hi cursos sobre eines i aplicacions de pro-

gramari lliure especialitzades en gestió empresarial.

• Promocionar la col·laboració i l’intercanvi d’idees i experiències

afavorint la creació de xarxes empresarials.

• Afavorir l’ús i el desenvolupament d’eines tecnològiques amb vis-

ta a l’adaptació de les pimes d’Extremadura, que ajudi a aug-

mentar-ne la competitivitat i el creixement.

• Ajudar i difondre a l’empresa extremenya l’ús de programes lliures

en general, i de gnuLinEx en particular, per mitjà de cursos de for-

mació, tant de nivell bàsic, com a primer acostament a gnuLinEx,

com específics sobre algunes aplicacions concretes com Zurbarán

(Gimp), de tractament digital d’imatges.

Així mateix, es fan jornades i fòrums de reflexió entre els empresaris,

emprenedors i estudiants d’últims cursos sobre les oportunitats de

negoci dels programes lliures entre el sector de la regió.

Centres de negocis: Càceres i Badajoz

Vivernet ha consolidat la seva estructura de suport a l’emprenedor

amb sengles centres de negocis d’emprenedors, ubicats a

Càceres i Badajoz respectivament, amb un espai virtual (http://

www.vivernet.com) i un equip itinerant que desenvolupa la seva

Figura 9.
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activitat a les zones rurals d’Extremadura. Aquests dos vivers d’em-

preses ofereixen els recursos i serveis següents:

• Recursos logístics i equipament tecnològic. Als centres s’ubiquen

i ofereixen oficines equipades amb prou infraestructura tecnolò-

gica per a desenvolupar de manera òptima les activitats empre-

sarials. Aquestes oficines s’ofereixen a aquells emprenedors que

decideixen iniciar una activitat empresarial relacionada amb la

societat de la informació i el coneixement. Per a optar a aquesta

opció, és necessari presentar un pla de negoci i un estudi de via-

bilitat del projecte que una comissió d’experts estudia per a deci-

dir a qui ofereix aquestes àrees. D’altra banda, aquests centres de

negocis també ofereixen altres àrees i recursos comuns (fax, re-

prografia, seguretat, neteja, etc.) que poden ser utilitzats pels res-

ponsables de les iniciatives de negoci, incloent-hi aules i sales de

reunions.

• Servei d’informació i documentació. Aquest servei ofereix una

combinació d’informació i d’orientació en les diferents esferes de

negoci. Així mateix, gestiona l’espai virtual vivernet.com, elabora

butlletins informatius especialitzats i ofereix serveis de difusió se-

lectiva d’informació entre les iniciatives i empreses ubicades als

centres.

• Servei d’assessorament legal i consultoria. Aquest servei ajuda els

empresaris a establir un pla de negoci i estudiar-ne la viabilitat

econòmica i financera, i els assessora en els processos adminis-

tratius que s’han de dur a terme a l’hora d’iniciar un negoci, i les

obligacions fiscals i econòmiques.

• Servei de suport informàtic i tecnològic. És un servei de gestió de

sistemes informàtics dels centres i assessorament als empresaris

sobre tecnologia.

Amb la finalitat de fer complir els objectius de Vivernet entre els em-

presaris potencials de les zones rurals de la regió, s’ha creat un equip

itinerant d’experts que viatja per tot el territori extremeny per a moti-

var l’elaboració de nous plans de negoci i prestar assessorament en

matèria legal, empresarial i tecnològica.
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Vivernet va inaugurar el centre de negocis de Càceres l’abril de l’any

2000. El juliol d’aquell mateix any es va inaugurar el de Badajoz i

l’equip itinerant va començar la seva feina el setembre del mateix

any. Des de llavors, els resultats obtinguts són: cent quaranta-vuit

plans de negoci estudiats i setanta empreses ajudades; 3.370 hores

de cursos impartits i 2.703 estudiants; 4.327 usuaris registrats en

Vivernet i 68.934 visites d’empresaris i emprenedors que requereixen

els seus serveis; dotze empreses allotjades en el domini vivernet.net,

287.451 usuaris en vivernet.com i 4.115.208 de visites al portal

de Vivernet.

Adaptació tecnològica i promoció de programes lliures 
a l’empresa extremenya

gnuLinEx fomenta la creació de noves empreses i negocis per al des-

envolupament de continguts i aplicacions basades en programari

lliure.

Des del programa Vivernet, que inclou entre els seus objectius principals

la promoció dels programes lliures en el sector empresarial de la regió,

s’han creat setanta firmes, de les quals el 80% utilitzen gnuLinEx i el 20%

basa el seu negoci en activitats relacionades directament amb aquest

programari.

Recentment, dues empreses extremenyes (.DEV i Astron) han creat Facturlinex i Conta-

linex, programes basats en gnuLinEx, per a la comunitat empresarial, amb la denomi-

nació general de Gestionlinex.

En aquesta línia s’ha posat en marxa el que es denomina LinEx-Empresa, espai pensat

per a promocionar accions destinades a promoure l’ús de gnuLinEx a les empreses i

que es pot trobar al portal empresarial gnulinex.net.

Vivernet ha desenvolupat dues activitats noves des de l’octubre de

l’any 2003, que pretenen ampliar els objectius inicials del projecte i

establir camps nous en els quals aplicar la metodologia de treball de

l’equip d’experts de Vivernet.

La primera activitat consisteix en l’adaptació tecnològica de la pime

extremenya, i la segona concerneix la migració de les empreses de



Programari lliure

44

A
N

O
TA

C
IO

N
ES

© FUOC • XP06/M2004/01488

la regió des de programari propietari cap a l’ús de programes lliures.

Aquesta activitat es duu a terme per mitjà del portal empresarial, des

del qual s’ofereixen una sèrie d’eines i utilitats de migració, i també

espais de col·laboració, consulta, notícies i dipòsits de programes

lliures per a la gestió empresarial.

La segona activitat es coneix amb el nom de Linex-Empresa, com a

combinació d’accions dirigides a difondre l’ús de gnuLinEx i d’aplica-

cions i programes lliures a les empreses d’Extremadura. Està finança-

da per la Conselleria d’Economia i Treball de la Junta d’Extremadura,

dins del Pla de consolidació i competitivitat de la pime.

Linex-Empresa intenta establir-se i/o consolidar-se com a referència

pública d’unitat entre les empreses, afavorint les seves sinergies i els

projectes i accions empresos respecte a programes lliures, per mitjà

de l’intercanvi d’informació, el desenvolupament d’accions formati-

ves i el foment de la cooperació empresarial.

Així mateix, Linex-Empresa intenta ser una eina de referència per als

negocis tradicionals d’Extremadura que vulguin modernitzar els seus

processos comercials i administratius o migrar les seves llicències de

programari a programes lliures.

En definitiva, Linex-Empresa és una acció creada per a introduir l’ús

de programes lliures en el sector empresarial mundial. Representa

una gran oportunitat per a difondre i donar suport al mercat regi-

onal de creació i desenvolupament de programari, que basi el seu

model de negoci en el desenvolupament d’aplicacions i provisió de

serveis, i així poder competir amb el model de negoci establert per les

grans empreses que basen els seus beneficis en la venda de llicències.

En disposar del codi font de les aplicacions i programes, permet que

els programes es puguin modificar i adaptar a les necessitats específi-

ques que una empresa en particular requereixi.

Vivernet, mitjançant el projecte Linex-Empresa, ha alliberat, sota llicèn-

cia GPL, el paquet de gestió integral Gestionlinex (Facturlinex v.1.3 i

Contabilidad integrada) i l’eina de gestió comptable Contalinex.
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Facturlinex, desenvolupat per l’empresa .DEV, és una aplicació client-

servidor per a la facturació, amb la possibilitat d’execució multiusuària,

estri tant per a petites empreses com per a grans empreses amb un gran

nombre de sucursals.

El seu desenvolupament funciona tant en botigues, en les quals les operacions princi-

pals són de gestió d’informació de vendes, magatzem i caixa, com en centrals admi-

nistratives en les quals es fan operacions de facturació, comandes, comptabilitat o

gestió estratègica, amb connexió en temps real entre totes elles.

Utilitzada com a terminal de punt de venda, aquesta aplicació agilita

els processos de realització de comandes o sol·licitud de factures, re-

duint el temps d’espera i millorant el tracte i l’eficiència competitiva

de l’empresa. Aquesta aplicació permet controlar el moviment de tot

el magatzem, la caixa i la facturació, tot això amb un cost competitiu

derivat de l’estalvi que comporta una llicència de programari lliure.

En la seva versió 1.3, millorada quant als accessos a la base de da-

des i en els mòduls per al control de talles i colors, s’acompanya

d’una aplicació de comptabilitat diària integrada que dóna com a

resultat el paquet Gestionlinex, solució ideal per a la gestió comercial

i comptable d’una pime, i tot sota la distribució gnuLinEx.

Gestionlinex s’ha convertit en l’alternativa i en la solució ideal per a

la gestió de comptes i la gestió diària d’un negoci sota la distribució

gnuLinEx i també sota altres distribucions Linux.

ContaLinEx, desenvolupada per la companyia Astron i també allibera-

da sota llicència GPL per a gnuLinEx, és una eina de gestió comptable

que pretén donar solucions de gestió comercial i de comptabilitat a

qualsevol empresa i que funciona en qualsevol entorn GNU/Debian

3.0 o superior. Algunes de les possibilitats que ofereix aquest programa

són: edició del llibre major, llibre diari, comptes de pèrdues i guanys,

balanços, etc.

A Extremadura hi ha empreses que han desenvolupat, i continuen des-

envolupant, programes lliures i que ofereixen serveis que hi estan rela-

cionats. També hi ha empreses que han migrat els seus sistemes i que

han adoptat aquest tipus de programes per a la seva gestió diària i la

formació dels seus empleats.
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Com a desenvolupadores de programes lliures i de prestació de ser-

veis, es poden esmentar les empreses següents:

• PuntoDev GNU SL Empresa, ubicada a la ciutat de Badajoz, de

desenvolupament de programes lliures per a pimes.

• Ilkebenson SLL Empresa, amb seus a Càceres i a Badajoz, que ha

produït programes lliures d’administració i distribució personalitzada.

• Adaptia, empresa ubicada a la ciutat de Càceres, especialitzada

en programes lliures com ara GNU/Linux i gnuLinEx.

• Silex Consultores, empresa de creació recent, ubicada a Badajoz,

que ofereix solucions per a gnuLinEx.

Com a exemples d’empreses que han adoptat aplicacions lliures

creades a Extremadura –en concret el paquet Gestionlinex– per a

l’administració/gestió de botigues i punts de vendes, s’han de destacar

les següents:

• Perfumery-Drug Store (Càceres)

• Nuovapelle (Madrid, Badajoz, Càceres, Don Benito, etc.)

• Granja El Cruce (cadena extremenya de venda de productes

avícoles)

• Cava de Puros Ángel (Badajoz)

• Sexy Cats (Badajoz)

• Alfonso, Bebé y Modas (Almendralejo)

• Amaya, Centro de Modas (Almendralejo)

1.3.5. Estratègia per a transformar la societat
de la informació en societat del coneixement:
Centre de Foment de Noves Tecnologies

Els inicis de l’estratègia: el projecte Infodex

Infodex (estratègia regional de societat de la informació) és un pro-

jecte presentat l’any 1997 i que representa el marc estratègic i el punt
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d’inici en la història i el desenvolupament de totes les actuacions

que han guiat Extremadura en el seu camí cap a la societat de la

informació.

Infodex va ser un projecte de cooperació interregional finançat per la

Unió Europea i la Junta d’Extremadura per mitjà de la Fundació per

al Desenvolupament de la Ciència i la Tecnologia a Extremadura

(Fundecyt) i situada en el context RISI (Regional Information Society

Initiative).

En la seva primera fase (1997-2000), Infodex es va adreçar a fer un

estudi de la situació, de les potencialitats i dels reptes de la regió

quant a l’ús i extensió de les tecnologies de la informació i les comu-

nicacions.

Es van analitzar les condicions existents en diferents sectors, la qual

cosa va permetre conèixer la situació d’Extremadura per a enfrontar-

se a l’impacte que produiria la societat de la informació a la regió.

Com a conseqüència d’aquest diagnòstic, va sorgir el pla director

que incloïa els grans programes que calia dur a terme a Extremadura

en els àmbits de l’educació, les telecomunicacions, l’Administració,

la sanitat i l’empresa.

En la seva segona fase (2000-2001), Infodex es va orientar a la iden-

tificació i realització d’accions concretes que demostressin que era

possible i rendible per a Extremadura estar en la revolució de les TIC,

per mitjà de la proposta i execució de projectes pilot concrets.

En la seva tercera i última fase (2001-2002), es va encaminar a servir

de suport en la consolidació i el reforçament de les apostes realitza-

des en la seva fase anterior, de les quals destaquen les següents:

• La xarxa de telecomunicacions, feta realitat gràcies a la intranet.

• L’extensió de la intranet d’Extremadura en els diversos centres de-

pendents de l’Administració regional a tots els pobles i ciutats de

la regió, i el desenvolupament tecnològic de la xarxa tecnològica

educativa.
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• La formació en TIC de recursos humans, gràcies als NCC, Vivernet i

la xarxa tecnològica educativa.

• La generació de continguts per a la Xarxa.

Una vegada finalitzat el projecte Infodex, les accions, els projectes,

les activitats formatives i les relacions i col·laboracions que es feien i

s’hi forjaven, reclamaven l’execució d’accions noves per a assolir els

objectius que es van proposar a l’inici del projecte, accions que van

donar lloc al Centre de Foment de Noves Iniciatives (CFNI).

Nova programació estratègica: el CFNI

Programa de la Junta d’Extremadura constituït com a evolució lògica

del projecte Infodex i destinat a l’establiment i execució d’una nova

programació estratègica i a la continuació de les activitats identifica-

tives de societat de la informació i el coneixement, assegurant la co-

herència de les accions realitzades en el marc del projecte Infodex,

important per al desenvolupament i la implantació de gnuLinEx.

En la seva primera etapa (2003-2003), el CFNI ha estat orientat al

desenvolupament dels programes següents:

• Consolidació del centre regional de foment de noves activitats

en la societat de la informació, com a eix de les xarxes d’activi-

tat en l’àmbit de la societat de la informació i el coneixement a

Extremadura.

Figura 10.
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• Suport a la xarxa tecnològica educativa i generació de continguts

per a la xarxa educativa.

• Execució del programa e-Extremadura (programa regional d’ac-

cions innovadores del FEDER 2000-2006).

• Desenvolupament de gnuLinEx.

Els resultats de les activitats del centre han estat molt positius en tots

els casos:

• L’execució del programa e-Extremadura ha mobilitzat tots els

agents públics i privats de la regió (Administració regional, local i

provincial, universitat, entitats sense finalitat de lucre i pimes),

promovent més de vuitanta projectes innovadors relacionats amb

les TIC.

• El suport a la xarxa tecnològica educativa ha fet que aquesta sigui

una realitat i que els centres d’educació d’Extremadura disposin

d’una infraestructura tecnològica avançada amb la millor ràtio

alumne/ordinador a escala mundial. Així mateix, s’ha produït un

gran avenç en el desenvolupament de continguts educatius.

• L’ús del programari lliure i la creació de gnuLinEx ha estat un ele-

ment clau per a l’avenç de la regió, la universalització de la con-

nectivitat i de l’alfabetització tecnològica.

La participació directa i activa del CFNI en tots aquests processos

n’ha permès la consolidació i la consecució de noves activitats, i tam-

bé la millora de les realitzades fins al moment. En la seva etapa ac-

tual (2003-2004) el CFNI actua com a:

• Centre de suport i desenvolupament de gnuLinEx, el principal objec-

tiu del qual és ser el suport tècnic de les noves versions de gnuLinEx

i del portal d’Internet linex.org, i també el foment, desenvolupament i

la innovació mitjançant el programari lliure.

• Observatori regional de la societat de la informació, la tasca fo-

namental del qual serà estudiar, documentar i difondre el procés
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de societat de la informació que es desenvolupa a Extremadura,

per a obtenir una visió global.

• Coordinador del programa e-Extremadura, com a continuació de

l’anterior etapa i executor del nou programa d’accions innovadores.

Dins d’aquest nou paper adquirit pel CFNI no s’ha d’oblidar, òbvia-

ment, que continua exercint de suport a la xarxa tecnològica educa-

tiva i col·laborant amb la generació de continguts. D’altra banda, es

pot destacar la importància de la seva tasca de documentació i difu-

sió en matèria de societat de la informació i programari lliure, i la

creació de xarxes de col·laboració i cooperació, tant en el marc de

programes i iniciatives de la Unió Europea com en el desenvolupa-

ment i implantació de gnuLinEx a escala nacional i internacional.

El CFNI com a centre de suport i desenvolupament de programari

lliure

L’apogeu que ha experimentat el programari lliure en tots els àmbits,

i la importància i repercussió assolida, tant a escala nacional com a

escala internacional, per la creació i el desenvolupament de gnuLinEx,

ha fet necessari reforçar les accions entorn d’aquesta distribució i conti-

nuar amb la seva millora, tècnicament i estratègicament.

El CFNI és l’encarregat de la coordinació tècnica i del desenvolupa-

ment de les noves versions de gnuLinEx: treballa en el nucli del sistema

i en la programació i l’alliberament de les diferents versions, i a més

compta amb la col·laboració de les principals figures nacionals i inter-

nacionals del programari lliure, i de l’equip de persones que treballen

en el desenvolupament de la resta de programes de societat de la infor-

mació de la regió i de l’Administració regional.

Concretament, el CFNI desenvolupa les tasques següents relaciona-

des amb el desenvolupament i el suport gnuLinEx:

• Desenvolupament tècnic de gnuLinEx i de les noves versions del

sistema operatiu, amb la creació i integració de noves aplicacions

adaptades a les necessitats de l’Administració regional, i foment

de l’eina Squeak en el disseny de continguts educatius per a la

xarxa tecnològica educativa.
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• Gestió del portal linex.org i suport tècnic a usuaris per mitjà

d’aquest.

• Foment del programari lliure i migració de sistemes en l’Adminis-

tració pública. El CFNI fa accions de formació i d’assessorament

en l’Administració pública extremenya amb l’objectiu de sensibi-

litzar i facilitar la migració dels seus sistemes a programari lliure.

• Formació en programari lliure per a tots els sectors de la població.

• Suport i col·laboració amb Vivernet en la potenciació d’empre-

ses que ofereixen serveis basats en programari lliure i incenti-

ven la incorporació d’aquest programari a les seves activitats

empresarials.

Des de la creació de gnuLinEx, i en compliment dels objectius propo-

sats per l’Administració regional, el CFNI desenvolupa una tasca de

promoció i difusió en col·laboració amb la resta de programes, que

es concreten en les accions següents:

• Reunions, conferències, cursos i grups d’experts, de caràcter ge-

neral, orientats a apropar gnuLinEx, el programari lliure i les TIC

a tota la població, amb l’objectiu de mostrar els beneficis i les

possibilitats que ofereixen.

• Organització d’esdeveniments especialitzats de demostració d’ex-

periències i exemples de bones pràctiques entorn del programari

lliure.

• Formació en l’ús de les TIC, del programari lliure i de gnuLinEx.

• Presència i participació en esdeveniments especialitzats en socie-

tat de la informació i/o programari lliure, tant locals com nacio-

nals o internacionals.

• Participació en grups de treball, en especial relacionats amb el

foment del programari lliure en l’Administració pública d’Extre-

madura.
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• Activitats de promoció de l’estratègia regional de societat de la in-

formació d’Extremadura, i en especial de gnuLinEx, en els dife-

rents mitjans de comunicació.

Pel que fa a la contribució a la investigació tecnològica, afavorint la

innovació, la qualitat i la competitivitat de la regió, per a millorar el

desenvolupament del programari lliure, el CFNI dóna suport als

grups d’investigadors de la regió per mitjà de Fundecyt i en col·labo-

ració amb els organismes públics i privats que desenvolupen progra-

mes d’R+D.

En aquest sentit, el programa d’accions innovadores e-Extremadura,

del qual es parlarà més endavant, ha estat un element essencial per

a l’establiment de contactes amb els grups d’investigació i per a la

captació i l’execució de projectes sobre gnuLinEx. Entre els criteris

d’avaluació de projectes, destaca que el projecte promogui, utilitzi i

sigui compatible amb programari lliure.

En definitiva, el CFNI promou l’accés al coneixement profund dels

sistemes informàtics i aposta per la investigació i el desenvolupament

tecnològic –i, per tant, frena la fuga de cervells– com a garantia de

creixement tecnològic de la regió i de més probabilitat que els pro-

blemes es resolguin més ràpidament.

El CFNI i l’Observatori Regional de Societat de la Informació

Des dels inicis del projecte Infodex i la seva evolució en el CFNI, sem-

pre hi ha hagut una tasca fonamental en el desenvolupament de les

seves activitats: la d’analitzar i documentar les estratègies, els pro-

cessos i l’evolució de la societat de la informació tant a Extremadura

com a escala nacional i internacional. Per aquest motiu es va fer ne-

cessària l’adopció d’una nova tasca que continués amb les tasques

d’observació i seguiment de l’evolució i dels canvis produïts en la

matèria: l’Observatori Regional de Societat de la Informació.

L’observatori és l’instrument que permet obtenir i analitzar informa-

ció sobre el grau de desenvolupament i utilització de les TIC en la so-
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cietat extremenya i difondre aquesta informació per les diferents

xarxes d’observatoris existents, regionals i europeus. Amb això fo-

menta el treball cooperatiu amb organismes homòlegs per a l’esta-

bliment d’indicadors i d’estudis comparatius que permetin fer accions

de millora i d’equiparació amb la resta de les regions europees.

Òbviament, l’observatori té també un paper important en l’estudi so-

bre l’estat i l’evolució del programari lliure a tot el món, i de col·la-

boració amb el Centre de Suport i Desenvolupament de Programari

Lliure.

El CFNI i el programa regional d’accions innovadores:
e-Extremadura

Entre les diferents activitats dutes a terme pel CFNI, trobem la partici-

pació en la coordinació del programa regional d’accions innovadores

del FEDER 2000-2006, presentat per la Conselleria d’Educació, Cièn-

cia i Tecnologia.

El programa e-Extremadura, regulat pel Decret 64/2002, de 28 de

maig (publicat en el Diari Oficial d’Extremadura d’11 de juny de

2002), ha assegurat, d’una banda, la col·laboració de totes les con-

selleries del Govern regional en el programa i, d’una altra, ha inau-

gurat un mètode nou en la definició d’iniciatives, ja que és la primera

vegada que una acció ha estat dissenyada amb la participació mul-

tisectorial dels agents regionals.

Figura 11.
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Com s’ha esmentat anteriorment, el programa e-Extremadura ha tin-

gut una participació important en el foment i la difusió de l’ús de

gnuLinEx. Com a projecte innovador, el seu paper dins de la candi-

datura de projectes en el marc del programa era fonamental. De la

mateixa manera, per al disseny de gnuLinEx es van tenir en compte

els objectius generals del programa, ja que la definició i el disseny

tots dos eren pràcticament paral·lels.

Des del llançament de sengles convocatòries de projectes (juny de

2002 i gener de 2003), en què es van presentar més de set-cents

projectes i se’n van cofinançar més de setanta, les entitats privades

(empreses i sector terciari), la Universitat d’Extremadura i l’Adminis-

tració local i provincial de la regió persegueixen la consecució dels

objectius horitzontals següents amb la contribució de gnuLinEx:

• Alfabetització tecnològica diferencial. En aquest objectiu la utilit-

zació de gnuLinEx, que pot ser copiat i difós lliurement, fa que dis-

minueixi la bretxa digital amb el lliure accés del ciutadà a les TIC.

• Generació i adaptació de continguts digitals. La creació i adapta-

ció de continguts digitals en programari lliure permet que aquests

es puguin utilitzar, millorar i adaptar segons la necessitat concreta

de cada usuari. Continguts creats sota aplicacions que es puguin

utilitzar de manera general sense que hi influeixi el programa ni

el sistema operatiu o marca utilitzats, la qual cosa permet al ciu-

tadà l’adquisició lliure del programari.

• Promoció d’una nova cultura empresarial i laboral. gnuLinEx con-

tribueix a promocionar i a augmentar models nous de negoci de

generació i adaptació dels continguts i aplicacions de programari

lliure.

gnuLinEx es va tenir en compte en l’avaluació i criteri de selecció dels

projectes, ja que un gran nombre d’ells han considerat gnuLinEx com

a plataforma de desenvolupament o com a continguts d’alfabetitza-

ció i aprenentatge.
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Els programes lliures en general, i gnuLinEx en particular, constituei-

xen una alternativa cada vegada més popular, no solament a Extre-

madura, sinó en altres comunitats i regions del món.

L’eslògan “Sigues legal, copia LinEx” inclou tota una declaració de

principis. gnuLinEx va néixer com a resposta a unes necessitats que

es generaven a Extremadura en un moment determinat per a resol-

dre un problema concret en el compliment d’uns objectius proposats.

En primer lloc es va plantejar que gnuLinEx arribés a tota la societat

extremenya, i més tard es va dofondre a tot aquell que el sol·licités.

1.4.1. Accions de difusió de gnuLinEx

Des que es va crear gnuLinEx, s’ha produït una campanya massiva de

promoció i difusió que va derivar en la recepció d’oferiments de col·la-

boració de professionals i de grups d’usuaris de programari lliure, entre

els quals cal destacar el Grup d’Usuaris Linux d’Extremadura (GULEX) i

l’Associació d’Usuaris de Linux d’Espanya (HISPALINUX).

La difusió i distribució de gnuLinEx, des de la seva presentació oficial,

s’ha produït per diverses vies:

• Còpies en suport CD-ROM en diversos esdeveniments i sota peti-

ció per mitjà del portal linex.org (més de dues-centes mil còpies).

• Baixades del programa des del portal www.linex.org, o des de les

diverses rèpliques (mirrors) existents (més de cent mil baixades des

del portal).

• Premsa regional extremenya que, el juny de 2002, va repartir

amb cada exemplar de diari un CD-ROM gratuït de gnuLinEx.

• Revistes especialitzades d’àmbit nacional, com ara TodoLinux i

MundoLinux, que van distribuir el desembre de l’any 2002 un

CD-ROM gratuït de gnuLinEx amb les revistes.

1.4. Difusió i transferibilitat de gnuLinEx
(programari lliure-free software)
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• Difusió de gnuLinEx amb la presència en diverses fires tecnolò-

giques i conferències, congressos, jornades, etc., als quals s’ha

assistit (aproximadament uns vuitanta-set esdeveniments fins al

moment).

• Cursos i tallers celebrats sobre gnuLinEx (uns cinquanta), tant a

docents, administradors de sistemes informàtics, altres empleats

públics, empresaris i emprenedors per mitjà de Vivernet, com al

ciutadà en general mitjançant els NCC.

En total s’han distribuït aproximadament quatre-centes mil còpies de

gnuLinEx, entre les baixades directament del portal i les que han estat

lliurades en suport CD-ROM. D’aquestes últimes destaca la versió gnu-

LinEx Live v. 4.0, distribuïda per primera vegada en la SIMO TCI-03, que

va ser acollida amb gran èxit, ja que es podia executar directament

des de la unitat de CD de l’equip de l’usuari sense necessitat d’ins-

tal·lar el programa al disc dur de l’ordinador i s’obtenia el mateix

nombre d’aplicacions i la mateixa funcionalitat. Aquesta acció es va

fer amb l’objectiu de possibilitar a l’usuari una iniciació al món del

programari lliure i com a invitació a provar les seves incomptables

possibilitats.

L’aparició de notícies relacionades amb gnuLinEx en diversos mitjans

de comunicació, d’àmbit nacional i internacional, ha contribuït igual-

ment a difondre’n la distribució i li ha proporcionat una notorietat

considerable; tot això plasmat en l’interès creixent d’empreses tecno-

lògiques i institucions públiques per conèixer-la i en l’augment de de-

mandes de còpies amb gnuLinEx.

Aquesta tasca de difusió intenta arribar a tots els usuaris, sense límit

d’edat. És per això que es distribueixen, des del principi d’any, més

de 25.000 còpies d’un còmic, en format paper, sobre gnuLinEx, di-

rigit als petits de les escoles de primària de la regió. Mitjançant les

seves vinyetes s’explica com i per què sorgeix el projecte, i submer-

geix el lector, a tall d’aventura, en el coneixement de les possibilitats

del programari lliure i de les aplicacions de gnuLinEx. El seu prota-

gonista, Linextremix, és el vincle entre gnuLinEx i els més joves.



57

Implantació de sistemes

A
N

O
TA

C
IO

N
ES

© FUOC • XP06/M2004/01488

Com a complement de tota l’activitat de promoció i difusió, no ja so-

lament de gnuLinEx sinó del programari lliure en general, la Junta

d’Extremadura, a més, promou que s’hi reflexioni. Així, són diverses les

personalitats i els col·lectius de prestigi mundial reconegut que han

participat en diversos esdeveniments promoguts per l’Administració

regional, entre els quals es pot destacar: Jesús González Barahona,

Richard Stallman, Miguel de Icaza, José M. Olmo, diverses associa-

cions de programari lliure de prestigi, etc.

1.4.2. Accions de col·laboració, cooperació
i transferibilitat de la tecnologia del programari
lliure i de gnuLinEx

Com ja s’ha comentat, la tasca de difusió de gnuLinEx ha donat

lloc a crides a la col·laboració i a la cooperació d’associacions i

personalitats de prestigi, que es concreten, fonamentalment, en la

transferència de coneixements i en activitats de col·laboració so-

bre l’estat de la tècnica del programari lliure pe a evitar recórrer

camins ja trepitjats. D’altra banda, ha servit per a establir comu-

nicació amb altres regions i països per tal de compartir experièn-

cies i bones pràctiques.

L’alternativa que representa el programari lliure es popularitza i enfor-

teix cada vegada més i a aquesta tendència hi respon sens dubte la

constitució de dues associacions extremenyes d’usuaris de programari

Figura 12.
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lliure: GULEX (Grup d’Usuaris de Linux/Unix d’Extremadura) i Sinuh (As-

sociació d’Usuaris de LinEx), i també la primera Associació d’Empresaris

de gnuLinEx a Extremadura. La constitució de LinEx Debs respon a la

mateixa dinàmica. Es tracta d’un grup d’usuaris de gnuLinEx, assidus

participants en els fòrums del portal linex.org, que va decidir espontàni-

ament agrupar-se tant per a detectar errors, com per a aportar solucions

que enriqueixin les successives versions de gnuLinEx.

Acords de col·laboració en l’àmbit nacional

Com a exemples de transferibilitat de gnuLinEx i d’acords de col·la-

boració per al desenvolupament i la investigació en programari lliure

entre la Junta d’Extremadura i altres regions que, alhora, represen-

ten un model dels grans avantatges que el programari lliure ofereix

en el desenvolupament de l’administració electrònica, destaca el

protocol de cooperació signat entre les administracions autonòmi-

ques d’Extremadura i Andalusia l’abril de 2003, en matèria d’ús i di-

fusió de programari lliure i de gnuLinEx en particular. Per mitjà

d’aquest acord la primera facilita a la segona l’ús de gnuLinEx i s’es-

tableixen mecanismes de cooperació per al desenvolupament de no-

ves aplicacions i d’activitats de difusió i suport en programari lliure.

El resultat d’aquest acord va ser el llançament a Andalusia, el juny de

2003, del projecte GUADALINEX.

A escala nacional, igualment, altres administracions s’han interessat

per la implantació de programari lliure en els seus territoris respec-

tius, seguint l’exemple extremeny, com és el cas del País Basc, Aragó,

les Illes Canàries, Barcelona, Madrid i València.

Acords de col·laboració en l’àmbit internacional

En l’àmbit internacional, i dins de l’esfera europea, la regió francesa

de Nord Pas de Calais es prepara per al desembarcament de gnuLinEx

en les seves institucions, una vegada es comprovin in situ els resultats

de dos anys d’experiència a la regió, i després d’observar, gràcies al

cas extremeny, que el programari lliure és una alternativa perfecta-

ment viable.
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Si bé gnuLinEx és un referent mundialment i representa un exemple

positiu d’implantació de programari lliure en una administració

pública, destaca, sobretot, l’interès de la comunitat hispana per la

distribució i per emprendre accions de col·laboració i cooperació

amb Extremadura. És per això que la Junta d’Extremadura ha signat

diversos protocols i acords de col·laboració, en matèria de difusió del

programari lliure i de gnuLinEx en particular, amb governs i institucions

iberoamericanes, entre els quals es poden destacar els següents:

• Protocol de col·laboració amb el municipi brasiler de Porto Alegre

(Rio Grande do Sul), el desembre de 2003.

• Acord de col·laboració entre l’Institut Llatinoamericà d’Educació

per al Desenvolupament (ILAEDES), de San Salvador (el Salvador),

el desembre de 2003, adhesió que s’afegeix a l’acord de l’Asso-

ciació d’Universitats del Grup de Montevideo (AUGM).

• Protocol de col·laboració amb la Prefectura del departament de

Santa Cruz (Bolívia), el febrer de 2004.

• Acord marc de col·laboració amb la Fundació Augusto C. Sandi-

no (FACS), Managua (Nicaragua), l’agost de 2004.

• Protocol de col·laboració amb la regió Huancavelina (el Perú), el

setembre de 2004.

• Protocol de col·laboració amb la Rectoria de l’Institut Tecnològic de

Sonora (ciutat d’Oregon, Sonora, Mèxic), el novembre de 2004.

Col·laboracions en l’àmbit privat

Dins de l’àmbit privat, es pot esmentar l’acord de col·laboració sig-

nat, el maig de 2003, entre la Junta d’Extremadura i l’empresa

Lambdaux, a petició d’aquesta última, i estès també a la Universitat
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Juan Carlos I i a l’empresa Infinity System, amb l’objectiu de com-

partir la tecnologia que integraven per a donar suport tècnic a

grans firmes de maquinari d’àmbit nacional. Concretament, la

seva solució tècnica es basava en els mateixos estàndards que

gnuLinEx, de manera que els seus avenços repercutien immediata-

ment en aquesta distribució i viceversa: gnuLinEx es beneficiava de

les incorporacions necessàries perquè aquestes marques tingues-

sin els seus productes funcionant amb programari lliure. Això permet

als usuaris triar entre dos tipus de programari lliure: gnuLinEx i Lux,

un sistema operatiu lliure, 100% compatible amb gnuLinEx, creat

per Lambdaux sota llicència GPL i preinstal·lat als portàtils Airis,

amb un cost de 15 € anuals, incloent-hi els serveis de suport i

manteniment.

1.4.3. Repercussions econòmiques i socials
de la difusió i l’ús de gnuLinEx

En el terreny econòmic, l’existència d’un programari complet que es

pot copiar, modificar i distribuir legalment, sense restriccions legals

contribueix a evitar barreres econòmiques com l’alt cost de les llicèn-

cies de programari.

Les administracions públiques de tot el món inverteixen gran part

dels seus pressupostos en l’adquisició de programari comercial i en

la millora i el manteniment dels seus sistemes informàtics. Aquestes

despeses no generen cap benefici, per la qual cosa el programari

lliure és una alternativa i una gran oportunitat, a causa de l’estalvi de

costos en llicències i del fet que es poden generar línies noves d’in-

vestigació i desenvolupament en aquesta tecnologia des de la col·la-

boració i la participació i, en conseqüència, s’evita la duplicació

d’esforços i de recursos.

Des de l’experiència extremenya, dins de l’Administració pública, la

independència i l’estalvi que proporcionen el sistema gnuLinEx són

també significatius.
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D’altra banda, la difusió de gnuLinEx, responsable en gran manera

de l’aixecament d’aquestes barreres a la regió, ha proporcionat ja

beneficis a empreses extremenyes relacionades amb les TIC, empre-

ses que han sabut descobrir en els programes lliures noves oportuni-

tats de negoci i que aprofiten les oportunitats que ofereix gnuLinEx

per a desenvolupar la seva activitat seguint dues vies:

• Empreses de venda d’equipament informàtic han vist augmentar

els seus beneficis gràcies a la instal·lació, per defecte, de gnuLinEx

als seus equips, la qual cosa permet al consumidor estalviar-se els

costos de llicències.

Exemple

Es calcula un estalvi de gairebé 48.000 € amb la migra-

ció a programes lliures dels sistemes en cada una de les

seves dependències administratives. Aquesta quantitat és

el que comportaria el cost de llicències d’ús dels diferents

programes de programari propietari que s’haurien d’ins-

tal·lar en una dotació informàtica de referència composta

per vint-i-dos ordinadors. En aquest sentit, l’ús de pro-

grames lliures per al desenvolupament de l’administra-

ció electrònica resulta un benefici clar.

Aquesta despesa, traslladada ja no solament a les de-

pendències administratives de l’Administració regional,

sinó també a tot el parc informàtic disponible a la xarxa

tecnològica educativa, a més d’impossible, faria impen-

sable l’èxit i el desenvolupament d’un projecte d’aques-

ta dimensió a Extremadura.

Exemple

Megasoft System, una empresa extremenya majorista del

sector de la informàtica, s’ha convertit en la primera que

ven ordinadors amb gnuLinEx preinstal·lat en lloc de pro-

gramari propietari. La companyia va traslladar l’estalvi

consegüent de costos de llicències al preu final del pro-

ducte per a aconseguir, d’aquesta manera, una posició

més competitiva en el mercat, i com a resultat les seves

vendes es van incrementar un 37,16%. La popularització

creixent de l’ús d’aquest tipus de programari també ha

animat recentment firmes com ara OKI a desenvolupar

per a les seves impressores controladors específics.
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Empreses que oferien serveis informàtics tradicionals han reorientat

els seus negocis desenvolupant millores, adaptació i migració d’apli-

cacions cap a programari lliure.

Com a valor afegit i suport a la difusió i ajuda a les empreses que vulguin migrar els

seus sistemes al programari lliure, convé recordar el projecte desenvolupat per Vi-

vernet Plataforma Empresarial del Programari Lliure (LinEx-Empresa), promogut per la

Conselleria d’Economia i Treball de la Junta d’Extremadura, mitjançant els ajuts al Pla

de competitivitat i consolidació de les petites i mitjanes empreses (PCCP), en el qual

també participa el Ministeri d’Economia del Govern central. Aquest projecte té com a

objectius facilitar la migració a empreses des del programari propietari, consolidar-se

com a referent públic d’unió entre empreses, i afavorir les seves sinergies a fi d’esco-

metre projectes i accions relacionats amb el programari lliure.

1.5.1. Les funcions de linex.org: funció de suport,
funció informativa, funció social

El portal linex.org té, com a primer objectiu, definir què conté gnuLinEx

i possibilitar el control de la seva evolució. Els programes lliures existents

s’organitzen de manera racional, ja que, d’una altra manera, com

que hi ha un nombre tan elevat d’aplicacions lliures, seria pràctica-

ment impossible donar suport tècnic de manera ordenada a tots ells.

D’aquesta manera, l’usuari pot trobar ajuda tècnica amb absoluta si-

militud entre el que troba al portal i el que veu al seu ordinador.

El suport tècnic prestat s’ofereix ràpidament en aquelles consultes

tècniques relacionades amb gnuLinEx, que estan, majoritàriament,

relacionades amb el funcionament del procés d’instal·lació o d’algun

tipus de dispositiu en particular. No obstant això, un valor afegit del

portal i una de les seves millors aportacions és que l’usuari té la pos-

sibilitat d’actualitzar gnuLinEx per mitjà del portal fàcilment, servei

considerat indispensable. Amb això garanteix la posada al dia sobre

les últimes versions que apareguin i/o novetats quant a les aplicaci-

ons de la distribució.

Destaca, igualment, la funció informativa del portal i la funció d’es-

pai de referència sobre l’actualitat, no solament del programari lliure

1.5. Portal de serveis a Internet linex.org, 
per a la llibertat
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i gnuLinEx, sinó també de l’evolució de la societat de la informació i

del coneixement a Extremadura i fora de la regió.

linex.org té també una important funció social, ja que es conver-

teix en un espai virtual de trobada i referència entre els usuaris de

gnuLinEx.

1.5.2. Què ofereix linex.org?

Són interessants les dades recollides sobre l’evolució de l’interès en

la implantació del programari lliure en diversos àmbits socials i

econòmics. Aquestes dades parlen d’un ascens d’usuaris important

que opten per utilitzar el programari lliure o ja han migrat els seus

sistemes.

Aquest interès creixent que desperten les possibilitats del programari

lliure i gnuLinEx, en particular, es fa patent mitjançant diferents sig-

nes obtinguts des del portal:

• El nombre de baixades i peticions rebudes per a obtenir la distri-

bució. Gran part de les baixades de gnuLinEx es fa mitjançant el

portal: entorn de cent mil baixades, fins al moment, de totes les

distribucions alliberades.

• El nombre d’usuaris registrats actualment, aproximadament uns

6.976 usuaris.

• El nombre de visites al portal. Des de la seva creació, s’han pro-

duït més de dotze milions de visites, més de la meitat l’últim any

(segons les últimes dades de juliol de 2004), que representen una

mitjana de set-centes mil visites per mes. S’ha de destacar que el

72% de les visites es fan mitjançant navegadors lliures.

Des de la creació i el llançament de gnuLinEx, s’han succeït diverses

versions de la distribució, incloent-hi la versió Live 4.0. Les noves ver-

1.6. gnuLinEx des del punt de vista tècnic
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sions i les revisions de cada una d’elles han permès millorar el pro-

gramari i que puguin funcionar amb aquell maquinari en què les

precedents van trobar dificultats.

gnuLinEx és una distribució GNU/Linux, un conjunt d’aplicacions lliures

que conformen un sistema operatiu complet orientat a un usuari final,

basada en la distribució GNU/Debian i en l’entorn gràfic GNOME.

Aquesta última és una interfície que posa a disposició de l’usuari, de

manera molt senzilla, tota una sèrie d’aplicacions i programes d’ús

comú que li permeten treballar des del primer moment: processador

de textos, full de càlcul, editor d’imatges, retoc fotogràfic, edició de

pàgines web, navegador, reproductor de música i vídeo, correu elec-

trònic, etc., incloent-hi a més el conjunt d’aplicacions educatives in-

closes a LinEx-Edu.

gnuLinEx té un procés d’instal·lació gràfic molt simplificat que realitza

gairebé totes les tasques automàticament. Quant a la compatibilitat,

d’una banda, els formats dels fitxers generats amb les aplicacions de

gnuLinEx són totalment compatibles amb els de fitxers disponibles

habitualment; d’altra banda, gnuLinEx és pràcticament compatible

amb tots els dispositius que hi ha en el mercat: impressores, escàner,

càmeres digitals, i altres perifèrics.

1.6.1. Les versions de gnuLinEx

La primera versió de gnuLinEx va ser la v.2.0, llançada l’abril de 2002 i

desenvolupada per l’empresa Ándago, que es basava en l’última distri-

bució estable de Debian Potato 2.2, GNOME 1.4 i OpenOffice 1.0. Dis-

posava d’instal·lació gràfica a sis clics i les icones de les aplicacions ja

apareixien amb noms representatius d’Extremadura. Amb aquesta pri-

mera versió va culminar un projecte que feia més d’un any que es ges-

tava: se n’estudiaven els possibles àmbits d’aplicació, se n’avaluaven els

avantatges i els inconvenients, i s’utilitzava com a projecte pilot en diver-

ses dependències de la Conselleria d’Educació, Ciència i Tecnologia.

Però va ser la versió gnuLinEx 3.0 la que es va fer més popular. L’es-

tiu de l’any 2002, dos professors de la Universitat d’Extremadura,

José Luis Redrejo i Antonio Ullán, usuaris de GNU/Linux des de feia

més de sis anys i considerats els pares de gnuLinEx, van començar a
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crear una versió millorada de la distribució, esforç que va donar com

a resultat un excel·lent treball que integrava més de dues-centes apli-

cacions diferents, a més d’algunes aplicacions especialitzades dema-

nades pels usuaris.

La versió gnuLinex 3.0 es basa en Debian Woody 3, i GNOME 2.0

amb nombrosos backports per a fer-la més adequada a l’entorn grà-

fic. El procés d’instal·lació s’havia millorat (basat en progeny) i ja in-

cloïa programes educatius per als cicles d’ensenyament de primària i

secundària, i els paquets contenien l’eina d’autor Squeak. D’aquesta

versió van sortir diverses revisions com 3.0 r 1, 3.0r1+ g2.2, 3.0 r 2,

aquesta última també presentada en SIMO 2003, juntament amb la

versió Live, desenvolupada per José Ángel Díaz, autoarrancable

des de CD-ROM, amb temes visuals millorats, i basada en metadis-

tribucions.

Aquesta versió 3.0 de gnuLinEx va tenir també una versió anomena-

da Free, cent per cent programari lliure, sense Flash ni Java.

L’última versió apareguda és gnuLinEx 2004, basada en Debian Sarge,

GNOME 2.4, kernel 2.6 i OpenOffice 1.1.

La primera revisió d’aquesta última versió ha estat gnuLinEx 2004 rc2,

que conté el kernel 2.6.7., i GNOME 2.6. Les millores són nombroses,

tant en les aplicacions i utilitats com en l’aspecte gràfic; entre d’altres, es

pot destacar les següents:

• Primera distribució estable que usa tecnologia de components,

que permet elaborar blocs de paquets amb la seva pròpia lògica

i condicionaments, i facilitar la barreja de versions i distribucions.

Figura 13.
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• Procés d’instal·lació millorat (basat en el port d’Anaconda). La

combinació d’Anaconda amb la tecnologia de components per-

met elaborar instal·lacions personalitzades.

• Basat totalment en GNOME, han desaparegut les eines de confi-

guració KDE.

• Ja apareixen traduïdes les aplicacions que encara no ho estaven,

si bé encara apareixen en anglès les ajudes d’alguns programes.

• Els noms i icones de les aplicacions són comuns al Brasil, Anda-

lusia i Extremadura, fet que permet canviar la seva aparença als

noms i les icones originals.

• Inclou la categoria d’aplicacions educatives Linex-Edu, classifica-

des per matèries.

Existeix una segona revisió, gnuLinEx 2004 rl, que té, entre altres mi-

llores:

• La possibilitat d’actualització des de les aplicacions del menú (em-

premta).

• El dipòsit oficial actualitzat de gnuLinEx 2004 a gnuLinEx’2004 rl

incloent-hi també una imatge de GNU/Debian SARGE, per la qual

cosa es podran instal·lar també les més de deu mil aplicacions

d’aquest últim.

D’altres com ara:

– Genome 2.8.2

– Nou bootsplash

– Evolution 2.0

– Mozilla-firefox 1.0

– K3b 0.11.17

– Molts error (bugs) corregits

– Nous programes de control per a mòdems usb i winmodems
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1.6.2. Les aplicacions de gnuLinEx 2004

A continuació s’enumeren les aplicacions que contenen cada una de

les utilitats de gnuLinEx i s’indiquen el nom personalitzat de l’aplica-

ció, el seu nom original a continuació i una breu descripció de la seva

utilitat.

Accessoris

• Almazara (File-Roller 2.6.1). Aplicació per a crear, veure, modifi-

car o desempaquetar arxius, carpetes o subcarpetes comprimits.

Ofereix una única interfície gràfica i usa ordres com ara .tar, .gzip

i .bzipg2 per a operacions d’arxivament.

• Diana (Gedit 2.6.0). Aplicació que permet crear arxius de text.

Amb mòduls addicionals de Gedit es poden realitzar diverses tas-

ques relacionades amb l’edició de text des de dins de la finestra

de l’aplicació.

• Mapuche. Mapa de caràcters Unicode.

• Nebrija (diccionari en línia 2.6.0.). Diccionari en línia que permet

buscar definicions de paraules en una base de dades.

• San Salvador (Gcalctool 4.3.51). Calculadora potent amb diver-

sos modes (bàsic, científic i financer), que permet realitzar un gran

nombre d’estratègies matemàtiques.

Gràfics

• Alhambra (gthumb 2.3.2). Visor i navegador d’imatges per a en-

torns GNOME. Permet navegar pel disc dur mostrant fitxers amb

imatges i veure imatges en molts formats.

• Aliseda (Sodipodi 0.33). Aplicació per al tractament d’imatges

vectorials. Treballa amb formats vectorials SVG (scalable vector

graphics), però és capaç d’exportar les seves il·lustracions a PNG

(portable network graphics) perquè les pugui editar qualsevol pro-

grama de retoc com Gimp.



Programari lliure

68

A
N

O
TA

C
IO

N
ES

© FUOC • XP06/M2004/01488

• Azteca (Ghostview Gnome 2.6.1). Previsualitzador de documents

en format PostScript i portable document format (PDF).

• Cuzco (visor PDF de Gnome 0.112). Visor d’arxius PDF basat en

Xpdf.

• Dehesa (XSane 0.92). Aplicació per a escanejar documents.

• Hervás (Camorama 0.17). Programa per a veure, alterar i guar-

dar imatges des d’una càmera web.

• Morales (DIA 0.93). Programa per a dibuixar diagrames estructu-

rats. Aplicació per a l’edició senzilla de diagrames. Disposa d’un

tauler d’eines al costat d’una gamma de símbols específics, pre-

dissenyats i classificats, que es poden incorporar directament al

diagrama amb un sol clic.

• Picasso (ull de Gnome 2.6.0, en el nou 2.4.1.). Programa per a

veure i catalogar arxius d’imatges en diversos formats (.bmp, .gif,

.ico, .jpeg, .png, .pnm, .ras, .svg, .tga, .tiff, .xbm i .xpm). Disposa

de diversos nivells d’ampliació i visualització a pantalla completa,

amb pocs recursos de memòria, i tecnologia Bonobo, que permet

incrustar imatges en altres aplicacions de GNOME.

• Zurbarán (The Gimp 2.0.1). Eina multiplataforma de tractament

d’imatges (dibuix, composició i retoc fotogràfic).

Eines del sistema

• 112. Crea un disc d’emergència per a engegar l’ordinador.

• Aljibe (visor del registre del sistema 2.6.0). Aplicació que permet

supervisar i veure arxius de registre del sistema. Per a veure arxius

de registre del sistema, pot ser necessari iniciar la sessió com a

usuari primari.

• Almenara. Mostra una icona de notificació quan s’imprimeixen

documents.
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• Amizada (Gnome System Tools 0.33.0). Configuració dels dispo-

sitius de xarxa i les connexions.

• Arco (serveix per a formatar disquets 7.10.4.).

• Azarías-Internet (Foomatic-gui 0.7.1.). Instal·la els controladors

d’impressores des de l’adreça http://www.linuxprinting.org.

• Boto (terminal de root). Obre un terminal com a administrador,

usant gksu per a preguntar per la clau.

• Caipora (Samba Server Configuration Tool 1.2.2.). Crea, modifi-

ca i esborra les particions Samba. Permet la convivència entre les

xarxes Microsoft i Linux.

• Candil (monitor del sistema 2.6.0.). Aplicació per a visualitzar els

processos actuals i monitorar l’estat del sistema.

• Cazorla (Gnome System Tools 0.33.0.). Eina per a configurar el

procés d’arrencada del sistema. Permet especificar quins sistemes

operatius podran triar els usuaris en arrencar en cas que hi hagi

una partició al disc dur.

• Cortázar (eina de configuració de servidor NFS). Crea, modifica i

esborra les particions NFS (network file system).

• Hurdes (visor VNC). Eina per a connectar-se a un altre equip que

executi el VNC i controlar-lo.

• Marwan. Aplicació per a executar l’equip com un altre usuari.

Obre una finestra de diàleg on es pot escriure una ordre perquè

sigui executada com l’usuari que especifiqui.

• Peropalo. Inicia la sessió com un altre usuari sense sortir de la ses-

sió actual.

• Picota (Gnome System Tools 0.33.0.). Gestió d’usuaris i grups del

sistema. Permet veure els usuaris disponibles i crear usuaris nous.
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• Potosí (Synaptic 0.48.2.). Eina d’instal·lació, eliminació i actualit-

zació de paquets de programari.

• Puchero (Gconf 2.6.1.). L’editor de la base de dades de les confi-

guracions. GConf és un sistema per a emmagatzemar informació

de configuració, cosa que es coneix com parelles clau/valor, for-

ma part del projecte GNOME, i es basa en CORBA.

• Séneca (Gnome System Tools 0.33.0.). Configura els serveis que

s’executaran quan s’iniciï el sistema.

• Tentudía (Gnome System Tools 0.33.0.). Ajustos d’hora i data.

• Terminal (terminal de GNOME 2.6.1.). Aplicació d’emulació de

terminal de GNOME per a executar les accions següents: accedir

a un intèrpret d’ordre (shell) de UNIX en l’entorn de GNOME i/o

executar qualsevol aplicació dissenyada per a executar-se sota

terminals VT102, VT220 i xterm.

• Trajano (GDM, Gnome Display Manager 2.4.4.4.). Aplicació grà-

fica que configura el gestor de pantalla de Gnome.

Eines gnuLinEx

• Actualizar gnuLinEx. Aplicació per a actualitzar gnuLinEx automà-

ticament.

• Configurador de Menús. Configura alguns trucs dels menús.

• Configurador de Nautilus. Configura alguns trucs de Nautilus.

• Configurador Wine. Aplicació que permet configurar Wine,

l’emulador de Windows.

• Configurador de sessió de Gnome. Configura alguns trucs de

Gnome.

• Icones originals. Aplicació per a canviar el nom i les icones per-

sonalitzades de gnuLinEx als originals dels programes, i viceversa.
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Aplicacions Internet

• Algar (gFTP 2.0.17). Client FTP multifil.

• Corniche (PA 0.14.2.91). Aplicació per a llegir notícies de Usenet

i gestionar grups de notícies.

• Giralda (chestnut-dialer 0.0.6.). Configuració de l’accés telefònic

a xarxes.

• Grulla (Mozilla Firefox 0.8). Navegador web basat en Netscape.

• Guaraní (GnomeMeeting 1.0.2). Aplicació d’àudio/videoconfe-

rència per a trucades a usuaris remots per Internet.

• Hurdes (visor VNC). Eina per a connectar-se a un altre equip que

executi el VNC i controlar-lo.

• Iguazú (WebDownloader for X 2.5 Orc3). Aplicació de baixada de

fitxers d’Internet.

• Mágina (Firestarter 0.9.3.). Eina per a configurar tallafocs.

• Medellín (Nvu Mozilla 0.2.). Aplicació per al disseny i l’edició de

pàgines web.

• Terrona (GAIM 0.77). Programa de missatgeria instantània.

Aplicacions multimèdia

• Amazonia (control de volum (2.6.1.). Mesclador per a dispositius

d’àudio.

• Brasero (CD E Clipt Roaster 2.2.0-0.8). Eina per a l’enregistra-

ment de CD d’àudio i dades.

• Camarón (reproductor de CD 1.547.0). Aplicació per a reproduir

CD d’àudio.
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• Ceres (Rythmbox 0.8.3). Aplicació per a organitzar i reproduir ar-

xius de música en MP3, FLAC o Ogg/Vorbis.

• Doñana (gravador de so 2.6.1.). Aplicació per a gravar i re-

produir arxius de sons en format .flac, .ogg i .wav.

• Fluxus (Mplayer 0.90). Aplicació per a reproduir arxius d’àudio i

vídeo.

• Monfragüe (X Multimedia System 1.2.10). Reproductor multimè-

dia multiplataforma d’arxius de so.

Aplicacions d’oficina

• Alcántara (Open Office Impress 1.1.1). Editor de presentacions

d’Open Office per a crear diapositives, transparències, etc.

• Brocense (AbiWord 2.0.1). Processador de textos.

• Cáparra (Gnumeric 1.2.11). Full de càlcul de GNOME.

• Espronceda (Open Office Writer 1.1.1.). Processador de textos.

Permet dissenyar i produir documents de text amb imatges, taules

o diagrames. També pot desar documents en diversos formats,

inclosos Microsoft Word, HTML o fins i tot PDF d’Adobe.

• Glifo. Administració de la impressora d’OpenOffice.org.

• Guadalupe (Ximian Evolution 1.4.6.). Gestor de correu electrònic.

• Guaiba (Gnome MDB Viewer 0.6 pre 1). Interfície gràfica per a

eines MDB. Permet veure i exportar bases de dades realitzades

amb MS Access 97/2000/XP.

• Iulipa (MySQLControlCenter 0.9.3-Beta). Eina professional per a

l’administració de MySQL.

• Macondo (HTML d’OpenOffice 1.1.1.). Editor de documents

HTML a partir d’una plantilla d’OpenOffice.
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• Ovando (plantilles OpenOffice 1.1.1.). Eina d’OpenOffice per a

crear documents a partir d’una plantilla.

• Porto Alegre (Open Office Calc 1.1.1.). Aplicació OpenOffice de

fulls de càlcul que es pot usar per a calcular, analitzar i gestionar

dades. També pot importar i modificar fulls de càlcul de Microsoft

Excel.

• Quipú (Openoffice.org Math 1.1.1.). Aplicació que facilita la creació

de fórmules matemàtiques gràcies a nombrosos operadors, funcions

i ajuts de formats.

Eines de programació

• Chivato. Eina de programació (Bug Buddy 2.6.1.). Utilitat gràfica

de Gnome per a informe d’errors.

Altres aplicacions

• Preferències d’escriptori. Permet configurar dispositius com a so,

teclat, ratolí, fons d’escriptori, estalvis de pantalla, etc.

• Jocs. Comecocos, Frozen-Bubble, GCompris, etc.

• Almuzaffar (Nautilus 2.6.3.). Intèrpret d’ordres gràfic de Gnome

per a veure i administrar els arxius i les aplicacions del sistema, i

també per a veure els servidors de xarxa que es tenen disponibles.

• Mochilero (Yelp 2.6.1.) Visualitzador d’ajuda de Gnome.

• Carpeta d’inici. Mostra la carpeta d’inici en l’administrador d’ar-

xius Nautilus.

linex-edu: aplicacions educatives

• Astronomia: kstars (planetari d’escriptori).

• Geografia: Kgeografía (programa d’aprenentatge de geografia),

Kworldclock (mapa de franges horàries), Sunclock (rellotge solar

i franges horàries).
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• Idiomes: Khangman (joc basat en el conegut joc del penjat), Klettres

(aplicació d’aprenentatge de l’alfabet en un idioma nou i llegir

síl·labes senzilles), Kmessedwords (joc basat en puzles de lle-

tres i paraules).

• Infantil: joc de memòria, Mister Potato, Suite Educativa Gcompris,

Tux Paint, Tux Type.

• Llengua: kverbos (aplicació per a aprendre les formes verbals de

l’idioma espanyol).

• Matemàtiques: Kig (geometria interactiva per a KDE), kBruch (petit

programa per a generar exercicis amb fraccions), kmplot (aplicació

per a crear funcions matemàtiques), kpercentage (programa per a

aprendre a calcular percentatges), Xabacus (simulació d’una calcu-

ladora ancestral).

• Música: Audacity (editor d’àudio avançat), Grip (lector/extractor de

pistes d’àudio), Rosegarden (editor musical i secuenciador MIDI),

Solfege (programa d’identificació de notes musicals).

• Química: gperiodic (taula periòdica dels elements i informació so-

bre aquest tema), kalzium (taula periòdica dels elements i infor-

mació sobre aquest tema, en espanyol).

D’altres: FlashCard (aplicació basada en el tradicional mètode d’apre-

nentatge per targetes), keduca (aplicació que permet realitzar proves

interactives basades en formularis), ktouch (aplicació per a aprendre

mecanografia).
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El Brasil camina cap a la societat de la informació. Tot i així, com en

altres llocs del planeta, la velocitat d’inserció dels diversos segments

de la societat no és la mateixa. Les elits brasileres es connecten ràpi-

dament a la xarxa mundial de computadors. Pràcticament totes les

grans empreses, comercials, industrials i el capital financer usen la

comunicació per ordinador com un mitjà més per a dinamitzar, mo-

dernitzar i ampliar els seus negocis. El problema està en els estrats

més pobres, que són majoria al Brasil, en els quals el ritme d’inserció

de les persones a l’era digital és lent i topa amb les muralles impo-

sades per la històrica concentració de renda a què està sotmesa la

societat brasilera.

L’esforç del treball de Marcelo Branco és per a demostrar que la tec-

nologia de la informació no és neutra. Aquí tenim una important des-

cripció de l’esforç que una sèrie de gestors públics i militants brasilers

fan per a reconfigurar els models tecnològics concentradors de co-

neixement cap a un nou paradigma que asseguri una societat de la

informació més equànime.

En la societat de la informació, compartir coneixement és el mateix

que redistribuir riquesa. És base fonamental per al desenvolupament

d’una societat de la informació més democràtica i amb un poder

menys concentrat. Per tant, quan parlem de programari obert i no

propietari, de programari lliure, assenyalem una nova política tecno-

lògica. Els fets, les idees i esperances aquí relatats per Marcelo Bran-

co equivalen a la recerca d’una política pública sobre el coneixement

i el domini de la tecnologia que permeti la distribució àmplia de les

possibilitats positives que una societat basada en el coneixement pot

assegurar.

2. Programari lliure en l’Administració pública 
brasilera

2.1. Prefaci. Alguns passos d’un llarg camí

Sergio Amadeu 
da Silveira 

President de l’ITI i coordina-
dor del Comitè Tècnic d’Im-
plementació de Programari
Lliure del Govern brasiler.
Sociòleg postgraduat en el
màster de Ciències Políti-
ques per la Universitat de
São Paulo amb la disserta-
ció “Poder en el Ciberespai:
Estat nació, control i regla-
mentació d’Internet.” Doc-
torand a la Universitat de
São Paulo, estudia la teoria
democràtica en l’era de la
informació. És autor del lli-
bre Exclusión Digital: la mi-
seria en la era de la
Información, editat per Per-
seu Abramo. Va organitzar
la selecció Software Libre e
Inclusión Digital de la
Conrad Editora, i n’és un
dels autors.



Programari lliure

76

A
N

O
TA

C
IO

N
ES

© FUOC • XP06/M2004/01488

El programari lliure avança al Brasil i a tot el món. Aquest avenç no

és uniforme i comporta perills. És necessari ser clar sobre els pode-

rosos interessos que es desplacen i remouen quan adoptem l’actitud

de compartir l’essència d’un programari, que és el seu codi font. Així

doncs, aquí es fa evident que els protocols i el programari són essen-

cials per a la comunicació de la societat en xarxa. Tant com a llen-

guatge, com a intermediadors de la intel·ligència humana, com a

invents mercaderia de gran valor econòmic, el programari ha de ser

lliure. La llibertat només és possible amb autonomia. Això és el que

Branco intenta evidenciar amb aquestes línies.

Sergio Amadeu da Silveira

Aquest treball ha estat fruit d’un encàrrec de la Universitat Oberta de

Catalunya (UOC), per a la qual calia desenvolupar un material sobre

el programari lliure al Brasil amb l’objectiu d’utilitzar-lo en el màster

internacional de Programari Lliure ofert per aquesta universitat.

Aquí es va intentar, en forma narrativa i amb declaracions dels prin-

cipals agents governamentals, mostrar una mica què es desenvolupa

al nostre país a favor del programari lliure en l’àrea pública. L’estruc-

tura i el contingut d’aquest treball són de la meva absoluta respon-

sabilitat; per tant, no expressen necessàriament la posició oficial dels

governs involucrats.

Amb certesa, pels terminis que es van establir i per les dimensions

territorials del Brasil, moltes històries no han estat explicades en

aquesta primera edició i segurament hi haurà alguns errors i imper-

feccions en la redacció.

La intenció és transformar aquest treball en un punt de partida i en

un procés dinàmic de construcció, al qual s’aniran afegint nous casos

per a intentar mantenir actualitzats els ja descrits en aquesta primera

edició.

2.2. Introducció
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Per a això, estem, des d’aquest moment, a disposició de la comunitat

de programari lliure per a rebre crítiques i suggeriments.

Agraïm a la Universitat Oberta de Catalunya l’oportunitat de rescatar

part de la història recent del nostre país i saber que això podrà con-

tribuir a construir una nova societat de la informació.

“Hem de sadollar la fam de coneixement. Tenim urgència de pro-

moure la inclusió digital.

Considero de gran importància el debat sobre les potencialitats i desa-

fiaments de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions.

Ofereixen oportunitats per a aprofundir en la comunicació, el diàleg i

el progrés entre els nostres països. [...] Tot depèn de la nostra solida-

ritat i voluntat col·lectiva. Tots els pobles tenen dret als avenços de la

intel·ligència i de la creativitat humanes per a promoure el seu progrés

i benestar. [...] Farem de la inclusió digital una poderosa arma d’inclu-

sió social.

El diàleg de l’Estat amb la societat civil és decisiu. [...] Hem de sado-

llar la fam de coneixement. L’accés als avenços tecnològics ha de ser

el dret de tots –i no el privilegi d’uns quants.

Tenim urgència de promoure la inclusió digital.

La velocitat de les transformacions tecnològiques ens pot fer perdre

oportunitats.

És per això que vaig prendre la iniciativa de transformar la inclusió

digital en política pública [...].

El programari lliure respon a aquests imperatius. El seu gran mèrit

està a afavorir la transferència de tecnologia entre individus i naci-

ons, cosa que contribueix que tots puguin ingressar en la societat de

la informació.”

Discurs del president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Àfrica

(accessible a: http://www.softwarelivre.org/news/2794)

2.3. Programari lliure en el Govern brasiler
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2.3.1. Motivacions del Govern per a implantar
el programari lliure

Durant els primers mesos del Govern Lula, es van introduir algunes

modificacions importants en el programa de govern electrònic brasi-

ler, coordinades pel ministre en cap de la Casa Civil, José Dirceu. Es

van crear dues cambres tècniques: la Cambra Tècnica d’Implementa-

ció de Programari Lliure i la d’Inclusió Digital. L’Institut de Tecnologia

de la Informació (ITI), subordinat a la Casa Civil de la Presidència de

la República, es va encarregar de coordinar la migració del Govern fe-

deral per a programari lliure. Aquesta migració no es va delegar a

cap altre òrgan governamental, sinó a la mateixa Presidència, fet

que demostra la prioritat de la iniciativa governamental en els plans

per a la societat de la informació.

El sociòleg i activista de la comunitat programari lliure, Sergio Ama-

deu da Silveira, com a administrador públic coordinador del reeixit

programa de telecentres de São Paulo, realitzat totalment amb pro-

gramari lliure, va ser elegit per a presidir l’ITI i així conduir la implan-

tació de programari lliure en el Govern.

Les motivacions principals del Govern brasiler per a desenvolupar un

programa d’implantació de programari lliure estan vinculades a mo-

tius macroeconòmics, a la garantia d’una seguretat més elevada de

les informacions del Govern, a l’ampliació de l’autonomia i capacitat

tecnològica del país, a la independència més elevada dels proveï-

dors i a la defensa de la socialització del coneixement tecnològic com

a alternativa per als països en desenvolupament.

Macroeconomia

El Brasil transfereix per a l’exterior, anualment, més de 752 milions

d’euros pel pagament de llicències de programari en un mercat in-

tern que mou 2.255 milions d’euros l’any. Això significa que la ter-

cera part del que maneja la indústria de programari al Brasil es

transfereix, en forma de pagament de royalties, a les grans empreses

monopolistes de programari.

Aquesta realitat, a més de significar un augment del dèficit en la

balança internacional de serveis, fa inviable el desenvolupament

ITI:

www.iti.br

Web
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d’empreses d’informàtica al Brasil. Segons Sergio Amadeu, “la in-

formatització, per a arribar a la població, a les petites empreses i

petites alcaldies, si es fes en plataforma propietària, representaria

més trameses de royalties a l’exterior. I com més se n’informatitzi,

més elevada serà aquesta tramesa, principalment usant programa-

ri bàsic, on ja hi ha opcions sòlides, segures i molt barates en pro-

gramari lliure”.

El Brasil té amb prou feines un 8,6% de la població connectada a In-

ternet i, segons fonts oficials, més del 53% d’aquests usuaris utilitzen

programari il·legal sense autorització dels propietaris. Per tant, són

considerats criminals per les lleis de propietat intel·lectual. La simple

descriminalització d’aquest estrat de la població brasilera, utilitzant

programari propietari, significaria més que duplicar la tramesa de

royalties per a l’exterior. Si pensem que hem d’augmentar el nombre

d’inclosos digitals, per exemple, l’alternativa del programari propie-

tari es mostra inviable en el pla de la macroeconomia.

Seguretat de la informació

La seguretat i la confidencialitat també són factors importants per a

la decisió governamental. Es pot garantir al Govern la seguretat en

els sistemes públics d’informació i la confidencialitat amb les dades

dels ciutadans. Perquè això succeeixi, l’accés al codi font dels progra-

mes és imperatiu. Sense el codi font, és impossible auditar els pro-

grames per a veure si fan només allò que el fabricant diu que fan, si

no hi ha una “porta del darrere” que trenca la confidencialitat de les

informacions. A més, sense el codi font es torna impossible corregir

errors en el programa sense recórrer al fabricant propietari.

“Per definició, un programari tancat no pot ser usat per un govern i

ser considerat un programari segur, ja que el govern no té accés al

seu codi font. El model de desenvolupament del programari propie-

tari, en l’àrea de seguretat, està molt desgastat. La major prova d’ai-

xò és que la mateixa Microsoft, per a mantenir-se en el mercat, obre

parcialment el codi font a governs. Però aquests romanen sempre a

mercè del desenvolupador estranger, arriba una nova versió i és ne-

cessari rastrejar el nou codi. A més, el tècnic del Govern que tingui

accés a aquest codi queda sotmès a normes draconianes d’acords

de confidencialitat. Per tant, al Govern no li interessa utilitzar progra-
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mari que no tingui auditabilitat plena. La paraula d’ordre en l’àrea de

seguretat lògica és auditabilitat plena i aquest és un motiu més per a

la nostra opció pel programari lliure”, afirma Sergio Amadeu.

Autonomia i independència tecnològiques

El principal capital de la revolució digital i de la societat de la infor-

mació és justament el coneixement digital. En altres paraules: els

“exclosos digitals” són aquells que no tenen accés al coneixement

digital.

Com podem pensar a incloure el Brasil en la societat del coneixe-

ment, sense que les universitats, les empreses, els centres d’inves-

tigació, els governs i la societat tinguin consciència plena de la

tecnologia que es difon al país? Per tant, qualsevol programa d’in-

clusió digital o d’inserció en la societat de la informació només serà

consistent si es realitza amb programari lliure. Programes d’inclusió

digital, fets amb programari secret i propietari, són, en realitat, pro-

grames d’“exclusió” al coneixement digital.

Per al Govern brasiler, aquesta és la raó més important, segons les

paraules de Sergio Amadeu: “Segons el meu parer, el motiu més im-

portant és l’autonomia tecnològica. Com més s’usa el programari

lliure, més es pot convertir un usuari en desenvolupador. Aquesta és

la gran possibilitat del programari lliure. Els tècnics del Govern, de

les empreses i del país, poden dominar l’essència del programari i

aquest és el principal motiu per a l’ús del programari lliure. “No és

solament per motius macroeconòmics, sinó també pel domini de

l’essència del programari”.

El Brasil no vol ser només consumidor de productes i tecnologies

propietàries. El país té dret a ser subjecte actiu en la societat de la

informació.

Independència respecte als proveïdors

Sabem que un govern, per la lògica del dret públic, ha de comprar,

sigui el que sigui, amb la màxima transparència, i fer-ho públic per
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mitjà de licitació. A més, el Govern té el dret de conèixer el que com-

pra. Les plataformes propietàries causen una dependència tecnològi-

ca que inhibeix la competència, impossibiliten el coneixement sobre el

contingut del producte adquirit i creen una reserva de mercat per a

l’empresa que va vendre al Govern. Això, com sabem, va contra els

principis públics d’administració.

“El programari lliure ofereix més independència amb relació al dis-

tribuïdor de solucions. El Govern, quan compra una solució en pro-

gramari lliure, té accés al codi font i a les seves quatre llibertats

bàsiques, i, d’aquesta manera, no es lliga a qui el va desenvolupar,

sinó que queda la interoperabilitat garantida en el futur, ja que ell té

el codi font”, ens explica Sergio Amadeu.

Pensem així: la compra de programari propietari per governs seria

comparable al fet de comprar medicaments sense tenir el dret de co-

nèixer-ne la fórmula química o, per exemple, seria com adquirir ali-

ments industrialitzats sense tenir el dret de conèixer de què estan fets.

Socialització del coneixement

Perquè els països menys desenvolupats, o en desenvolupament, tin-

guin possibilitat de superar una etapa històrica de dependència i su-

bordinació en l’escenari mundial, les lleis i els tractats internacionals

de patents actuals, de copyright, les marques protegides per la ideo-

logia de la propietat intel·lectual, s’han de canviar.

Recordem que, històricament, la protecció de la propietat intel·lectual

es va establir per a afavorir la llibertat de creació, estimulant els in-

ventors, i per a promoure beneficis per a la societat. Avui s’ha con-

vertit en una reserva de mercat per als països centrals i els seus

monopolis, cosa que es desprèn de l’afirmació del president de l’ITI:

“El Brasil ha notat que als pobles del món els interessa la socialització

del coneixement tecnològic. I aquesta és una posició clara de la di-

plomàcia brasilera que combina bé amb el programari lliure. El Bra-

sil s’ha enfrontat a diversos contenciosos similars al del programari

lliure. Tot el que es discuteix és coneixement i socialització. El progra-
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mari lliure neix dient: puc ser programari lliure? i la resposta és: no-

més si socialitzes”, diu Sergio Amadeu.

Aquesta és la posició que ha defensat, en l’escenari internacional, la

diplomàcia brasilera i el president de la República.

2.3.2. El planejament de migració i la comunitat
de programari lliure

Una de les primeres iniciatives de l’ITI va ser establir una relació entre el

Govern i la comunitat programari lliure. Aquesta iniciativa es va comen-

çar a concretar durant el primer “planejament estratègic” de la Cambra

Tècnica d’Implementació de Programari Lliure l’any 2003, quan es va

convidar activistes de la comunitat de programari lliure brasilera a par-

ticipar al costat de tècnics del Govern.

Van ser més de cent quaranta persones involucrades en aquest pro-

cés de planejament estratègic, que va traçar directrius, objectius i ac-

cions per a la implantació de programes lliures en l’Administració

pública. En total tenim divuit directrius, dotze objectius i vint-i-nou ac-

cions prioritàries que formen el conjunt d’orientacions que ajuden en

la migració. Amb solemnitat oficial, al Palau de Planalto, el ministre

José Dirceu va lliurar al projecte Programari Lliure Brasil una còpia

del planejament estratègic, mostrant els passos inicials del Govern

per a adoptar el programari lliure i la seva relació amb la comunitat.

2.3.3. Capacitació dels tècnics del Govern

Una vegada més la comunitat programari lliure va ser convocada pel

Govern. Durant una setmana, l’abril de 2004, més de dos mil tècnics

del Govern van iniciar un programa de capacitació en programari

lliure. Hackers, membres de la comunitat, van ser els responsables

de realitzar la formació dels funcionaris públics en els cent cinquanta

cursos que es van oferir.

En el discurs d’obertura, el ministre José Dirceu va destacar la impor-

tància de la capacitació dels funcionaris públics en programes de

codi obert i l’impacte que aquesta acció tindrà en la societat: “Aquest

Podeu trobar el document
de planejament estratègic
en l’adreça següent:

http://www.softwarelivre.
gov. br/diretrizes

Podeu trobar el projecte
Programari Lliure Brasil 
en l’adreça següent:

http://www.softwarelivre.org

Web
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esdeveniment és fruit d’un esforç col·lectiu que té l’origen en el Co-

mitè Executiu del Govern Electrònic, el qual tinc l’orgull de presidir.

Té com a objectiu capacitar els quadres tècnics de l’Administració

pública federal, difonent d’aquesta manera la cultura del programari

lliure al país, més específicament en els serveis públics, amb vista a

tornar-los més eficients i abraçadors. Creiem que, en allistar el Go-

vern federal en un sistema que ens permeti modificar i redistribuir

lliurement programes, ens podrem desprendre, a poc a poc, de les

amarres tecnològiques imposades pel poder del monopoli de po-

ques empreses i desenvolupar programari propi, que atengui millor

les nostres necessitats”, va destacar el ministre.

“El que havia de ser tot just un entrenament, es va tornar un enorme

esdeveniment, que va reunir un gran grup de professionals de tot

el país i donant-nos a tots l’oportunitat de compartir coneixement

amb els servidors del Govern”, va observar Marlon Dutra, hacker i

activista del projecte Programari Lliure Brasil. “Sóc aquí impartint el

curs OpenLDAP - Formació Completa. Tota la comunitat és molt fe-

liç de participar en aquest esdeveniment que amb certesa quedarà

marcat en la història del Brasil, i tenim l’esperança que se’n realitzi

una nova versió. Sabem que d’aquesta manera ajudem el Govern

a prendre el rumb del programari lliure definitivament. És un gran

honor per a tots poder formar part d’aquesta història”, conclou

Marlon Dutra.

2.3.4. Estratègia i pla de migració

L’estratègia de migració del Govern brasiler té com a objectiu central

l’“alliberament” de les estacions de treball. En lloc de començar pels

grans sistemes d’informació i migració dels grans bancs de dades

que, com es pot imaginar, portaria anys obtenir un resultat concret i

visible, l’ITI va optar per l’estratègia de migració dels computadors

personals dels funcionaris dels ministeris. La migració dels grans sis-

temes exigiria un pla consistent i de llarg termini, la seva execució tri-

garia anys i no alteraria la lògica de la dependència tecnològica de

les compres governamentals.

Sergio Amadeu ens ho explica: “en un pla de migració d’una em-

presa privada, sota el control absolut d’un grup d’accionistes, l’ini-

Discurs del ministre José
Dirceu en l’obertura de la
Setmana de la Capacitació
dels Funcionaris del Go-
vern. Accessible en l’adreça
següent:

http://portal.softwarelivre.
org/news/2047

Web
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ci de la migració es faria pels sistemes estructuradors de l’empresa,

per després arribar a l’estació de treball. Si optéssim per això en el

Govern federal, ens quedaríem sorpresos com es van quedar les

tropes alemanyes a la batalla de Stalingrat. Tenim sistemes estruc-

turadors extremadament complexos que trigarien molt de temps a

ser migrats i reescrits. Mentre s’escriu el nou sistema, el llegat

creix, tant si és en un banc de dades com en programari bàsic per

a estacions de treball.”

El pla del Govern inverteix la lògica i estableix una estratègia que té

tres directrius bàsiques:

• Alliberar totes les estacions de treball.

• Que els nous desenvolupaments de sistemes es facin en progra-

mari lliure.

• Migrar en un principi només els sistemes que impedeixen els dos

passos anteriors.

L’alternativa per a l’aprofitament de les aplicacions que no corren

en estacions amb GNU/Linux és construir una interfície web perquè

l’usuari hi pugui accedir amb el navegador, sense necessitat de re-

escriure l’aplicació en el primer moment. “Parlem d’un canvi cultu-

ral, per això és important tenir una visió molt clara de qui migrarà,

perquè treballem amb dificultats tecnològiques i amb un empreso-

nament fet en el model propietari i, al mateix temps, parlem de

canvis culturals de milers de funcionaris públics que són els usua-

ris”, ens explica Sergio Amadeu. “Descobrim que la migració és

lenta, ja que exigeix una batalla diària per a posar fi a la cultura

del programari propietari i al lobby d’empreses propietàries, que

no és petit”, destaca.

L’ITI va triar concentrar el treball en cinc ministeris que ja van iniciar

la migració de les estacions de treball. L’objectiu és crear un efecte

en xarxa que desmitifiqui algunes falses idees sobre el programari

lliure. A més de l’ITI, que ja té totes les estacions de treball corrent amb

programari lliure, els ministeris de Mines i Energia, de les Ciutats, de
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Cultura, de Ciència i Tecnologia i de l’Educació, ja conviuen amb escrip-

toris (desktops) lliures i el pla preveu, en aquests ministeris, la migració

completa fins al final del Govern.

Això no significa que el pla de migració sigui només per a aquests

ministeris. Observem, per exemple, el cas de la Radiobrás (Empresa

Brasilera de Comunicacions), que ja té més de vuitanta escriptoris

corrent amb programari lliure. Tinguem en compte també els diver-

sos òrgans governamentals, empreses públiques, com ara SERPRO

(Empresa Estatal de Dades del Govern federal) i DATAPREV (Empresa

de Dades de la Previdència Social), que posen en pràctica les seves

pròpies estratègies de migració.

Sabem que el treball amb prou feines comença i que encara queda

molt per fer per a garantir l’èxit dels programes en execució. Moltes

batalles, dins i fora del Govern, encara s’han de lliurar i seran deci-

sives per a ampliar i consolidar aquesta alternativa. Però el que ja

podem afirmar és que mai abans un govern nacional havia col·locat

aquest tema tan profundament en la societat, ajudant a intensificar

la discussió i l’entesa entorn del programari lliure.

A més, les posicions del Govern ajuden a escala internacional a

construir una nova societat de la informació i a defensar el progra-

mari lliure en el context de les Nacions Unides, com va succeir en la

Cimera Mundial de la Societat de la Informació. Aquestes iniciatives

es materialitzen, en forma de solidaritat, en les paraules oficials del

president Lula quan va anar a Àfrica, defensant una nova societat de

la informació i el programari lliure com una opció fonamental per als

països en desenvolupament. La marca del Govern del president Lula

en la tecnologia de la informació és, sens dubte, el programari lliure.

2.3.5. Guia Lliure. Guia de migració per a programari 
lliure del Govern del Brasil

En la migració de les plataformes propietàries del Govern brasiler

per a programari lliure, possiblement tenim un dels processos més

rics en experiències per al moviment programari lliure. Les dificultats

SERPRO:

http://www.serpro.gov.br

DATAPREV:

http://www.dataprev.gov.br

Web
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trobades, els errors, la recerca d’alternatives i el resultat assolit con-

tribuiran molt a l’estímul i consolidació del programari lliure al món.

Registrar aquestes experiències, compartir aquest coneixement amb

altres administracions públiques i amb la comunitat programari lliure

internacional, és fonamental per a construir i perfeccionar la nostra

“memòria col·lectiva”.

Amb aquesta intenció, el Govern brasiler, per mitjà dels comitès

tècnics del “Govern electrònic” d’implementació de programari lliu-

re i sistemes llegats i llicències de programari, va construir la Guia

Lliure, una referència de migració que queda a disposició de tots els

òrgans de govern, i també per a la societat en general. Aquesta im-

portant eina de treball es va inspirar i té com a referència inicial la

Guia IDA (intercanvi de dades entre administradors) de la comuni-

tat europea.

Però el treball va ser reestructurat i va rebre importants contribucions

de la comunitat programari lliure brasilera i dels tècnics dels governs

involucrats en les tasques de migració més diferents. “Al final de de-

sembre, quan vam discutir accions per al 2004, vam definir que per

a ajudar en la migració del programari lliure, seria important crear

una guia de migració”, informa Corinto Meffe, gerent de projectes

d’innovacions tecnològiques del Ministeri de Planejament i coordina-

dor del projecte Guia Lliure.

“La contribució i la diferència de la Guia Lliure, amb relació a la Guia

IDA de la comunitat europea és que hi afegim l’experiència brasilera

de la comunitat i dels governs. Modifiquem algunes coses, per exem-

ple el fet que ells usen el terme programari de font oberta i nosaltres

preferim usar programari lliure, que és més clar per als propòsits del

Brasil. Això ja és un canvi de focus conceptual.

El focus central de la guia de la comunitat europea és en els costos,

la qual cosa contradiu una enquesta feta per l’IDA el 2002, que as-

senyalava que el factor cost en l’ús de font oberta, en l’avaluació

dels administradors públics de la comunitat europea, era el sisè

factor en importància. La guia brasilera ja se centra en les quatre

llibertats del programari lliure. Col·loquem en especial els avantat-

Guia Lliure. Referència de
migració per a programari
lliure del Govern federal. Ac-
cessible en l’adreça següent:

www.gobiernoeletronico.
gov.br/guialibre

Web

Podéis encontrar la Guía IDA
en la dirección siguiente:

http://europa.eu.int/ida

Web
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ges de la independència tecnològica, de l’accés al codi, de la col·la-

boració en el desenvolupament. Això va marcar un canvi d’objectiu

fora del comú.

Un altre element és que la guia europea se centrava en l’anàlisi dels

casos d’èxit en empreses privades, ja que tenien molt pocs casos en

l’Administració pública. Nosaltres llavors retirem això i col·loquem

els casos que van tenir èxit en l’Administració pública brasilera, que

són molt més importants,” ens explica Corinto Maffe.

Però, com es veu, el canvi més important és que la guia de la comu-

nitat europea diu que “els punts de vista expressats en el document

són exclusivament dels autors i no han de ser interpretats, en cap cir-

cumstància, com a posició oficial de la comunitat europea”. En la

Guia lliure, el Govern brasiler assumeix responsabilitats i se subscriu

al treball col·lectiu, donant-li un pes institucional i validant una refe-

rència tècnica important per a les migracions que succeiran fora i

dins del nostre país. El Brasil és el primer país que té un document

institucional en aquest marc.

Llançament i construcció col·lectiva de la guia
de migració

El llançament de la versió beta de la guia es va fer al V Fòrum Inter-

nacional de Programari Lliure, el juny de 2004, a Porto Alegre. El

Govern brasiler va presentar públicament la guia per als més de

4.800 presents en l’esdeveniment i en va fer una àmplia publicitat en

els mitjans de comunicació i en els canals (portals i llistes) de la co-

munitat programari lliure brasilera. Allà es va iniciar un procés de

creació col·lectiva per a incentivar la comunitat a contribuir al perfec-

cionament, la validació i la creació de temes nous relacionats amb la

migració per a programari lliure. Posteriorment, s’hi van incorporar

contribucions provinents de les experiències en curs dins dels òrgans

del Govern federal i extretes d’audiències públiques que es van rea-

litzar a diverses ciutats del Brasil, i el dia 7 de setembre –festivitat de

la independència del Brasil– es va realçar el llançament de la versió

“Ipiranga”.
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Com a resultat de centenars de noves contribucions, la versió inicial

de 151 pàgines va passar a 221 pàgines llicenciades lliurement per

mitjà de la CC-GNU GPL (Creative Commons - GNU General Public

License) i homologada pel Govern brasiler.

S’hi van incorporar temes i capítols nous, com la relació política ins-

titucional del Govern amb la temàtica del programari lliure i les

raons jurídiques per a la migració, a més de la inclusió d’eines

lliures de geoprocessament, correu web, interfícies gràfiques

GNOME/KDE, servidors de fax, eines de programari de grup

(groupware). S’hi van incloure també distribucions brasileres, com

ara Connectiva i Kurumim.

Objectius de la Guia Lliure

Els objectius de la Guia Lliure són els següents:

1. Ajudar els administradors a definir una estratègia per a la migra-

ció planejada i gestionada.

2. Descriure, en termes tècnics amplis, com es pot realitzar aquesta

migració.

Les directrius pretenen tenir un ús pràctic per a administradors i,

per tant, han de ser rellevants i precises, a més d’accessibles i

comprensibles. Aquest no és un manual de referències tècniques

detallades. L’estructura pretén fer possible i facilitar els canvis a

mesura que els administradors vagin adquirint experiència i segu-

retat i que els productes disponibles atenguin les seves necessitats.

3. Orientar el conjunt de directrius i definicions d’aquesta guia cap

als models d’interoperabilitat del Govern brasiler.

4. Crear condicions per a un major detall tècnic d’aquestes migraci-

ons a la pàgina del Govern federal del programari lliure.

Tropicalització i internacionalització

Aquest ric procés de “tropicalització a la brasilera” de les experiènci-

es de migració per a programari lliure ha de tenir continuïtat amb

3Creative Commons - GNU
General Public License:

http://creativecommons.
org/license/
cc-gpl?lang=en

Web

Podeu trobar més informació
sobre la relació entre el Go-
vern federal i el programari
lliure en l’adreça següent:

http://www.softwarelibre.
gov.br

Web
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l’obertura a la contribució de la comunitat internacional. Superar les

barreres de les llengües i, principalment, de la llengua hegemònica

a Internet, l’anglès, serà fonamental per al perfeccionament d’aquest

treball col·lectiu i continu. I el Brasil espera la contribució de la nostra

comunitat internacional.

2.3.6. João de Barro: El GNU/Linux segur

El programa João de Barro* és una iniciativa del Govern brasiler per

a donar més seguretat i garantir l’autenticitat de les transaccions du-

tes a terme per Internet, en la seva recerca per popularitzar la certi-

ficació digital i el creixement del comerç electrònic. La plataforma

actual certifica, per exemple, totes les operacions del sistema de

compensació pel mitjà electrònic de les transaccions del sistema fi-

nancer nacional, de prop de 19.770 milions d’euros per dia. Aquest

projecte, desenvolupat per l’ITI (Institut Nacional de Tecnologia de la

Informació), té com a objectiu final garantir la independència tecno-

lògica per a tot el procés de certificació digital, fins al final de 2005,

i substituir tota la plataforma criptogràfica propietària de l’AC Arrel

–Autoritat Certificadora Arrel– per programari lliure i maquinari

nacional, fins al final de 2006.

El principal col·laborador governamental del programa és el

CASNAV –Centre d’Anàlisi de Sistemes Navals de la Marina del Bra-

sil. El CASNAV és l’especificador de tota solució, ja que té tradició en

l’ús del programari lliure per a solucions criptogràfiques des de fa

més de deu anys.

El projecte, desenvolupat mitjançant una xarxa de col·laboradors que

inclou òrgans de seguretat del Govern, centres d’investigacions i uni-

versitats, estimula la producció i l’intercanvi de coneixement nacional

en aquesta àrea. A més de ser estratègic per al desenvolupament tec-

nològic i el futur d’Internet al Brasil, el projecte João de Barro col·la-

bora amb la millora de la seguretat dels projectes de programari

lliure a escala internacional.

Paral·lel a això, els països del MERCOSUR treballen per a arribar a

una normativa comuna que estableixi un reconeixement de certificats

entre els països membres i agiliti el comerç electrònic a la regió.

João de Barro és el nom po-
pular de l’ocell anomenat
hornero (Furnarius Rufus).

Nota
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Certificat digital

La Infra Estrutura de Chaves Públicas Brasileira –ICP-Brasil (Infraes-

tructura de Claus Públiques Brasilera– ICP Brasil) va ser creada el

2001 per la Presidència de la República amb l’objectiu de garantir les

regles i els mitjans tècnics (programari i maquinari) per a habilitar

les institucions públiques i entitats privades per a actuar en la validació

jurídica de documents produïts, transmesos o obtinguts electròni-

cament. La certificació digital garanteix la seguretat i autenticitat

d’aquestes transaccions.

L’ICP Brasil, per mitjà de la seva infraestructura, és l’única autoritat

certificadora amb validesa i reconeixement jurídic al Brasil. És a dir,

només els documents i les transaccions electròniques validats per

aquesta autoritat tindran reconeixement legal.

La major part dels missatges que intercanviem per Internet no són xi-

frats. Podem deduir que això permet fàcilment violar la seguretat i la

confidencialitat d’aquests missatges. Com que no estan firmats digi-

talment, no és possible comprovar-ne l’autenticitat –si qui envia el

missatge és el vertader remitent del missatge o si el contingut que va

ser enviat va ser realment aquell.

El procés d’identificació i de seguretat de l’ICP-Brasil utilitza una clau

asimètrica amb dues contrasenyes. Una contrasenya privada per a

xifrar i signar missatges, que serà usada tan sols pel remitent del mis-

satge o document, i l’arrel, contrasenya que serà de coneixement pú-

blic. El coneixement complet de la construcció de l’arrel és capaç de

“trencar” o de millorar la seguretat i la confidencialitat de les infor-

macions.

Avui la tecnologia propietària utilitzada en l’ICP-Brasil no permet una

auditoria completa ni el coneixement d’aquesta tecnologia per part

de les autoritats certificadores. Aquest coneixement complet està, a tot

estirar, a les mans de funcionaris d’empreses estrangeres. Acumular

i compartir coneixement en aquesta àrea, des del maquinari fins a les

estratègies de negocis per Internet, és fonamental per a qualsevol na-

ció que no es conformi a ser perifèrica en l’escenari mundial.
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La jerarquia d’aquesta complexa estructura, coordinada per un co-

mitè gestor, es compon en un primer nivell d’una autoritat gestora de

polítiques, anomenada Autoritat Certificadora Arrel o AC Arrel, que

està sota la responsabilitat de l’ITI, i que té l’atribució de signar els

certificats de les autoritats certificadores (AC) que s’habilitin.

A continuació, hi ha la cadena d’autoritats certificadores (AC), com

Serasa, Certsing, Caixa Econômica Federal, Receita Federal (òrgan

de recaptació impositiva), Serpro i la Presidència de la República,

que emet el certificat per a les autoritats de serveis, anomenades au-

toritats de registre –AR–, que estan en un nivell més baix, a l’extrem.

Les AR es comporten com a registres digitals, atenent els clients, per-

sones físiques o jurídiques, interessats a obtenir un reconeixement le-

gal de la signatura digital. El client va a la unitat de registre i sol·licita

una certificació digital per a la seva empresa. En l’AR es fa el registre

i el client rebrà un certificat digital amb una signatura digital, que do-

narà suport a totes les transaccions electròniques que vulgui fer usant

aquest certificat i garantirà l’autenticitat de l’operació.

A la recerca d’un GNU/Linux més segur

El programa João de Barro desenvolupa diversos projectes paral·lels

i crea diversos productes diferents que s’integren en la solució de la

plataforma criptogràfica lliure AC Arrel. Un d’aquests productes és

de personalització i millores en la seguretat del sistema operatiu

GNU/Linux, que s’ofereix especialment per al programa João de

Barro i per a les altres àrees sensibles del Govern.

Aquest treball, coordinat per l’ABIN (Agència Brasilera d’Informa-

cions), involucrarà diverses universitats brasileres en el treball d’au-

ditoria, cerca d’errors o bugs, errors de seguretat i personalització

del sistema operatiu GNU/Linux. “L’ABIN localitza i identifica indivi-

dus competents en ambients acadèmics per a col·laborar amb el

projecte GNU/Linux Segur. Les persones amb perfil adequat troba-

des a les universitats són convidades a participar en el programa. Ac-

tualment, s’estima que entorn de quaranta-dues persones treballen
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en tota l’auditoria del codi del sistema operatiu”, informa Ricardo

Valle, coordinador del programa João de Barro.

“Les universitats participants en el conveni faran auditoria en el nucli

(kernel) i en altres funcionalitats del sistema operatiu, per a identificar

vulnerabilitats i homologar, de manera que aquestes institucions pu-

guin arribar a una distribució del sistema operatiu per a les àrees

sensibles del Govern federal, com la Receita Federal (agència tribu-

tària brasilera) i la Policia federal.

Aquests col·laboradors intentaran identificar les vulnerabilitats per a

entrar en contacte amb els mantenidors dels diversos paquets, de

manera que els puguin corregir o millorar. “Crec que aquests col·la-

boradors, la major part de les vegades, poden oferir una solució que

resolgui un error que hagi estat descobert o una cosa que pugui mi-

llorar la funcionalitat”, informa Ricardo Valle.

D’aquest projecte, en resultaran dos subproductes: el primer és un sis-

tema operatiu superafinat i superdepurat que contindrà només les

funcionalitats necessàries per a quedar embarcat en l’HSM (hardware

security module), que és el maquinari de seguretat criptogràfica. “Aques-

ta versió potser cabrà en un disquet, ja que tallarà tot el que no sigui

necessari. Aquest programari embarcat contindrà només el que es

necessita al maquinari”, afirma Ricardo Valle.

L’altre subproducte és el sistema operatiu que correrà a l’estació de

treball que controla i conté les aplicacions de l’AC Arrel. Aquesta ver-

sió del GNU/Linux serà més completa i contindrà més funcionalitats

que el sistema embarcat en l’HSM.

Llavors el projecte GNU/Linux Segur ajudarà en la millora del siste-

ma operatiu com un tot, tornant a la comunitat desenvolupadora els

resultats trobats. És una forma concreta de col·laboració entre Go-

vern, universitats i comunitat programari lliure. A més, possibilita la

realització d’un projecte de desenvolupament científic i tecnològic en

àrees estratègiques d’interès de l’Estat, relacionades amb la segure-

tat i la utilització del programari lliure; així mateix, amplia el domini
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de la tecnologia en diverses localitats geogràfiques del Brasil i en

àmbits acadèmics.

No solament el projecte GNU/Linux Segur, sinó tot el programa João

de Barro té la missió de fomentar el coneixement en l’àrea de cripto-

grafia i certificació digital al Brasil. La previsió pressupostària per a

aquest projecte és de 750.000 euros aproximadament.

Un nou maquinari criptogràfic

El cor de l’estructura s’allotja en una sala cofre al Palau de Planalto,

i atén una infinitat de requisits de seguretat nacional. A més de l’HSM

(hardware security module), s’allotja en aquest local una estació de

treball fora de línia amb les aplicacions de l’AC Arrel i el secret de la

clau privada.

Actualment, la plataforma de maquinari HSM (hardware security mo-

dule), que guarda la clau privada de l’AC Arrel –la inicial de tota la

infraestructura de claus públiques del Brasil– és importada i propie-

tària. Així, el Govern brasiler no té autonomia ni coneixement per a

realitzar-hi millores, ni la manutenció d’aquestes màquines que són

el cor de la certificació digital brasilera. Això porta certa inseguretat

per al model de certificació en aquest país, ja que depèn del proveï-

dor fins i tot per a tenir accés a aquesta clau privada.

La clau privada pot tenir vulnerabilitats i el Govern no pot actuar per

a millorar-la. L’estratègia que s’adopta és la de desenvolupar una

solució nacionalitzada de maquinari. L’ITA –Institut Tecnològic de

l’Aeronàutica–, que té una vasta experiència i competència en l’àrea

d’electrònica i de maquinari, per mitjà d’una relació de col·labora-

ció, desenvoluparà el maquinari criptogràfic on s’allotjarà la clau

privada de l’AC Arrel.

Programari lliure per a l’AC Arrel

Un altre producte que es desenvolupa és el programari d’aplicació

lliure per a l’AC –Autoritat Certificadora Arrel. L’objectiu d’aquesta
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aplicació és signar els nous certificats d’una autoritat certificadora

(AC) que va ser habilitada dins de la infraestructura i va emetre una

llista de certificats revocats.

El col·laborador serà el LABESC –Laboratori de Seguretat de la Uni-

versitat Federal de Santa Catarina. La Universitat encapçala un grup

de treball de seguretat de la Xarxa Nacional d’Investigació (RNP),

que està integrada també per la UNICAMP –Universitat de Campi-

nas– i la UFMG –Universitat Federal de Minas Gerais. Tant l’ITA (Insti-

tut Tecnològic de l’Aeronàutica) com la Universitat de Santa Catarina

rebran recursos del Ministeri de Ciència i Tecnologia. Les tres universi-

tats treballen juntes en aquest projecte.

2.3.7. Casa Brasil

La tecnologia digital indueix a la integració de les accions governa-

mentals i crea un punt de referència i d’aproximació del ciutadà amb

el Govern.

El Govern brasiler, com la majoria dels governs, va heretar un estat

que funciona de manera fragmentada en les seves accions i que pa-

teix d’un mal que li és històric: el de separar les polítiques en feus, en

cada ministeri. Dins de cada ministeri, els programes socials i els ser-

veis públics són moltes vegades mal articulats, dialoguen molt poc

entre si, tenen poca transversalitat entre un programa i un altre, fet

que causa un perjudici per a la majoria de la població. A més, en

molts llocs d’aquest país, els ciutadans tenen dificultats per a imagi-

nar “on queda” el Govern. Aquesta fragmentació i la dificultat de

connexió entre els programes governamentals tendeix a la superpo-

sició de polítiques i de programes d’accions que es van repetint en

lloc de complementar-se. El Govern també busca crear sinergia, que

les accions dels diferents òrgans governamentals siguin complemen-

tàries i no competeixin.

Per iniciativa del ministre de la Secretaria de Comunicació de Govern

i Gestió Estratègica, Luiz Gushiken, el Govern del Brasil comença a

fer passos importants per a canviar aquest quadre. El projecte Casa

Brasil és un espai de referència per a la població brasilera, que té per

objectiu unificar la marca, la presència del Govern i proporcionar
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una articulació més gran dels programes ministerials integrant polí-

tiques públiques en un mateix espai físic.

El desafiament col·locat pel ministre Gushiken, creador del projecte

Casa Brasil, és el de donar una visibilitat més consistent a l’actuació del

Govern federal en l’àmbit nacional. El vector d’unificació d’aquest espai

va passar a ser la tecnologia de la informació i els programes d’inclusió

digital del Govern federal que, malgrat ser molts, estaven desarticulats i

disseminats.

Encara que Casa Brasil no sigui només un telecentre o un programa

d’inclusió digital, tots aquests espais –tant públics com articulats amb

la societat civil seran preparats per a l’ús intensiu de tecnologia digi-

tal, en especial el programari lliure.

Segons Antonio Lasance, cap de Gabinet del ministre Luiz Gushiken,

la previsió és que fins al mes de juny de 2005 es tinguin mil cases

implantades i al final de 2007 en siguin sis mil, totes corrent amb

programari lliure.

El projecte Casa Brasil és una espècie de Lego que el Govern arma

per a col·locar, entorn d’una estructura bàsica de telecentre, una sè-

rie de serveis que el Govern ofereix en reparticions separades, amb

marques separades, etc. El projecte Casa Brasil també té com a fina-

litat abordar un projecte per adhesió, estimulant els ministeris perquè

comparteixin aquests espais. És un punt de referència que tindrà una

marca pròpia i té articulació amb la comunitat, alcaldies i governs

estatals. El projecte Casa Brasil utilitzarà exclusivament programari

lliure i podrà tenir un impacte fort, sobretot en les classes més pobres,

a les perifèries i als llocs remots del país”, afirma Rogerio Santanna,

secretari nacional de Logística i Tecnologia de la Informació del Mi-

nisteri de Planejament.

El satèl·lit del Ministeri de Comunicacions GSAC

Una de les bases per al projecte Casa Brasil és el programa GSAC

(Govern Electrònic i Servei d’Atenció al Ciutadà), que connecta 3.200
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punts de presència de satèl·lit amb antenes VSAT i mòdems, que per-

meten la connexió a Internet a alta velocitat, a algunes comunitats aï-

llades i amb mancances importants –com en regions indígenes, en

llocs molt pobres, distants dels centres i a l’interior del Brasil, algunes

de les quals no tenen ni energia elèctrica, ja que funcionen per cèl·lu-

les solars–, o en llocs on és absolutament impossible arribar mitjan-

çant les xarxes de les empreses tradicionals existents al Brasil.

El Ministeri de Comunicacions estima que una població superior a

quatre milions de persones és atesa per les antenes de satèl·lit del

GESAC. “Avui tenim més de quatre milions de persones com a usu-

àries del GSAC i es van col·locar vuit-centes màquines corrent amb

programari lliure que s’utilitzen bàsicament com a servidors i impres-

sores en aquests punts, un centre d’atenció telefònica o callcenter

(0800) gratuït per a tot el Brasil –que proveeix informació, rep co-

mandes de suport i reclamacions– i un total de dotze serveis, total-

ment en programari lliure, corrent en el centre de càlcul o datacenter

del programa”, informa Antonio Albuquerque, coordinador del pro-

grama d’inclusió digital del Ministeri de Comunicacions.

La comunitat programari lliure participa en el programa GSAC, per

mitjà del CIPSGA (Comitè d’Incentiu a Programes GNU i Alternatius).

Les tasques principals del CIPSGA són el desenvolupament del servei

del servei d’atenció telefònica i també la capacitació dels multiplica-

dors. “La formació dels multiplicadors inclou el sistema operatiu

GNU/Linux, i ensenya a usar totes les aplicacions de la Xarxa, a com-

partir banda, a auxiliar les persones als punts de la seva regió i estat,

en fi, a optimitzar al màxim el programa. La comunitat programari

lliure també va ajudar a preparar la versió per a GNU/Linux en la

connexió amb el satèl·lit del GSAC, i va fer tota la demarcació tècnica

del programa amb l’ajuda de la Universitat Federal de Minas Ge-

rais”, va informar Antonio Albuquerque.

Topawa Ka’a: inclusió digital amb programari lliure
a l’Amazònia

En plena regió de l’Amazònia brasilera, neix una de les experiències

de contacte de pobles aïllats més bella amb les tecnologies més mo-

dernes: Topawa Ka’a, la Xarxa Bosc d’Inclusió Digital.

Trobareu més informació
sobre el programa GESAC
en l’adreça següent:

www.idbrasil.gov.br

Web

CIPSGA:

www.cipsga.org.br

Web
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Als primers habitants d’Amèrica, als indígenes, se’ls van negar, al

llarg dels últims cinc-cents anys, els seus drets, la seva cultura va ser

velada i van ser pràcticament extingits del territori, en el qual regna-

ven amb llibertat i sobirania. A la regió de l’Amazònia legal, que re-

presenta un 58% del territori brasiler, es troba el més ric i valuós que

existeix de la cultura original del continent americà i gran part dels

supervivents del que va ser la seva matança. Preservar aquesta cul-

tura, reprendre una relació harmònica del desenvolupament amb la

naturalesa i garantir la continuïtat d’aquestes ètnies és un deute que

tenim amb tota la humanitat.

Amb l’objectiu de rescatar i prestigiar els pobles de la regió amazò-

nica, el nom del projecte Topawa Ka’a ve de la llengua akawawa,

dialecte parakanã, família tupí-guaraní, tronc lingüístic tupí, que in-

clou les llengües asuriní i suruí de Tocantins. En parakanã, Topawa

significa simplement ‘xarxa’, i Ka’a vol dir ‘bosc, forest’.

ELETRONORTE, que encapçala aquest projecte, és l’empresa estatal

responsable de l’aprovisionament d’energia elèctrica per a la regió

amazònica. Actualment, assumeix la seva responsabilitat social da-

vant una herència d’un passiu de greus problemes ambientals i soci-

als causats per les grans obres hidroelèctriques i per l’ocupació

desordenada del territori. El director de Planejament i Enginyeria,

creador del programa, Ismael Bayma, sosté que, actualment, en cap

lloc del món no s’accepta més aquest tipus d’actitud. Per a ell, “la ci-

vilització de brasilers afectats per les grans obres, i no sempre bene-

ficiaris d’aquestes, mereixia i mereix respecte. I l’ambient, patrimoni

de tots, també”.

Bayma comenta que va ser en aquest context en què va sorgir la idea

de crear la Xarxa Bosc d’Inclusió Digital. “Sota els cables d’alta tensió

que moltes vegades passen sobre els seus caps i sense tenir ni tan

sols accés a l’energia elèctrica, aquests ciutadans havien de fer la

seva pròpia reflexió sobre el sentit del progrés: com podien els homes

blancs de la ciutat construir obres tan faraòniques i empresonar els ge-

gantins rius de l’Amazònia, sense que ells, habitants natius o heroics

que desbraven, n’obtinguessin cap benefici? Tot aquest problema i tot

aquest potencial era allà, a l’abast de les nostres mans. Nosaltres vam

decidir llavors assumir la inclusió social i dins d’aquesta, la digital, com

a prioritat de la nostra gestió”, reflexiona.
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El director explica que per a un projecte d’aquest gènere, que provoca

un gran abast territorial i una gran implicació tecnològica, es van pensar

immediatament les relacions de col·laboració entre els òrgans governa-

mentals i les sinergies necessàries. Ismael Bayma revela que el primer

col·laborador d’ELETRONORTE va ser l’ITI, l’Institut Nacional de Tecno-

logia de la Informació, vinculat a la Casa Civil de la Presidència, que va

presentar la reeixida experiència d’implantació de telecentres a São

Paulo, un model vencedor amb gran capil·laritat i suport popular, ràpi-

dament assimilat pels usuaris de les zones més pobres de la capital

paulista.

“De seguida s’hi van adherir altres òrgans de l’Administració públi-

ca. Pensem en la xarxa corporativa de fibres òptiques, que viatja per

les línies d’alta tensió i en el seu aprofitament; també es van utilitzar

els sistemes de transmissió de dades via satèl·lit posats a disposició

dels usuaris gratuïtament per GESAC, i altres solucions pensades”,

explica entusiasmat el dirigent de l’empresa estatal brasilera.

Dades socials

Els indicadors socials i l’IDH (índex de desenvolupament humà) de la

regió amazònica són els pitjors del país. La taxa d’analfabetisme és

del 9,7%, també una de les pitjors del país, i això es reflecteix direc-

tament en el grau d’inclusió digital. Tot just un 6,7% de la població

té ordinadors a les residències i només el 4% estan connectats a In-

ternet. Maranhão, per exemple, és l’estat del Brasil menys inclòs di-

gitalment, tot just el 2% de la població té accés a la Xarxa mundial

d’ordinadors. Un altre exemple és Pará, que és el quart més exclòs.

“La qüestió social a la regió amazònica és per al Govern federal un

compromís i quan el president Luiz Inácio Lula da Silva va assumir el

mandat, va determinar que les empreses públiques incorporessin la

responsabilitat social a les regions en què actuaven”, va recordar

Evandro Nonato de Souza Filho, coordinador del projecte. Aquesta

actitud va fer que canviés la concepció de distribució d’energia elèc-

trica: va deixar de ser un simple “negoci”, com era vist anteriorment,

i va ser considerada un servei públic bolcat per a una bona atenció

al ciutadà. L’ELETRONORTE posseeix, en les diferents àrees en què

actua, programes d’inserció regional dividits per eixos de desenvolu-

pament educatiu i tecnològic que preveuen la inclusió digital.

Podeu trobar dades sobre
l’IDH en l’adreça següent:

http://pt.wikipedia.org/
wiki/IDH

Web
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Desenvolupament del programa

La primera motivació d’ELETRONORTE per a desenvolupar el pro-

grama va ser la d’aprofitar l’estructura tecnològica existent, amb mi-

lers de quilòmetres de fibres òptiques instal·lades sota les línies de

transmissió d’energia elèctrica. La capil·laritat i el coneixement de

l’empresa a la regió amazònica també van contribuir al fet que la ini-

ciativa adquirís fluïdesa.

Ens equivoquem si pensem que la tecnologia és el principal desafia-

ment per a la implantació d’un programa d’inclusió digital a la regió

nord del Brasil. La logística per a mantenir l’ambient operacional i

posar en marxa els programes socioeducatius representa una con-

questa difícil. Per a arribar a alguns llocs previstos per a ser atesos,

els equips viatgen quinze dies amb vaixell. Conèixer aquestes parti-

cularitats és fonamental per a l’èxit d’un projecte extens i agosarat

com aquest.

Equip tècnic

ELETRONORTE té, en tots els estats de la regió amazònica, equips

que fan la gestió de la xarxa interna de l’empresa i que es capaciten

en programari lliure. La Xarxa Bosc disposa de l’estructura logística i

l’aprofitament dels tècnics de l’empresa que ja coneixen el que és

una xarxa d’informàtica i estan habilitats per a oferir manteniment.

L’aprovisionament dels telecentres el realitza el personal que atén

aquesta regió.

Implantació dels telecentres

El projecte Topawa Ka’a ja va posar en funcionament tres telecen-

tres: Tupiranga, Vitória del Xingú i Altamira. La previsió és arribar al

final de 2004 amb un total de deu unitats implantades. La inversió

inicial prevista per al programa és de 263.000 euros i la meta és im-

plantar vint telecentres a la regió nord i a l’Amazònia legal. Cada unitat

té un cost d’implantació d’aproximadament 30.000 euros –destinats a

comprar ordinadors, servidors, mobiliari, aire condicionat i reforma del

local– i un cost de manteniment mensual, fet pels mateixos tècnics

d’ELETRONORTE, de 2.650 euros.
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La coordinació del projecte procura optimitzar costos i cerca ampliar

els col·laboradors originals ja existents, és a dir: l’ITI, el Ministeri de

Comunicacions –que va implantar l’enllaç per satèl·lit–, el Banc del

Brasil –que dóna ordinadors usats–, i alcaldies municipals –que gene-

ralment cedeixen el local ja amb les reformes fetes. En aquests casos,

el càlcul realitzat per ELETRONORTE va indicar una reducció d’un 50%

en les inversions totals per al programa. A més, el projecte disposa

d’un col·laborador privat, el proveïdor d’Internet IG (www.ig.com.br),

que manté els dominis i els comptes de correu electrònic oferts als usuaris

dels telecentres.

Infraestructura

Cada telecentre de la Topawa Ka’a té de deu a vint ordinadors, de-

penent de l’espai físic i de la quantitat d’habitants, i tots corren amb

programari lliure. “L’opció pel programari lliure va sorgir de la ins-

piració de les quatre llibertats proporcionades: distribuir, copiar, mo-

dificar i distribuir la versió modificada”, informa Ana Carina Gomes

de Andrade, responsable pels programes socials del Topawa Ka’a.

“Podem modificar el programa per a atendre les necessitats i parti-

cularitats que volem. Seria impossible desenvolupar el projecte en

programari propietari, ja que hauríem de pagar llicències per a cada

ordinador i no tindríem la llibertat d’alterar, modificar i distribuir els

programes”, explica.

Opció pel programari lliure

L’opció pel programari lliure segueix les directrius del Govern fede-

ral, factor decisiu per a fer viable el projecte que ha de ser massificat

i, per tant, tenir un cost encara més petit. Aquesta elecció es relaciona

encara amb altres conceptes, com la llibertat de coneixement, la ca-

pacitat d’ampliar el contingut dels programes –que per ara només

està en llengua portuguesa–, “però ja estudiem la construcció d’una

versió en dialecte indígena”, revela Carina.

“Aquesta possibilitat de tenir una interfície en dialecte indígena no-

més és possible a partir de l’ús del programari lliure, que és fàcil

d’operar i ens permet desenvolupar la distribució en la comunitat

una vegada que moltes experiències ja estan personalitzades en el

nostre idioma, amb expressions i no amb lletres. Si no estrenyem més
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aquesta relació amb els usuaris finals –que són les comunitats tradi-

cionals de diverses ètnies indígenes–, no aconseguirem fer que la

tecnologia sigui un objecte d’ús quotidià. Si aconseguim avançar –i

és una proposta del projecte–, podrem crear distribucions en què les

comunitats puguin tenir control i coneixement del que es treballa”,

ens explica. ELETRONORTE també va aprofitar experiències desen-

volupades als telecentres de São Paulo i les va adaptar a la realitat

de les comunitats indígenes del nord.

Consell gestor

La gestió dels telecentres Topawa Ka’a l’exerceix un consell gestor,

format per persones de la comunitat local, moviments socials, re-

presentants del Parlament municipal –on es fan els debats sobre les

prioritats– i l’Alcaldia municipal de la regió –que executarà les ac-

cions als locals on s’instal·lin els telecentres. És el consell gestor qui

elabora les propostes de tallers d’inclusió digital amb la comunitat

i les activitats que contribueixen al desenvolupament regional, per a

fer viables polítiques públiques. Com a exemple, podem esmentar

una reivindicació del Ministeri de Medi Ambient per a realitzar un ta-

ller sobre quemadas (incendis amb què els brasilers solen “netejar”

la terra per a conrear), a causa dels molts accidents que ocorren a la

regió nord.

Estratègia

El projecte adopta l’estratègia de mantenir a tots els telecentres la

formació de monitors i agents tècnics, perquè es tornin multiplicadors

de l’acció. La capacitació s’ofereix a un nombre gran de persones i

després d’una avaluació se seleccionen tres individus per a fer tre-

balls professionals remunerats pel projecte –un administrador i dos

monitors, que es relleven durant el funcionament. Aquests multiplica-

dors són habitants de la mateixa comunitat, per tant, el Topawa Ka’a

també estimula la generació d’ocupació i renda.

Meta

Pensem que la meta inicial és beneficiar, amb cada telecentre, quatre

mil persones al mes a la regió, amb cursos d’informàtica bàsica i ús lliu-

re de l’ordinador. El públic objectiu és la comunitat en general –indígena
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i rural– que viu en situació precària. L’interès dels habitants de la regió

pel projecte és sorprenent. Menys d’una setmana després de la inaugu-

ració del telecentre d’Altamira, per exemple, ja hi havia més de tres

mil persones inscrites en els cursos de formació en informàtica, i una

congestió a l’agenda per a ús lliure dels ordinadors i d’Internet. El 13

d’agost, els primers 1,6 mil habitants de la regió van rebre el diplo-

ma del curs d’informàtica bàsica dels quatre primers grups dels tele-

centres d’Altamira i Vitória del Xingú.

La formació inclou cursos d’informàtica bàsica (ordres bàsiques

GNU/Linux), aules d’OpenOffice, navegació per Internet i comuni-

cació per correu electrònic. El projecte també posa el correu electrò-

nic a disposició de totes les persones que freqüenten el telecentre.

Preocupació social

Una nova preocupació social comença a sorgir i s’ha d’enfrontar.

L’arribada de la tecnologia, la participació de les comunitats a la

Xarxa mundial d’ordinadors i la seva inclusió en la societat de la in-

formació, no resolen el problema de la generació d’ocupació. On es

poden col·locar els joves ja capacitats pel programa? A la regió no

hi ha vacants per a feines d’oficina o en altres feines típicament ur-

banes. L’objectiu principal d’un telecentre és transformar-lo en una

eina útil per a les activitats de la vida quotidiana de les persones. No

poden formar “analfabets funcionals digitals”, persones que van ser

entrenades per a usar les eines informàtiques, però no aconseguei-

xen trobar una utilitat perquè aquests recursos millorin la seva quali-

tat de vida i la de la regió on actuen.

Els telecentres han de ser dirigits multidisciplinàriament i no com una

escola d’informàtica. Evandro explica que el segon pas, després de

l’educació dels alumnes en el curs d’informàtica bàsica, és que ells

prossegueixin en el procés d’inclusió digital i social. “La idea és que

transformem els telecentres en centres comunitaris digitalitzats. El te-

lecentre d’Altamira, que està des de fa dos mesos en activitat, funci-

ona com un centre cultural i és un èxit”, celebra el coordinador.

Amb certesa, aquest projecte no solucionarà els problemes d’exclu-

sió digital de la regió, però és emblemàtic amb relació a les contra-

diccions creades per la revolució digital i a les perspectives d’aquesta
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transformació evolutiva de la tecnologia, perquè es col·loca al servei

de la millora de qualitat de vida d’aquests pobles ancestrals. Aquest

projecte es pot erigir, per mitjà de múltiples col·laboracions públi-

ques i privades, nacionals i internacionals, en un dels “cases” d’in-

clusió digital i social més importants per al programa de la societat

de la informació brasilera.

Característiques tècniques del projecte

– El projecte utilitza la distribució GNU/Linux basada en Debian

(www.debian.org) dels telecentres de São Paulo: SACIX.

– Ambient de xarxa local model client-servidor, i utilitza LTSP –Linux

Terminal Server Project (www.ltsp.org). Els vint ordinadors acce-

deixen als programes d’aplicacions que corren en un servidor

local.

– Connexió a Internet mitjançant enllaços de 128 Kbps i sortida per

satèl·lit o per fibres òptiques.

– Servidor intermediari o proxy, servidor de DNS i DHCP local cor-

rent en un servidor GNU/Linux.

– Les pàgines del projecte s’allotgen a l’Institut de Tecnologia de la

Informació, en un servidor Apache.

– El correu electrònic, POP, utilitza l’estructura del proveïdor d’Internet

IG que administra els comptes i els dominis. L’IG va posar a dispo-

sició d’ELETRONORTE tres-cents mil comptes de correu electrònic

personalitzats amb el nom del projecte xx@topawa-kaa.com.br per-

què aquesta empresa els distribuís entre els usuaris dels telecentres.

– Principals programes: sistema operatiu Debian-GNU/Linux, Desktop

GNOME 2.6 i KDE, aplicacions d’oficina OpenOffice.org, client de

correu Ximian Evolution, navegador Mozilla, Gpaint i Gimp.

– Servidor: Pentium 4 o similar amb 2 HD, 40 GB, 2 GB RAM, gra-

vador de CD, Floppy.

SACIX:

www.Telecentros.sp.gov.br/
interna.php?id=1612

Web
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– Estacions de treball: Celeron 800 o similar amb 128 Mb RAM,

Floppy impressora làser.

2.3.8. Pescadors i pescadores coneixen una nova xarxa. 
El programa Marea o telecentre de pesca

A Morpará, situada a l’estat de Badia, a prop de Xique-Xique i Bon

Jesús de la Lapa, com en la majoria de les comunitats pesqueres del

Brasil, els seus habitants viuen en un ambient d’aïllament, amb difi-

cultats per a rebre informacions i en un procés de marginalització so-

cial. Morpará, com moltes d’aquestes comunitats, no té accés a

telèfon fix i no hi arriba el senyal del telèfon mòbil.

Aquesta realitat va començar a canviar amb el programa Maré de

Inclusão Digital (programa Marea d’Inclusió Digital), promogut per

la Secretaria Especial d’Aqüicultura i Pesca de la Presidència de la

República. L’arribada a l’associació de pescadors dels primers ordi-

nadors donats pel Banc del Brasil, connectats a la banda ampla per

mitjà d’una antena de satèl·lit del Ministeri de Comunicacions, pro-

porciona la participació d’aquesta comunitat en la nova societat de

la informació i canvia, positivament, la vida de molta gent.

El senyor João da Silva, seixanta anys, és pescador artesanal des de

fa més de quaranta anys i domina, com pocs, el seu instrument de

treball: la “xarxa” de pesca. L’alegria més gran del senyor João,

aquest any, la hi han proporcionat les noves possibilitats ofertes per

una altra “xarxa”: Internet. Ell viu separat des de fa més de sis anys

del seu fill –que com que no hi havia oportunitats i perspectives a la

regió, se’n va anar a la recerca d’un curs universitari i d’oportunitats

noves a la gran ciutat de São Paulo–, el senyor João havia guardat a

casa l’adreça electrònica del fill, anotada en una de les poques car-

tes que li van arribar en tots aquests anys. El dia de la inauguració

del telecentre de Morpará, en rebre les primeres informacions sobre

l’ús del correu electrònic, el senyor João no va tenir cap dubte, va en-

viar el seu primer correu electrònic per al seu fill. “Va ser una de les

històries més emocionants que hagin succeït per allà”, explica Gilson

Ribeiro da Silva, oficial de gabinet de la Gerència de Projectes del Mi-

nisteri de Pesca i un dels organitzadors del programa d’inclusió digi-

Referencies 
bibliogràfiques 

Podeu trobar més informa-
ció sobre el projecte Marea
en el web de la Secretaria
Especial d’Aquïcultura i Pes-
ca de la Presidència de la
República:

http://www.presidencia.
gov.br/seap/

També pot ser interessant
consultar l’obra següent, de
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cions que trobareu en
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Ribeiro de la Silva, Josémilton
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"Proyecto de Inclusión Digital
de Pescadores y Pescadoras
Artesanales".
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tal. Va ser el moment més alegre que hem tingut, ja que la resposta

del fill del senyor João va arribar a l’instant i ell va plorar molt emo-

cionat i va dir: “vull parlar amb el meu fill tots els dies”. El telecentre

dels pescadors roman obert les vint-i-quatre hores del dia i els pes-

cadors l’utilitzen a la matinada, després de la pesca.

Segons Adriana Lobo Costa, gerent del projecte d’inclusió digital de

la Secretaria Especial d’Aquïcultura i Pesca, “alguns funcionaris de la

Secretaria que van conèixer el programa d’inclusió digital del Go-

vern federal i immediatament van percebre quant podria afavorir les

comunitats pesqueres, per l’aïllament en què viuen, per la dificultat

d’informació que tenen i per la marginalització a què estan sotme-

ses. Després de moltes discussions, vam assumir el projecte d’inclu-

sió digital i vam entendre que seria una eina d’organització social de

les comunitats. És el principal element motivador que hem tingut per

a desenvolupar el projecte. Creiem que els telecentres poden inten-

sificar, amb la interpretació crítica de la informació rebuda, la inte-

racció de les comunitats a la Xarxa mundial d’ordinadors”.

Relacions de col·laboració

El programa Marea va ser possible gràcies a convenis signats amb

altres òrgans del Govern federal –el Banc del Brasil, que va cedir or-

dinadors usats, i el Ministeri de Comunicacions, que va instal·lar les

antenes GSAC–, a més de la comunitat organitzada que, mitjançant

les seves entitats, colònies, associacions, pastorals o moviments so-

cials, proveeixen el mobiliari i la infraestructura del local on s’ins-

tal·la el telecentre.

Fins al final de l’any 2004 s’instal·len al país vint-i-set telecentres i la

perspectiva és repetir el mateix nombre el 2005 i el 2006. Els ordi-

nadors utilitzen només programari lliure, opció seguida per orienta-

cions del Govern federal. “Entenem que totes les característiques que

té el programari lliure estan d’acord amb el que pensem amb relació

a l’organització i independència de les comunitats i a l’autonomia

que pretenem conquerir”, informa Maria Luiza Ramos, assessora tèc-

nica de la Gerència de Projectes.
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L’arribada dels telecentres a les comunitats ha causat un canvi en les

pràctiques tradicionals, i el programari lliure n’és una. “Visitem algu-

nes escoles de computació amb programari propietari i notem que

aquestes limiten els usuaris, respecte a l’aprenentatge de la manipu-

lació de l’eina tecnològica. Ja als telecentres amb programari lliure,

instal·lats a les colònies de pescadors, els assidus tenen més llibertat

d’investigació. Acaben de descobrir la informàtica i Internet, s’auto-

descobreixen, veient que tenen capacitat d’aconseguir molt més.

Això és molt important”, avalua Gilson.

La Secretaria Especial de Pesca realitza, a cada telecentre instal·lat,

la capacitació de dos monitors i un tècnic, escollits per la mateixa co-

munitat, perquè puguin aportar al projecte els coneixements de la re-

alitat local. Les qüestions de gènere i edat també es preveuen en el

criteri de selecció, amb l’exigència que hi hagi almenys una dona en-

tre els seleccionats i una persona gran, més madura. Entre els joves,

el programa prioritza seleccionar aquells que tinguin coneixement de

la realitat perquè puguin rescatar la història de la comunitat, l’auto-

estima per mitjà de la professió i que puguin explicar la seva història

i experiència per a altres comunitats.

Un dels principals objectius d’aquest programa d’inclusió digital és esti-

mular i aprofundir en l’organització i articulació de les comunitats. En al-

guns casos els continguts tècnics s’apliquen en col·laboració amb

l’ANCA –Associació Nacional de Cooperació Agrícola, lligada al

Moviment Sense Terra (MST). “Algunes capacitacions es realitzen

conjuntament amb l’MST, ja que així aconseguim potenciar el

contingut d’organització de la comunitat”, comenta Maria Luiza.

El criteri de selecció utilitzat per a definir les localitats en què s’im-

plantaran els telecentres té en compte diversos elements, com ara la

precarietat del local, l’aïllament físic que provoca la manca d’infor-

mació i comunicació –i principalment, el grau d’organització per a

les necessitats de resistència d’aquestes comunitats. Hi ha casos de

telecentres que es van implantar en ciutats més grans del litoral per

a ajudar les persones a defensar-se de l’especulació immobiliària,

del turisme predador, de la falta d’atenció d’alguns governs envers

les comunitats pesqueres.
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Una qüestió també econòmica

Aquest programa ja demostra que la inserció de les comunitats en el pa-

radigma de la revolució digital pot portar també beneficis econòmics.

“En el cas de la pesca artesanal, es revesteix d’una gran rellevància de

caràcter socioeconòmic, fonamentalment si prenem en compte la funció

social de l’activitat per la seva condició de productora d’aliments per a

la població, produint proteïnes d’origen animal d’alta qualitat, en espe-

cial en els estats del nord-est brasiler” (Galdino, 1997). Fonteles Filho

(1997) destaca que al Brasil l’existència d’un sistema de pesca artesanal

es basa en la gran diversitat d’espècies de la zona tropical, cosa que di-

ficulta la formació d’empreses industrials capaces de concentrar el

procés productiu i especialitzar-se en la tecnologia de captura, i es

consolida amb condicions socioeconòmiques que són més favorables

per a la generació d’oportunitats de treball i renda.

Entre els principals problemes que afecten la pesca artesanal, podem

destacar les precàries condicions de vida, el baix nivell d’organitza-

ció del sector, la falta històrica de suport i incentius, l’elevat índex

d’analfabetisme, la infraestructura d’emmagatzemament i conserva-

ció ineficients, l’ocupació de la zona costanera pel procés d’especulació

immobiliària, la competició amb la modalitat de pesca industrial, la

contaminació i la degradació ambiental.

A més, les tècniques i les eines en alguns casos es consideren primi-

tius i ineficients. També hi ha dificultat d’accés a les línies de crèdit.

El resultat d’això al llarg del temps va ser la generació d’un procés

d’exclusió social, que tendeix a perpetuar-se per la reproducció soci-

al d’aquestes comunitats, i que porta al límit la depreciació de l’au-

toestima del pescador artesanal i de la seva cultura.

Pel que fa al desafiament de la inclusió digital, aquest projecte té com

a objectiu desencadenar un procés educatiu, bolcat essencialment en

l’enfortiment de la ciutadania participativa, que tindrà, amb certesa,

resultats concrets també en l’àmbit de l’organització social de la pro-

ducció i en el rescat de l’autoestima de les pescadores i els pescadors

artesanals, cosa que produeix una inclusió social també en els camps

econòmic i polític.”
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Per a això, es creen instruments d’assessoria tècnica que tenen com

a finalitat qualificar la mà d’obra local amb processos d’alfabetitza-

ció, d’accés i informacions al crèdit. La planificació preveu que un

professional especialitzat es pugui quedar un o dos cops per setmana

en aquests telecentres oferint assistència tècnica, ajudant a elaborar

projectes de producció i de comercialització.

L’organització dels productors, per mitjà de la xarxa de les comuni-

tats pesqueres connectades, l’intercanvi d’aquestes experiències i la

possibilitat de contacte i comercialització dels seus productes amb tot

el planeta, ja es van experimentar amb èxit.

Segons Maria Luiza, “a l’últim telecentre, instal·lat a Cabo Frío–RJ, les

dones feien artesanies de flors amb escames de peix. Mitjançant la

Xarxa, van saber que a Belém i a Rio Grande do Sul també tenien ex-

periències amb escames de peix. Quan aquestes dones van passar a

intercanviar informacions, a perfeccionar les tècniques i a divulgar la

feina per Internet, van sorgir possibilitats de venda fins i tot a l’exterior.

És un ventall immens que s’obre no solament pel que fa a atendre la

informàtica, sinó a la qüestió d’organització i rescat de la cultura”.

“La implantació de telecentres en les comunitats pesqueres artesa-

nals comporta la inclusió digital a aquest segment, cosa que possibi-

lita l’accés a les noves tecnologies, l’ampliació de les relacions,

l’accés a Internet, la democratització de la comunicació, la utilització

de noves tecnologies en accions educatives, més accés al coneixe-

ment i incentiu a la investigació, agilitat i qualificació per a la solució

de demandes, la possibilitat d’intercanvi d’experiències i resultats

amb altres comunitats connectades a la Xarxa. Tot això proporciona

un ambient d’enfortiment de l’organització del sector. En fi, és un

món nou que es descobreix.”

Objectius específics del projecte

1. Qualificar la professió de pescadores i pescadors artesanals.

2. Tenir una xarxa nacional de comunicació mitjançant la informàtica.

3. Proporcionar l’accés de la població a una inclusió digital bàsica.
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4. Proporcionar millores en el perfil tècnic de les comunitats, cosa

que augmenta la possibilitat de llocs de treball.

5. Capacitar joves del medi pesquer en l’àrea d’assistència tècnica

en informàtica.

6. Capacitar educadors multiplicadors per a la inclusió digital.

7. Proporcionar un ambient per a catalitzar l’organització social del

sector pesquer artesanal i la seva integració social.

8. Promoure el desenvolupament de programari lliure per a les ac-

tivitats pesqueres de les associacions, cooperatives i colònies.

9. Promoure l’hàbit del registre d’informacions relatives a la pesca i

a l’emmagatzemament en bancs de dades lliures.

Punts de cultura. Programa d’inclusió digital
del Ministeri de Cultura

“El que veiem avui al món, en la dimensió informàtica digital, té el

seu punt de partida en el moviment llibertari de la contracultura. Res

més natural, per tant, des d’aquesta perspectiva politicocultural, que

el moviment a favor del programari lliure, amb la finalitat de fer vi-

able pragmàticament un projecte més de les nostres utopies realistes.

És una posició estratègica. El programari lliure serà bàsic, fonamental,

perquè tinguem llibertat i autonomia en el món digital del segle XXI. És

condició sine qua non de qualsevol projecte veritablement democràtic

d’inclusió digital.

No ens podem conformar de ser eterns pagadors de royalties a pro-

pietaris de llenguatges i models tancats. El programari lliure és el

contrari d’això. Permetrà la inclusió massiva de les persones. Per-

metrà el desenvolupament de petites empreses brasileres, de les

nostres futures soft houses, i podrà generar feina per a milers i mi-

lers de tècnics.

Per tot això, el Ministeri de Cultura del Govern Lula pensa que el Bra-

sil s’ha de preparar, concretament, per transformar-se en un pol del
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programari lliure al món. Aquest és el camí per al domini sencer de

la cultura digital. Aquest és el camí per a la inclusió de tots els brasi-

lers en l’univers cultural contemporani.”

Gilberto Gil, 19 d’agost de 2003

Les paraules del ministre Gilberto Gil deixen clara la posició i els

plans del Ministeri de Cultura (MinC) per a la inclusió digital al Brasil.

Els primers passos ja es van fer amb el llançament de la convocatòria

de creació dels punts de cultura. S’invertiran 4.510.000 euros en el

projecte que preveu la creació de mil pols d’irradiació cultural en fa-

veles i tribus indígenes. S’instal·laran cent punts fins al final de 2004,

el 2005, cinc-cents més, i mil més fins al final de 2006.

Els punts de cultura consisteixen en la distribució, per mitjà de licita-

cions públiques, d’equips complets amb ordinadors, micròfons, es-

càner, càmera de vídeo, càmera fotogràfica digital i recursos per a

contractar monitors i per a formar multiplicadors. L’objectiu esperat

és que cada punt es transformi en un gran laboratori de cultura di-

gital explotant els avantatges proporcionats per la revolució digital.

L’alfabetització digital, en aquest cas, té com a objectiu la formació

de productors culturals i artistes que tindran la possibilitat d’experi-

mentar les noves potencialitats del llenguatge convergent digital per

a la creació, producció, divulgació i distribució de les seves obres.

El desafiament de trencar les barreres col·locades per les formes tradi-

cionals de difusió de cultura i proporcionar una apropiació d’aquest

nou paradigma per les comunitats involucrades és el punt àlgid

d’aquest projecte. L’opció pel programari lliure és el camí natural, i la

necessitat de perfeccionament de les eines lliures de producció d’imat-

ges i àudio no espanten Claudio Prado, articulador de polítiques digi-

tals del Ministeri de Cultura i creador del projecte. “Considerem que hi

ha possibilitat d’alfabetització en llenguatges que parteixin del progra-

mari lliure, ja que coneixerem plenament què es fa, per a què es fa i

com es fa”, explica.

Aquest desafiament té el suport del ministre Gilberto Gil, que des-

taca el compromís del Govern a promoure allò que va denominar

reforma agrària en el camp de la propietat cultural, comparant el
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programari lliure a “un exemple nítid de la desapropiació dels lati-

fundis intel·lectuals, imprescindible per a l’obertura del camp a les

noves i futures creacions”.

Els punts de cultura seran un pont permanent entre els productors de

tecnologies, els hackers i l’art digital, i és la part substantiva de les

necessitats d’inclusió digital i per a compartir el coneixement de l’art.

És un camí per al domini de la cultura digital.

Claudio Prado va més lluny. Per a ell, “el MinC considera que les revo-

lucions de les tecnologies digitals són d’essència cultural i han estat un

tomb de paradigmes. La convergència de les tecnologies genera una

possibilitat extraordinària de repensar tots els temes. La cultura digital

és un iceberg de tres puntes aparents. La gran punta aparent de la cul-

tura digital és Internet, l’altra punta és el programari lliure i, finalment,

la distribució digital de béns culturals i intel·lectuals. Aquestes són les

grans àrees d’actuació del Ministeri de Cultura.

El nostre programa de cultura digital és un programa d’inclusió digi-

tal, ja que entenem inclusió digital com a inclusió social i cultural per

mitjà de les tecnologies digitals. Aquesta és la visió que és possible

transmutar la tecnologia per a una política social. La innovació que

portem per a la inclusió digital parteix de la suposició que l’estaca

zero de la inclusió digital és un estudi multimèdia interactiu, que

pressuposa banda ampla i, a la punta d’aquesta banda ampla, in-

teractivitat en tots els llenguatges que són transportables: text, imatge

2D, audiovisual i programari. El focus d’inclusió digital, per a nosal-

tres, és un espai on és possible alfabetitzar-se en aquests llenguatges.”

Alexandre Freire i Dalton Martins, consultors del projecte i estudiants

de postgrau de Ciències de la Computació de la Universitat de São

Paulo, expliquen: “són dos focus de producció que pretenem treba-

llar, un és el de producció multimèdia que segueix la línia de desen-

volupament audiovisual i comprèn una petita infraestructura tècnica

que possibiliti treballar amb vídeo, àudio, imatge, desenvolupament

de text, Internet, edició, etc. Un altre focus és el de producció tecno-

lògica, que té com a objectiu treballar amb maquinari, programació,

personalització de GNU/Linux, llistar servidors, tallafoc (firewall), re-

dactar scripts –la part ‘hacklab’.
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Personalitzem la distribució, l’script, fent tests i personalitzant el pro-

gramari que serà allà dins i creem ’equips de supervivència’ per a

mantenir aquests laboratoris operacionals. La infraestructura, con-

nectada en xarxa nacional, proporcionarà un sistema de col·labora-

ció realment distribuït on cada punt col·locarà tot el que es produirà

i tots els punts es comunicaran els uns amb els altres.”

En comptes de deixar el manteniment a tercers, el projecte capacitarà

les persones de les comunitats involucrades per a rebre suport en lí-

nia. La idea és oferir autonomia total per als punts de cultura i incen-

tivar que aquests llocs es multipliquin a la regió. “Necessitem crear

nuclis sòlids en aquests punts inicials perquè es puguin transformar

en replicadors per a altres punts que es crearan l’any que ve, així el

projecte multiplicarà els encarregats d’impartir els tallers”, opina

Claudio Prado.

El primer punt de cultura que entrarà en funcionament és un conveni

amb l’Alcaldia de São Paulo. En l’espai hi haurà un telecentre i, aco-

blat a aquest telecentre, un gran espai de reciclatge de maquinari i

de tecnologia digital. “És un treball molt interessant, i a partir d’ell el

propagarem per a altres llocs. El reciclatge per a nosaltres significa

un gran pas en el sentit de trencar dues grans barreres d’exclusió di-

gital: una és la que les persones consideren que només qui ha estu-

diat pot ser inclòs, ja que tot és molt difícil i complicat, i a l’oficina de

reciclatge percebem que els nois aprenen a muntar un ordinador en

dos dies. Simplement aquest fet d’armar i desarmar un ordinador,

encendre i apagar, i fer alguna cosa amb aquest material, els pro-

porciona un poder que ells desconeixien que tenien i els inclou.

A partir d’aquí, poden començar a fer preguntes i trobar camins i

possibilitats. I qui té ’ADN tècnic’ a la sang es comença a alfabetitzar

tecnològicament a partir de descobrir que dins de la màquina hi ha

una cosa que es pot entendre en dos dies, encara que no s’hagi fre-

qüentat mai una escola. La segona barrera d’exclusió és el cost, ja

que les persones solen creure que només qui té molts diners pot tenir

tecnologia. I el que succeeix amb la tecnologia és que el preu cau

d’una manera brutal. Llavors l’accés a la tecnologia és cada vegada

més democratitzat i obert, molta més gent té la possibilitat de tenir

un estudi de gravació, per exemple. Fa trenta o quaranta anys un es-
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tudi costava 1.500.000 euros i avui dia amb un ordinador i 150 euros

més, vostè munta un estudi”, afirma Claudio Prado.

“Considerem que aquesta altra visió, de quan un comença a transfor-

mar escombraries digitals –amb ordinadors que van ser descartats– i

veu que els pot transformar en tecnologia capdavantera, adaptant-los,

fent clústers, sumant ordinadors per a fer petits servidors, etc., és quan

un veu que és possible transformar escombraries en tecnologia capda-

vantera, que comença a fer les coses que un vol que faci. El programari

lliure ajuda molt en això perquè un agafa aquesta possibilitat alquímica

de transformar escombraries en coses que funcionen, no en un ordina-

dor vell per a un pobre, sinó en tecnologia que es pot usar, i tenim en

això un altre element que elimina el factor de l’exclusió”, ens explica

Prado.

Propietat intel·lectual i drets d’autor

Una visió crítica de la propietat intel·lectual i de la recuperació del

vertader sentit dels drets d’autor també és un element polèmic que

s’ha manifestat a causa d’aquest projecte. Observem el següent: ac-

tualment, els autors d’obres intel·lectuals –tant si són músics, cineas-

tes com desenvolupadors de programari– transfereixen les seves

obres i autories per als intermediaris. Els intermediaris, protegits per

les lleis de propietat intel·lectual, s’apoderen de les obres dels autors.

Aquesta intermediació que simplement “copia i distribueix” les obres

dels autors és qüestionada per la revolució digital, ja que Internet fa

això per si mateixa, és a dir, la tecnologia digital i la Xarxa mundial

poden restablir una relació directa del productor amb el seu públic,

sense que els intermediaris siguin necessaris. El Ministeri de Cultura

ha donat suport i discutit alternatives de llicenciament d’obres culturals

en l’escenari digital i les ha discutides, com el Creative Commons.

“El tema de la propietat intel·lectual és un dels paradigmes d’aque-

lles tres puntes de l’iceberg que he comentat anteriorment. Usaré la

música com a exemple de com funciona això i de com s’integra amb

els punts de cultura. Per exemple, quan un jove entra a l’estudi del

punt de cultura per a gravar el seu CD, la seva cançó passa també

per un taller, on li expliquen el que és una llicència i com funciona

dins d’aquest model nou del Creative Commons. Això significa que

aquest noi, en gravar una cançó, ja s’introdueix en una lògica d’un
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sistema que és exactament la mateixa lògica del músic. El músic i el

noi poden entendre la lògica del sistema, de poder tenir la cançó re-

gistrada i que circuli per Internet de manera que es pugui posar a dis-

posició del públic i, eventualment en el futur, comercialitzar. Aquesta

és la manera com imaginem que tot això es relacionarà amb les si-

tuacions que es donen als punts de cultura.

Avui hi ha una piràmide d’exclusió que deriva del concepte tancat de

dret d’autor. Tots els drets reservats exclouen tots els que no tinguin

una perspectiva comercial amb la seva música. Això és veritat per al

cent per cent dels nois que graven la seva música per primera vega-

da, ningú no té perspectiva comercial, només volen que allò circuli.

La lògica de la circulació és perversa perquè aquest moviment de cir-

culació està exclòs del sistema, i dins del model del Creative Com-

mons això sí que es pot incloure en el sistema. Ell autoritza que la

seva música estigui disponible i en la circumstància que triï, i això

l’inclou en una lògica de gestió de la música del segle XXI. Nosaltres

creiem que en fer això als estudis multimèdia que col·locarem als

punts de cultura, obrim un camí per als músics que surtin d’allà. Ac-

tualment, per a entrar al món de la música es necessita sortir d’on

s’és i anar cap a l’eix Rio – São Paulo, prostituir-se artísticament –even-

tualment físicament– per a poder-se llançar al Fantástico*. És una pirà-

mide perversa”, ens comenta Prado.

La política del Ministeri és cridar l’atenció sobre el fet que les re-

volucions digitals van crear una inviabilitat en el sistema de distri-

bució tradicional. “El model Creative Commons flexibilitza els

drets d’autor, crea la possibilitat de circulació que impedeix el mo-

del del dret d’autor actual. El MinC considera que l’avenç de les

distribucions digitals és inexorable, no se’l pot combatre. En rea-

litat, la distribució digital ha estat acusada de ser responsable de

la pirateria. Nosaltres preferim mirar les possibilitats de distribu-

ció digital com un gran accés, una gran possibilitat de la demo-

cratització del coneixement, de la informació. Aquest nou camí de

distribució ha de ser reglamentat d’una altra manera que no és la

del segle XIX i XX, sinó un model gestat i generat a partir del dret

d’autor, del dret reservat. Entenem que aquesta flexibilització dels

drets d’autor és fonamental per a fer el pas de comprensió del

nou model de gestió que necessitem tenir entorn de les qüestions

culturals.

Fantástico es un programa de televisión abierta de gran popularidad que presenta, entre otros, nuevos talentos.

Fantástico és un programa
de televisió oberta de gran
popularitat que presenta,
entre d’altres, nous talents.

Nota
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En la música és clar que les gravadores lluiten contra la distribució

digital perquè això les exclou dels lucres fantàstics que usdefruitaven

al segle XX. És a dir, qui lluita contra la flexibilització del sistema lluita

a favor del manteniment dels seus lucres. Nosaltres, el Govern, tenim

l’obligació de veure això com una possibilitat fantàstica de donar ac-

cés a les persones que sempre en van ser excloses. I això no es fa

sense un canvi d’actitud amb relació a la qüestió dels drets d’autor”,

afirma Claudio Prado.

Combat de l’analfabetisme digital funcional

Sabem que actualment ja existeix l’”analfabet digital funcional”.

És la persona que sap usar el correu electrònic i navegar per In-

ternet, però no sap per a què serveix, ja que no l’articula amb la

seva vida, amb el seu quotidianitat i la seva realitat. La tecnologia

digital “no va penetrar en la possibilitat plena del que pot ser

transformador per a ell, com a executor del que produeix. Es va

detenir en l’ús de programes i eines i no en l’apropiació de la tec-

nologia ni en les possibilitats que allò pot oferir. Aquesta és una

enorme diferència i l’analfabet funcional existeix tant entre persones

excloses com tècnicament considerades incloses”, afirma Claudio

Prado.

“La cultura digital pressuposa la comprensió que els portals co-

mercials són una espècie de mampara que amaga la realitat d’In-

ternet, la seva riquesa i la possibilitat d’apropiar-se la tecnologia.

En un portal comercial, ens trobem en la mateixa situació que en

un centre comercial. Vostè entra i allà tenen moltes coses per a

vendre-li, però la gran majoria de les persones no té accés a

aquestes coses, per tant n’estan exclosos.” El professor Nelson

Pretto, de la Universitat Federal de Bahia, va més lluny i compara

els portals amb els “corrals” que limiten les possibilitats dels inter-

nautes, indicant un camí únic.

Aquest projecte entén la necessitat que hi hagi una apropiació

d’aquesta revolució digital per part del ciutadà, de la ciutadania, no

com a consumidors de tecnologies o de continguts, sinó com a pro-

ductors, subjectes actius i inquiets de la revolució digital.
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La ciutat de Porto Alegre, a l’extrem sud del Brasil, s’ha convertit en

una referència mundial per les seves pràctiques de construcció d’una

nova ciutadania basada en la democràcia participativa. Anualment,

desenes de milers de persones, en assemblees populars, decideixen

on s’aplicaran els recursos pressupostaris del municipi i defineixen

les prioritats de les polítiques públiques. Aquesta experiència de de-

mocràcia directa anomenada orçamento participativo (pressupost

participatiu), implantada des de 1989, va ser la causa de l’augment

del nivell de participació popular en tots els àmbits i va donar ales a

un intercanvi d’experiències mai vist en una comunitat internacional,

que buscava una nova referència per al desenvolupament social, dife-

rent del pensament únic neoliberal llavors hegemònic a tot el planeta.

La relació del poder públic amb els habitants de la ciutat i d’aquests

amb sectors de l’avantguarda del nou pensament internacional va

culminar en la realització del I Fòrum Social Mundial, organitzat a la

ciutat de Porto Alegre, el gener de 2001, amb l’objectiu de contra-

posar-se al Fòrum Econòmic Mundial de Davos.

“El Fòrum Social Mundial és un espai de trobada obert per a apro-

fundir en la reflexió, el debat democràtic d’idees, la formulació de

propostes, l’intercanvi lliure d’experiències i l’articulació per a acci-

ons eficaces, d’entitats i moviments de la societat civil que s’oposen

al neoliberalisme i al domini del món pel capital i per qualsevol for-

ma d’imperialisme, i que estan obstinades a construir una societat

planetària centrada en l’ésser humà. L’FSN es proposa debatre al-

ternatives per a construir una globalització solidària, que respecti els

drets humans universals, i també els de tots els ciutadans i ciutadanes

a totes les nacions i del medi ambient, basada en sistemes i instituci-

ons internacionals democràtics al servei de la justícia social, de la

igualtat i de la sobirania dels pobles.”

Va ser en aquest context en què l’Administració pública de la ciutat

de Porto Alegre va començar a elaborar les polítiques per a una nova

societat de la informació. Accés ple al coneixement digital com un

“dret humà” i una visió integrada amb les polítiques públiques d’in-

clusió social van orientar les accions de l’Alcaldia en l’àrea de la tec-

nologia de la informació.

2.4. Porto Alegre, una fàbrica del lliure pensament

Carta de Principis del Fòrum
Social Mundial:

www.forosocialmundial.org.
br/main.asp?id_menu=
4&cd_language=4

Web
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2.4.1. Polítiques públiques d’inclusió digital

L’Alcaldia de Porto Alegre disposa, des de 1977, d’una empresa pú-

blica de tecnologia de la informació i comunicació, PROCEMPA, res-

ponsable del desenvolupament dels sistemes per a l’Administració

pública municipal en les àrees de la salut, tributs i finances, educació,

trànsit i transport, sanejament, neteja urbana, planejament, obres i

gestió administrativa.

Pràcticament amb l’inici d’Internet comercial al Brasil, el 1995, l’Al-

caldia de Porto Alegre, per mitjà de PROCEMPA, va ser pionera i va

crear el proveïdor d’Internet (ISP) PortoWeb, amb la finalitat d’incen-

tivar més participació de la població en la Xarxa mundial, al mateix

temps que aquesta mesura ajudava a modernitzar i desburocratitzar

els serveis públics, en posar-los per Internet. Aquesta, que va ser la

primera acció pública d’inserció en la societat de la informació, va

ser plena d’èxits i va aconseguir, en els primers mesos d’operació,

milers d’usuaris de la Xarxa mundial.

Un segon marc important va ser el 1996, any en què es va crear Info-

vía, una xarxa de fibra òptica per a interrelacionar els principals edificis

públics –que disposen de més de sis mil ordinadors connectats en xar-

xa– i els pols de desenvolupament econòmic amb tecnologies moder-

nes multiservei de banda ampla. Una xarxa troncal (backbone) amb

més de dos-cents deu quilòmetres de fibra òptica il·luminades per tec-

nologies ATM/IP, i alternatives d’accessos de banda ampla utilitzant

radioenllaços. En aquell mateix període, l’Administració va iniciar la

informatització de totes les escoles públiques municipals.

Posteriorment, el 1999, l’Administració iniciava els seus primers pas-

sos en la utilització de programari lliure. Va participar en la creació

del projecte Programari Lliure RS i en el Fòrum Internacional de Pro-

gramari Lliure. El 2003, l’Alcaldia assumeix oficialment com a “polí-

tica pública” la utilització de programari lliure i inicia l’alliberament

dels seus entorns propietaris.

2.4.2. Programari lliure a les escoles

Les escoles públiques de Porto Alegre es localitzen, majoritàriament,

en zones d’alta exclusió social. La informatització de la Rede Munici-
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pal de Ensino (Xarxa Municipal d’Ensenyament) s’articula com un

principi politicopedagògic de la Secretaria d’Educació de l’Alcaldia

de Porto Alegre, revelant avenços dels educadors i alumnes en la

comprensió respecte a l’accés a les noves tecnologies i a la potenci-

alització de les possibilitats de construcció de coneixements. L’accés

a la Xarxa mundial de computadors fa viable el treball pedagògic

bolcat en l’explotació dels innombrables recursos de comunicació,

investigació i interacció, que es troben disponibles en el medi digital.

El projecte Informàtica en l’Educació: una Xarxa per a la Inclusió Di-

gital, implantat a la xarxa municipal d’ensenyament de l’Alcaldia de

Porto Alegre, adopta el programari lliure. Aquesta preferència pel

programari lliure es deu a la necessitat de posar a disposició de la

comunitat educativa eines més adequades i coherents amb la política

consagrada educativa del municipi, l’Escola Ciutadana. Aquesta re-

ferència és responsable de la realització, també a Porto Alegre, del

Fòrum Mundial de l’Educació.

Segons la professora Sofía Cavedon, parlamentària municipal que ja

va ser secretària municipal d’Educació i que és una de les creadores

d’aquesta política, “el projecte educatiu s’ha d’encarar com a utopia

pedagògica. Utopia, perquè té el desafiament de ser una escola per

a tots i generadora de ciutadania, amb avaluació emancipadora,

currículum significatiu, acollidor de les diferents cultures de la comu-

nitat. Utopia, perquè és promotora de la construcció del coneixe-

ment, de manera crítica i creativa, formadora d’alumnes subjectes

del seu aprenentatge”.

La proposta d’Escola Ciutadana es concreta en el dia a dia de la xar-

xa municipal d’ensenyament, en un camí que dura més de catorze

anys i per mitjà d’un gran esforç col·lectiu. Tot això és obra de la de-

cisió dels habitants de la ciutat, ajudats pel pressupost participatiu.

“És en aquests espais on, amb àmplia participació de la comunitat,

incessantment mitjançant noves pràctiques, reflexió sobre els seus

resultats, sistematització i aprofundiment teòric, es busca la cons-

trucció de solucions que garanteixin l’aprenentatge amb qualitat so-

cial per a aquells que històricament van ser apartats de l’escola”,

afirma Sofía.
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Els ambients informatitzats amb programari lliure a les escoles ja ate-

nen el 91,3% dels alumnes mitjançant un sistema que interconnecta

cinquanta-una xarxes locals d’escoles de regions variades de la ciutat

i arriba a 56.533 alumnes i 3.762 professors. Totes les escoles tenen

accés lliure a Internet, utilitzant tecnologies variades, com les línies pri-

vades de comunicació de dades de 64 kbps, la INFOVÍA PROCEMPA,

sense fil i ADSL.

Implantats com a part de la política pedagògica, els ambients infor-

matitzats amb programari lliure els utilitzen les diverses disciplines

per a desenvolupar els seus continguts. El projecte, premiat nacional-

ment, busca trencar la lògica d’exclusió social, creant mitjans per a

l’apropiació de tecnologia de la informació des de l’escola.

2.4.3. Telecentres comunitaris de Porto Alegre

Porto Alegre és la ciutat del Brasil amb més telecentres per habitant,

la implantació dels quals va començar l’any 2001. “La proposta de

creació dels telecentres comunitaris s’afegeix a altres iniciatives

adoptades per l’Alcaldia municipal de Porto Alegre per a reduir l’ex-

clusió digital i promoure la ciutadania electrònica, posant equips

d’informàtica i connexió a Internet en espais comunitaris de la peri-

fèria de la ciutat, on l’accés a aquests recursos és socialment i eco-

nòmicament dificultós per a la majoria dels seus habitants”, ens

explica Joel Raymundo, president de la PROCEMPA (empresa públi-

ca de TI de Porto Alegre).

Els telecentres de Porto Alegre no són espais “de l’Estat”; és a dir, els

locals de funcionament són espais de la mateixa comunitat, com ara

clubs de mares, esglésies, associacions comunitàries, associacions

d’empreses i edificis públics. L’administració també la realitza la ma-

teixa comunitat, per mitjà d’un “consell gestor”, i les prioritats es de-

fineixen en les assemblees del pressupost participatiu.

Els telecentres són el resultat de múltiples relacions de col·labora-

ció, com emfatitza Joel Raymundo: “la implantació de telecentres

es pot donar a partir de la iniciativa conjunta del poder públic amb

les organitzacions més diverses, governamentals o no, col·locant

Internet com una eina disponible per a la població menys afavori-
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da, amb aplicacions concretes que facilitaran la seva vida i la inse-

riran en el nou context de la societat de la informació. Les polítiques

d’inclusió social, davant de les greus mancances que afligeixen sec-

tors importants de la població, són objectius estratègics de l’acció

pública. En aquest sentit, els telecentres comunitaris es converteixen

en part d’una política de reducció de l’apartheid social, per mitjà

de la inclusió digital.”

Segons Ilton Freitas, coordinador executiu i un dels creadors del pro-

grama, “el ciutadà exclòs digitalment quedarà impossibilitat d’acce-

dir al flux d’informacions, de serveis i de riquesa simbòlica que està

disponible a la Xarxa i veurà amenaçat el seu dret a la informació i

expressió a partir de la nova base comunicacional establerta per les

tecnologies de la informació.

La inclusió de persones en el món digital s’erigeix en una nova agen-

da pública. El dret a la lliure expressió i a la informació ha de ser

complementat amb el dret al coneixement digital. Aquest nou dret

social necessita ser traduït per una política pública que l’universalitzi.

L’Estat necessita democratitzar l’accés als equips i a Internet, i també

promoure la formació dels ciutadans per a l’ús de les eines”.

Actualment, Porto Alegre té trenta telecentres en funcionament i arri-

ba a 25.000 usuaris.

El Govern municipal, per mitjà de la PROCEMPA, forneix i instal·la

els equips de maquinari, el programari lliure, la xarxa lògica, presta

manteniment i cobreix els costos de la línia de transmissió de dades.

El manteniment de l’espai físic, la disponibilitat d’energia i material

d’expedient, i també la conservació i la seguretat edilícia, han d’anar

a càrrec de l’organització o associació comunitària. A més, existeixen

col·laboradors privats i de la societat civil com el SEPRORGS (Sindicat

de les Empreses d’Informàtica d’RS), la Fundació Pensament Digital,

la UFRGS (Universitat Federal de Rio Grande do Sul), l’organització

Pessoas.Info, la Unesco, el SENAC, el projecte Programari Lliure RS i

el Govern federal, per mitjà del Banc del Brasil, que va donar gran

part dels ordinadors usats als telecentres.
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2.4.4. Pla de migració de l’Administració

Basant-se en una llei municipal que preveu la prioritat de l’ús de pro-

gramari lliure en l’Administració i en una decisió política del poder

executiu municipal, l’any 2003, els tècnics de la PROCEMPA van ini-

ciar un agosarat pla de migració per a tota l’estructura tecnològica

del municipi de Porto Alegre –una xarxa metropolitana, amb més de

sis mil ordinadors a 370 subxarxes.

Un nou ambient de desenvolupament de sistemes, que disposa de

quaranta-quatre analistes de sistemes, cinquanta programadors i

vint-i-cinc passants, ja es prepara per desenvolupar tots els sistemes

d’informació del municipi de Porto Alegre en plataforma lliure.

2.4.5. Algunes descripcions tècniques

Es va triar el llenguatge de programació PHP per als portals web, ser-

vidor de pàgines Apache, base de dades MySQL i sistema operatiu

GNU/Linux. Per al desenvolupament de les pàgines inicials l’empre-

sa del municipi va crear el Proweb Lliure, una eina que serveix per a

incloure continguts i gestionar llocs web de tots els òrgans i secreta-

ries de l’Alcaldia. “És un sistema que funciona i pot ser connectat,

mitjançant contrasenya, a qualsevol local amb accés web”, explica

Volney Alves, supervisor d’Internet i Govern Electrònic de la PRO-

CEMPA. Fins al final de l’any 2004, les pàgines de tots els òrgans

municipals seran remodelades per mitjà d’aquesta eina.

Per als sistemes de missió crítica (de gran port), l’opció utilitzada és

la plataforma J2EE –Java 2 Enterprise Edition–, lliure de les depen-

dències dels compiladors i biblioteques propietàries. L’eina de pro-

ductivitat que s’utilitzarà per al desenvolupament d’aquests sistemes

serà l’Eclipse.org.

Aquests ambients de desenvolupament utilitzen el control de versions

(CVS – concurrent versions system).

En la infraestructura de xarxa del municipi, es van substituir els servidors

intermediaris basats en programari de Microsoft per Proxy GNU/Linux

amb els serveis següents: suport a HTTP/HTTPS/FTP (Squid); suport a
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Socks (Dante); suport a Upload/Download FTP (jftpgw); bloqueig de

llocs/URL (SquidGuard); autenticació NTLM (Samba); consulta d’acces-

sos (MALA).

Els servidors de serveis de la xarxa que utilitzaven Microsoft Windows

NT són migrats per a GNU/Linux garantint en la transició un ambient

heterogeni, amb suport per a autenticació, impressió, DNS, DHCP,

NTP, directori Samba + LDAP.

La ciutat de São Paulo va ser fundada el 1554 per pares jesuïtes en

un context d’ocupació i explotació de les terres americanes pels por-

tuguesos, a partir del segle XVI.

Actualment, és la capital financera, comercial i industrial del Brasil i

una de les metròpolis més grans del món, i té, a la seva regió metro-

politana, prop de setze milions d’habitants. És la ciutat del Brasil amb

més contrastos socials i diversitat cultural.

Alts índexs de criminalitat, falta d’infraestructura bàsica i enormes

problemes socials a causa del creixement desordenat, són algunes

de les marques d’aquesta metròpoli típicament llatinoamericana.

Podem deduir que fer un programa d’inclusió digital en una ciutat

amb aquestes característiques peculiars no és una tasca gaire sim-

ple. Però el 2002, la Coordenadoria del Govern Electrònic de l’Alcal-

dia de São Paulo va començar a afrontar aquest desafiament amb la

construcció del projecte Telecentres.

Aquest projecte s’erigeix avui dia en un dels majors programes d’inclu-

sió digital de l’Amèrica Llatina, i ha atès, fins ara, prop de cinc-centes

mil persones. És clar que tot això es va realitzar amb programari lliure.

2.5.1. Telecentres i el pla d’inclusió digital

El rostre més nou de l’exclusió social i les desigualtats, postrevolució

digital, es manifesta en aquesta gran metròpoli amb l’exclusió digital

2.5. Telecentres de São Paulo

Alcaldia Municipal de Porto
Alegre:
www.portoalegre.rs.gov.br

Fòrum Social Mundial: 
http://www.forumsocialmundial.org.br

Carta de Principis del Fòrum 
Social Mundial: 
http://www.forumsocialmundial.org.br/

main.asp?id_menu=4&cd_language=4

PROCEMPA:
www.procempa.com.br

Secretaria Municipal
d’Educació:
www.portoalegre.rs.gov.br/
smed/

Fòrum Mundial de l’Edu-
cació:
www.portoalegre.rs.gov.br/
fme/

Projecte Programari Lliure:
www.softwarelivre.org

Fòrum Internacional de Pro-
gramari Lliure:
www.softwarelivre.org/
forum2004/

Telecentres de Porto Alegre:
www.Telecentros.com.br/

Eclipse Foundation:
www.eclipse.org/

Enllaços relacionats
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que nega als ciutadans el dret a l’accés a la informació i al coneixe-

ment tecnològic, cosa que augmenta encara més l’abisme entre rics

i pobres.

El pla d’inclusió digital, també conegut com a e-ciutadania, implanta

telecentres en les àrees més pobres i perifèriques de la ciutat. Es fo-

namenta en el fet que només és possible combatre l’exclusió digital

si la tasca és tractada pels governs com una política pública.

La selecció dels locals es va fer a partir de l’anàlisi de l’índex de des-

envolupament humà (IDH) de la ciutat, prioritzant les regions amb

pitjor qualitat de vida i menor presència de l’Estat. Actualment, ja

funcionen cent vint unitats que, a més d’accions d’aprenentatge de

la informàtica i de l’ús d’eines de la Xarxa mundial de computadors,

es vinculen als programes de ciutadania i participació popular.

Els principals objectius del programa són disminuir els índexs d’ex-

clusió digital i social; recapacitar professionals; requalificar l’espai

de l’entorn de la unitat per mitjà de l’augment del flux de persones

als carrers de la regió; difondre programari lliure; estimular la parti-

cipació popular, per mitjà dels consells gestors; construir un periodis-

me comunitari.

2.5.2. Estructura i funcionament dels telecentres

Cada telecentre té entre deu i vint ordinadors connectats a Internet

amb banda ampla. Els usuaris tenen diverses modalitats per a utilit-

zar els ordinadors: ús lliure dels equips, cursos d’informàtica bàsica

i tallers especials. L’ús lliure dels equips, com el seu nom indica, és

una manera que l’usuari aprengui a utilitzar tecnologia a partir de

les seves necessitats concretes. Les persones poden navegar lliure-

ment pel web, fer investigacions, llegir notícies, participar en sales de

xerrada, jugar en línia, digitar documents i currículums, enviar cor-

reus electrònics i aprofitar tots els recursos de la Xarxa. L’únic contin-

gut estrictament prohibit és la pornografia.

En els cursos d’informàtica bàsica, els monitors de la mateixa comu-

nitat imparteixen continguts de GNU/Linux bàsic, OpenOffice i inter-

fície gràfica GNOME. La principal riquesa del programa es troba a
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les oficines especials, els resultats concrets de les quals indiquen la

inclusió social. S’imparteixen tallers (workshop) de comunicació co-

munitària, connexió de sabers, creació de llocs web, educació ambi-

ental, formació per al treball, art digital i accés als serveis públics per

Internet.

Inclusió digital no és solament garantir l’accés als programes d’ordi-

nador i a la Xarxa mundial o preparar mà d’obra per al mercat de

treball. Aquesta visió és molt limitada i pot portar al fracàs, ja que

crea la il·lusió que el coneixement d’una eina d’oficina pot garantir

una feina. La construcció d’alternatives que garanteixin una millora

de la qualitat de vida passa, necessàriament, per la participació de

la comunitat i per la seva immersió al món digital, utilitzant la tecno-

logia transversalment per a atendre les seves necessitats individuals i

d’organització de la regió. Si comprenem això, tindrem la clau per a

l’èxit de qualsevol programa d’inclusió digital.

Les oficines especials es van crear per a articular la comunitat a partir

d’activitats culturals i educatives utilitzant la tecnologia com un mitjà

per a l’exercici de la ciutadania i l’aproximació de les persones. Per

tant, la col·laboració dels participants ha estat fonamental en la

construcció d’un projecte col·lectiu als telecentres de São Paulo.

El funcionari del telecentre és un aliat més, ja que actua com una

barreja d’educador, propulsor i agent comunitari. Cada oficina té un

nombre determinat de trobades periòdiques, però les activitats del

grup proposen que els participants que hi estan interessats continuïn

units per al desenvolupament del projecte, que pot ser una presenta-

ció, una exposició, un lloc web, un fanzine, etc.

Cada telecentre té un consell gestor, format per membres de la comu-

nitat i seleccionat per aquesta comunitat, que ajuda els funcionaris en

la fiscalització i gestió de l’espai. Alguns telecentres es van construir en

locals públics subutilitzats o abandonats, units a un procés de revitalit-

zació dels carrers de l’entorn. Molts es van reformar i preparar per a

rebre els equips i la comunitat. Obren de diumenge a diumenge, ex-

cepte els dies festius.

Una altra modalitat és el telecentre amb conveni o comunitari, ins-

tal·lat en un espai cedit per entitats de la societat civil o organitzacions
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no governamentals. La implantació es fa en cooperació amb l’Alcal-

dia de São Paulo, que, al seu torn, lliura equips, ofereix funcionaris

i recursos de manteniment. Aquests espais obren de dilluns a dis-

sabte, excepte els dies festius.

2.5.3. Programari lliure usat als telecentres: SACIX

Les necessitats i l’experiència en la implantació dels telecentres van

portar l’Administració pública a desenvolupar una distribució pròpia

anomenada SACIX. Basada en la distribució Debian, que és una de

les més utilitzades per les administracions públiques com Porto Ale-

gre i Extremadura, el SACIX reuneix un paquet de programari lliure

personalitzat per a la seva utilització als telecentres i que pot ser co-

piat i distribuït lliurement. Hi ha dues versions del SACIX, una de les

quals va dirigida als òrgans públics i a les entitats de la societat civil

que vulguin desenvolupar els seus propis telecentres, i una altra

està disponible per a l’usuari comú, que podrà tenir al seu ordina-

dor personal un paquet diversificat de programes de computador

en GNU/Linux.

El sistema operatiu lliure usat als telecentres és el GNU/Linux amb la

interfície gràfica GNOME, seleccionada per la seva fàcil manipula-

ció. Entre les principals aplicacions disponibles en el SACIX hi ha el

paquet OpenOffice.org, que possibilita a l’usuari l’execució de les

principals tasques desenvolupades en oficines, i el G-Paint, que és

una aplicació molt usada per a produir dissenys.

2.5.4. Inversions necessàries

Amb la intenció d’oferir als seus usuaris un entorn favorable, la Co-

ordenadoria del Govern Electrònic adopta una estratègia de treball

basada en l’adquisició d’equips de qualitat a baix cost.

Dades ofertes per la Coordenadoria del programa revelen que el

cost de la instal·lació d’un telecentre nou, incloent-hi la reforma

del local que és cedit per l’Alcaldia, és de prop de 34.570 euros,

i per a la construcció d’un telecentre amb un espai físic nou és de

73.000 euros.

SACIX:

www.Telecentros.sp.gov.br/
interna.php?id=1612

Web



Programari lliure

126

A
N

O
TA

C
IO

N
ES

© FUOC • XP06/M2004/01488

Si els programes usats en els equips de les unitats no fossin en pro-

gramari lliure, aquest cost augmentaria almenys un 50%, ja que

l’opció pel programari lliure, a més de l’economia en les llicències,

permet adquirir ordinadors amb maquinaris de menys capacitat i

menys potents –per tant, més barats–, però dels quals es pot treure

el mateix profit que amb maquinaris superiors i més cars, utilitzant

Microsoft Windows.

En la majoria dels casos, per a facilitar l’administració de la Xarxa i op-

timitzar el processament, s’utilitza l’LTSP (Linux terminal server project)

amb un servidor de més capacitat de processament, el qual allotja les

aplicacions que executen clients lleugers.

2.6.1. Platges, petroli i programari lliure

La ciutat de Rio das Ostras es localitza a la Costa del Sol del bell

litoral de Rio de Janeiro, entre Macaé i Cabo Frío. És un municipi

jove que està en franca expansió econòmica. A més del turisme,

que fa que la població de quaranta-cinc mil habitants es tripliqui

durant l’estiu, és també ric en petroli i els royalties d’aquesta activitat

ofereixen bastants recursos per a agilitar l’economia local i les arques

de l’Alcaldia.

Però a més del petroli i de la bellesa natural de les seves platges,

aquesta ciutat del litoral va passar a ser referència a tot el país per

les iniciatives d’implantació de programari lliure.

2.6.2. Públic & Lliure

El projecte de programari lliure de l’Alcaldia, denominat Públic &

Lliure, es va iniciar l’any 2001 per iniciativa de l’acabada de crear

Assessoria d’Informàtica, vinculada directament al Gabinet de

l’alcalde.

La preocupació inicial va ser la reducció de costos amb llicències de

programari per a sistemes operatius i paquets d’oficina per a tota

2.6. Alcaldia de Rio das Ostras

Alcaldia de Rio das Ostras:
www.pmro.rj.gov.br

Web
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l’Administració pública. Substituir Microsoft Windows per GNU/Linux

i Microsoft Office per un paquet d’oficina lliure va ser la gran idea

inicial. Però no es va limitar només a això.

El resultat d’aquesta iniciativa va proporcionar també guanys amb la

millor aplicació de recursos. El que es gastava en llicències de pro-

gramari es va passar a utilitzar per a comprar més màquines, desen-

volupar solucions noves com ara “centrals d’impressió”, construir un

proveïdor d’Internet (ISP) per a l’Alcaldia i invertir en la salut del tre-

ballador de l’Administració municipal, amb la compra d’equips de

prevenció per a LER i DORT (lesions per esforç repetitiu i malalties

operacionals relacionades amb el treball).

Posteriorment, es va poder constatar també que el programa tenia

molts avantatges tècnics, especialment quant al manteniment. “Actual-

ment, fem una feina d’estímul a l’ús del programari lliure als ordinadors

de tota l’Administració, fins i tot procurem prestigiar els funcionaris que

són els nostres col·laboradors en aquest projecte –ells reben primer les

millores als equips, com ara ordinadors nous i monitors de cristall lí-

quid. La nostra intenció és que arribem a tenir el cent per cent dels

ordinadors amb programari lliure”, afirma Marcos Vinicius Pecly

Marini, creador del projecte i cap de l’Assessoria d’Informàtica de

l’Alcaldia.

2.6.3. Economia i llibertat tecnològica

L’estalvi amb l’ús de programari lliure va ser d’aproximadament

370.000 euros, ja que l’Alcaldia va deixar d’adquirir llicències per a

sistemes operatius (Microsoft Windows) i paquets d’oficina (Microsoft

Office), i també per a bancs de dades, eines de desenvolupament i

programes gràfics. “A més de la millor aplicació de recursos públics

i dels avantatges tècnics, va ser fonamental també la nostra concep-

ció que no podíem ser víctimes d’un ‘esclavatge tecnològic’, usant un

producte car, que no ens atenia plenament i sobre el qual no teníem

el menor control”, ens explica Vinicius.

Actualment, el programari lliure ja s’utilitza en més de cent trenta

màquines de l’Alcaldia de Rio das Ostras, a les secretaries munici-
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pals de Benestar Social, Administració, Planejament, Esport i Lleure,

Turisme, Comunicació Social, Procuradoria i Control Intern, i també al

Gabinet de l’Alcalde. A més, també s’utilitza en projectes especials del

Govern, com als centres de convivència per a menors “Un bé major” i

“Curumim”, i en les activitats del programa Informàtica Per a Tots.

Aquestes activitats, des de la creació del projecte, han presentat un

creixement constant i cada dia l’Alcaldia de Rio das Ostras desco-

breix noves possibilitats d’ús del programari lliure. Aquest any el

focus principal són els programes d’“inclusió social digital”. El pro-

gramari lliure va sortir de l’àmbit intern de l’Alcaldia i va passar a

tenir presència constant en diverses activitats vinculant la població,

com ara la creació de telecentres i cursos bàsics d’informàtica, en

conveni amb les associacions de veïns. Tot cent per cent programari

lliure.

2.6.4. Tatuí, la distribució de Rio das Ostras

L’Alcaldia de Rio das Ostras va crear la seva pròpia distribució GNU/

Linux, denominada Tatuí (tecnologia d’ambient de treball per a l’usuari

d’informàtica). Aquesta distribució es basa en el treball del jove Carlos

Eduardo Morimoto, creador i desenvolupador de la distribució més

popular existent actualment al Brasil, la Kurumim, que, fins i tot, uti-

litza el Govern federal. Morimoto també és responsable del portal

Guia do Hardware.

El Kurumim és CD autònom (és a dir, corre directe al CD sense ne-

cessitat d’instal·lar els programes al disc dur de l’ordinador), es basa

en Knoppix/Debian i té un procés d’instal·lació bastant fàcil, junta-

ment amb un excel·lent reconeixement dels components de maqui-

nari. Un altre avantatge és que la seva versió bàsica ocupa amb prou

feines 200 MB. Avui és la manera més fàcil d’instal·lar la distribució

Debian en estacions de treball. Després, simplement s’han de fer les

actualitzacions i la instal·lació de programes nous necessaris per a

cada usuari, amb les ordres Debian “apt-get”.

Actualment, els desenvolupadors del Tatuí estan acabant una versió

del programa, específica per als laboratoris d’informàtica de les es-

Guia do Hardware:

www.guiadohardware.net

Web
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coles de la xarxa municipal. Aquesta s’haurà de distribuir gratuïta-

ment als alumnes, cosa que permetrà que tinguin a casa seva els

mateixos programes i ambients utilitzats a l’escola. I, com que serà

CD autònom, els nens podran usar l’ordinador dels pares sense in-

terferir en l’altre programari i en els arxius existents, ja que totes les

alteracions que facin quedaran al Tatuí. Alhora, els pares o respon-

sables dels alumnes tindran l’oportunitat de conèixer les solucions

lliures d’una manera menys impactant.

La versió beta del Tatuí educatiu ja es va presentar als professors i a

coordinadors de la Secretaria Municipal d’Educació, i es va crear un

grup d’estudi per a seleccionar altres eines que s’hauran d’incorpo-

rar al sistema. Hi haurà versions diferents per al primer i el segon

segment (abans i després de l’antic quart any del primer grau).

A més, l’Alcaldia de Rio das Ostras va desenvolupar i ja utilitza el

SALI –sistema administratiu lliure, per a la integració dels diversos

sectors i procediments de l’Alcaldia, a més d’altres sistemes en PHP i

PostGreSQL. Per als portals d’Internet es va triar el PHP-Nuke, fet que

permet més interacció i rapidesa en la gestió de contingut.

Totes aquestes iniciatives proven que, a més de petroli i belles plat-

ges, a Rio das Ostras tenen aporten moltes més coses al programa

brasiler de la societat de la informació.

2.7.1. Front parlamentari pel programari lliure
i la inclusió digital

El Brasil és avui un dels únics països del món que té un front par-

lamentari en el Congrés Nacional (Senat i Cambra de Diputats

Nacionals) pel programari lliure i la inclusió digital, i és un dels

majors fronts parlamentaris del Congrés, amb cent trenta-cinc di-

putats i vint-i-sis senadors. El front, presidit per la senadora Serys

Slhsarenko, té com a president d’honor ni més ni menys que l’ex-

2.7. El Parlament brasiler i la societat
de la informació
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president de la República i actual president del Congrés Nacional,

el senador José Sarney.

2.7.2. Una història que va començar al País Basc

Com a curiositat i registre històric, es pot recordar que aquest front

es va començar a gestar a Bilbao, Espanya, el febrer de 2003, durant

l’esdeveniment IT4ALL (TI per a Tots), Oportunitats i reptes per a les

regions en la nova societat de la informació. La trobada va ser pre-

paratòria per a la primera fase de la Cimera Mundial de la Societat

de la Informació, i va tenir com a ponents del Brasil el president del

Congrés, el senador José Sarney, i jo mateix. L’últim dia de l’esde-

veniment, després de les brillants exposicions de Diego Saravia i

Manuel Castells, vaig tenir el plaer de parlar en la meva conferència

sobre els principals conceptes i les filosofies del programari lliure i la

situació del nostre moviment al Brasil, en presència del senador

Sarney, que esperava l’hora de sortir a la palestra en la clausura de

l’esdeveniment. De nit, a l’hotel, vam tenir l’oportunitat d’intercanviar

impressions sobre el tema de la societat de la informació i sobre el pro-

gramari lliure. Aquesta oportunitat motivà un fort interès per part del

senador, fet que va ser un desenllaç important per al futur de l’SL al

Brasil”.

2.7.3. Una setmana de programari lliure al Parlament 
brasiler

El dia 2 d’abril, ens trobem amb el senador Sarney novament a

Brasília per a discutir les iniciatives del Congrés Nacional amb rela-

ció a la promoció del programari lliure. El seu interès per aquest

tema el va portar a organitzar, l’agost del mateix any, la I Setmana

de Programari Lliure del Legislatiu*. Amb el tema “El programari lliu-

re i el desenvolupament del Brasil”, es van discutir en ple Parlament

brasiler, durant una setmana, la relació del programari lliure amb la

inclusió digital i el desenvolupament del país.

L’esdeveniment va tenir a la taula d’obertura i com a ponents in-

ternacionals Richard Stallman i Miguel de Icaza, i va disposar de

la participació de la comunitat programari lliure brasilera en di-

versos grups.

Oportunitats i reptes per a
les regions en la nova socie-
tat de la información, i tro-
bada preparatòria per a la
primera fase de la Cimera
Mundial de la Societat de la
Informació, organitzada pel
Govern del País Basc i per la
Diputació Foral de Biscaia,
amb el suport de la Unió
Europea per mitjà de la Di-
recció General per a la So-
cietat de la Informació, i per
les Nacions Unides/UIT per
mitjà de la Secretaria Execu-
tiva de la Cimera Mundial
per a la Societat de la Infor-
mació

www.bilbaoit4all.com

Web

Fantástico es un programa de televisión abierta de gran popularidad que presenta, entre otros, nuevos talentos.

http://www.congreso.
gov.br/softwarelibre

Nota



131

Implantació de sistemes

A
N

O
TA

C
IO

N
ES

© FUOC • XP06/M2004/01488

En la prestigiosa taula d’obertura van parlar, a més de Richard

Stallman, els presidents de les dues cases legislatives nacionals, el se-

nador José Sarney, el diputat João Paulo Cunha, i els tres ministres

del Govern del president Lula: el ministre en cap de la Casa Civil,

José Dirceu, el ministre de Cultura, Gilberto Gil, i el ministre de

Ciència i Tecnologia, Roberto Amaral. Els discursos de les autoritats

van ser declaracions polítiques importants que faltaven perquè el

programari lliure es consolidés com a tema polític de rellevància per

al Brasil.

“Aquest esdeveniment organitzat pel Congrés Nacional és un marc

històric, i una demostració que el programari lliure és més que una

possibilitat per al nostre creixement, certament, ha vingut per que-

dar-se”, va afirmar el ministre en cap de la Casa Civil, José Dirceu.

“Tanquem avui aquesta setmana del programari lliure i el seminari

‘El programari lliure i el desenvolupament del Brasil’. L’èxit d’aquesta

setmana és una afirmació de la vitalitat de la informàtica al Brasil i

una gran satisfacció personal: em sento, així, àmpliament recom-

pensat per haver donat suport a la seva realització.

La importància d’aquest esdeveniment és estratègica, és la presa de

posició per part de les múltiples esferes de l’Estat amb relació al pro-

gramari lliure. El Brasil va decidir que el sector públic considerés els

programes oberts com una alternativa que s’havia d’explotar i esti-

mular plenament, tant en els seus aspectes econòmics com, sobre-

tot, en els seus aspectes conceptuals. La seva adopció es duu a

terme per a descobrir i formar camins d’independència cultural,

de creació, d’identitat nacional.

A partir d’ara sempre es tindrà en consideració, en el moment de di-

fondre la informàtica, la idea que els llenguatges informàtics han de ser

públics, desenvolupats pel conjunt dels usuaris, i no de domini de mo-

nopolis internacionals”, va emfatitzar el Senador José Sarney en el dis-

curs de clausura de l’esdeveniment.

“En aquest camí, un pas fonamental és el de l’educació. Crec que,

com suggereix el professor Stallman, els nostres nens han d’aprendre

els fonaments de la programació, en llenguatges oberts, de tal ma-

Discurs d’obertura del presi-
dent del Congrés Nacional,
el Senador Sarney

http://portal.softwarelibre.
org/news/1191

Discurs del ministre Gilberto
Gil

http://portal.softwarelibre.
org/news/1186

Web

Discurs del ministre José
Dirceu

http://portal.softwarelibre.
org/news/1188

Web

Discurs de clausura del pre-
sident del Congrés Nacio-
nal, el senador Sarney

http://portal.softwarelibre.
org/news/1202

Web
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nera que participin en la seva evolució i puguin mantenir la seva in-

dependència”, va concloure Sarney.

2.7.4. Creació de la FRENSOFT

Coronant els esforços dels diputats Walter Pinheiro i Sergio Miranda,

històrics i pioners en la defensa del programari lliure al Parlament

brasiler, el resultat final d’aquest esdeveniment va ser la formació del

FRENSOFT –Front Parlamentari Mixt pel Programari Lliure i la Inclu-

sió Digital–, que té com a presidenta la senadora Serys Slhsarenko.

“D’aquestes discussions està sorgint el Front Parlamentari pel Pro-

gramari Lliure, que ja es revela com un grup influent, que incorpora-

rà al debat del nostre poder legislatiu la preocupació d’ajudar els

sistemes oberts, instrumentalitzant la nostra independència en el sec-

tor de la informàtica”, va finalitzar el senador Sarney.

El Front Parlamentari pel Programari Lliure i la Inclusió Digital enforteix

les accions institucionals i amplia el ventall d’aliances necessàries per

a la consolidació del programari lliure al nostre país, fet que el conver-

teix en una de les iniciatives polítiques més importants per a construir

una alternativa brasilera per a la societat de la informació.

La primera fase de la Cimera Mundial de la Societat de la Informa-

ció, esdeveniment oficial de l’ONU que es va dur a terme de l’11 al

13 de desembre de 2003 a Ginebra, Suïssa, va estar marcada per

les profundes diferències d’interessos entre els representants dels go-

verns dels països rics i el bloc dels països en desenvolupament i po-

bres liderats pel Brasil, l’Índia, Sud-àfrica, Egipte i l’Argentina.

Les delegacions dels governs dels Estats Units i de la Unió Europea,

que es posicionaven gairebé sempre en bloc, van liderar el bloc con-

servador i no es van tallar i van defensar únicament els interessos de

les grans empreses monopolistes d’Amèrica del Nord.

2.8. El Brasil en la Cimera Mundial 
de la Societat de la Informació
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2.8.1. Socialització del coneixement en la Cimera Mundial
de la Societat de la Informació

Una de les principals polèmiques de la cimera de Ginebra va girar

entorn de l’alternativa del programari lliure i de la socialització del

coneixement com a instruments d’inclusió digital, estímul a la inno-

vació i al desenvolupament tecnològic. El Brasil i l’Índia van liderar el

bloc que entenia que posar èmfasi en l’intercanvi de coneixement tec-

nològic entre els pobles és més adequat per al desenvolupament

d’una societat de la informació democràtica i d’inclusió i que és l’única

oportunitat perquè els països en desenvolupament superin el retard

tecnològic.

La tesi brasilera va ser objectada pel bloc liderat pels Estats Units,

que presentava com a alternativa posar èmfasi en la intensificació de

les lleis de propietat intel·lectual sobre obres digitals, augment de les

penes i criminalització dels usuaris que vulguin copiar i compartir

lliurement per Internet. La majoria dels governs dels països rics, lide-

rats pels Estats Units, van demostrar que volien mantenir el control

absolut i egoista sobre la tecnologia protegint-se per mitjà d’una in-

tensificació de la ideologia de la propietat intel·lectual.

A més de ser una política clarament proteccionista, aquesta posició

proposa una societat de la informació “sense informació” i coneixe-

ment compartit. Realment, una societat de la desinformació. Podem

demostrar que per als països pobres i en desenvolupament restaria

el paper de consumidors tecnològics i de productes “enllaunats” pro-

duïts al nord del planeta, privant universitats, centres d’investigació,

empreses privades, governs i població, de tenir domini i coneixement

de la tecnologia que és difosa (o s’hauria de difondre).

2.8.2. Govern internacional d’Internet

Un altre tema bastant rellevant va ser el debat sobre la democratit-

zació de la governança d’Internet. El bloc, també liderat pel Brasil,

va defensar que el control de les adreces, dels noms i de la gestió

d’Internet s’ha de fer de manera tripartida (governs, societat civil i

sector privat) i per un organisme internacional. Actualment l’ICANN

–Internet Corporation for Asigned Names and Numbers–, que és
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l’òrgan responsable d’establir mundialment les regles d’ús d’Inter-

net, se subordina unilateralment al Govern nord-americà.

El Govern brasiler no defensa que els governs, ni de bon tros les

grans empreses, governin Internet. Al contrari, defensa l’ampliació

de la participació dels usuaris i de la societat civil en les definicions

d’Internet. Alhora, el Govern brasiler defensa que als fòrums de go-

vern que discuteixen la governança d’Internet, tots els països hi si-

guin representats multilateralment, i no solament pels Estats Units

com succeeix actualment.

2.8.3. Fons de solidaritat digital

Els països africans i una resolució de la Cimera Mundial de Ciutats i

Autoritats Locals, realitzada una setmana abans que la cimera de Gi-

nebra, a Lió (França), van defensar la creació d’un fons de solidaritat

internacional per la inclusió digital. Aquesta proposta té el suport del

Brasil i del bloc dels països en desenvolupament. Els recursos per a

aquest fons podrien venir de la taxació d’una petita part del lucre de

les transaccions internacionals de les empreses de tecnologia de la

informació, per exemple.

Els representants dels països liderats pels Estats Units no volen saber

res d’aquest fons. Ni tan sols encara que es tractés d’un fons volun-

tari no governamental. Defensen que el “mercat” hauria de col·locar

regles a la inclusió digital, és a dir, qui té recursos per a pagar i com-

prar de les grans empreses monopolistes de l’hemisferi nord, té pos-

sibilitats de participar en la societat de la informació. Els altres han

d’esperar el seu torn a la llarga cua dels exclosos digitals.

2.8.4. A Tunis, per una societat de la informació
més inclusiva

A Ginebra, tots aquests punts van tenir un desenllaç qüestionable i

contradictori, fruit de les dures negociacions diplomàtiques. El Brasil

va ser protagonista en l’escenari internacional, i això és important,

però el resultat de la cimera de Ginebra és lluny de reflectir i mostrar

elaboracions noves per a la societat de la informació o algun tipus

de pensament innovador. Va ser una cimera dominada per un pen-
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sament de “reacció conservadora” a les noves possibilitats provoca-

des per la revolució digital i per Internet. El debat ha de continuar i

hem d’aprofundir en la popularització d’aquests temes dins de la so-

cietat civil fins a la segona fase que s’esdevindrà a Tunis el 2005.

Hem de fer molt. Hem de treure aquest debat del bagul i fer públi-

ques, davant la societat, les posicions assumides pels governs dels

seus països.

Els representants de la societat civil, presents a la cimera de Ginebra,

van aprovar una declaració alternativa que està en sintonia amb les po-

sicions defensades pel Govern del Brasil i pel nostre bloc internacional.

Considero fonamental articular, des d’ara mateix, un ampli suport

de l’opinió pública internacional perquè els seus governs atenguin

els desitjos dels pobles del planeta a la recerca d’una nova societat

de la informació, més democràtica i més inclusiva. Que els resultats

i els beneficis de la revolució digital siguin considerats com a drets

humans i no com una simple eina d’acumulació i concentració de

riqueses.

La revolució digital està de la nostra banda.
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Sun Microsystems Inc. és una empresa nord-americana fundada el

1982 per tres estudiants de la Universitat de Stanford (Scott McNealy,

Andy Bechtolsheim i Vinod Khosla) i un estudiant de la Universitat de

Berkeley (Bill Joy).

L’objectiu principal de l’empresa era el disseny de microprocessa-

dors i estacions de treball per a la mateixa Universitat de Stanford,

i per això la van batejar amb el nom de Sun (Stanford University

Network). Des dels seus començaments, els fundadors van ser

conscients de la importància que tenia desenvolupar productes ba-

sats en estàndards oberts, i per això es va optar pel disseny de mi-

croprocessadors segons l’estàndard SPARC. De la mateixa manera,

com a motor dels sistemes que dissenyaven, van optar per un sistema

operatiu també basat en un estàndard obert, Unix. En aquest camp

tenien un gran avantatge, ja que Bill Joy havia creat el sistema ope-

ratiu Unix de Berkeley (BSD) feia uns quants anys.

Des de 1982 fins avui, l’empresa no ha deixat de créixer i vendre sis-

temes a pràcticament tots els països del món. Els seus dissenys també

s’han adaptat segons les necessitats del mercat; així, la venda d’es-

tacions de treball va evolucionar fins als sistemes multiprocessadors,

passant per una àmplia gamma de servidors.

Sun Microsystems ha estat, i continua essent, una empresa d’innova-

ció que, tal com es detallarà més endavant, ha estat sempre molt

propera a les comunitats que suporten els estàndards oberts. És per

aquest motiu que aquestes comunitats han rebut de Sun nombroses

aportacions tecnològiques.

3. Sun Microsystems

3.1. Anàlisi de l’empresa
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Actualment, Sun Microsystems té delegacions de vendes a més de

cent setanta països repartits per tota la geografia mundial, la qual

cosa comporta la necessitat de disposar d’una xarxa d’àrea extensa

capaç d’oferir les millors comunicacions i els millors serveis als seus

més de trenta-cinc mil empleats. Aquesta xarxa es denomina SWAN

(Sun Wide Area Network) i està formada per més de 6.800 subxarxes

amb sis centres de processaments de dades (CPD) que allotgen els

més de mil set-cents servidors i cinc-cents TB de dades. El nombre de

subxarxes, servidors i sistemes d’emmagatzemament augmenten a

mesura que les necessitats ho exigeixen. Per donar algunes dades re-

llevants, fins avui els servidors de Sun allotgen més de quatre-centes

aplicacions de xarxa, divuit mil llocs web amb més de quatre milions

de pàgines web i reben més de sis-centes mil accessos diaris, alhora

que mouen més de sis milions de missatges de correu electrònic al dia.

Sun disposa de més de 3.500 enginyers dedicats a la recerca i el des-

envolupament de noves tecnologies innovadores que puguin ajudar

les empreses i els usuaris finals a reduir les despeses derivades de la

implantació de serveis nous en xarxa. La comunitat d’usuaris de pro-

gramari lliure és un dels col·lectius que més es beneficia de la inver-

sió que Sun realitza any rere any en recerca i desenvolupament, ja

que la majoria de les tecnologies es donen a aquesta comunitat per

a garantir-ne la contínua evolució.

Una clara mostra de la forta inversió que Sun fa any rere any en R+D

són els més de 1.900 milions de dòlars que es destinen per a aquesta

Figura 14.
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finalitat, quantitat que representa aproximadament un 18% de la fac-

turació de la companyia. D’aquest esforç en donen fe les més de

3.500 patents registrades.

El principal problema relacionat amb el programari que afronten les

empreses privades és com innovar de manera eficient. La innovació

és una cosa senzilla i relativament comuna; tanmateix, predir quins

dels productes que es desenvolupen dins dels laboratoris d’R+D tin-

dran repercussió en el mercat i, per tant, generaran beneficis per a

la companyia, no és fàcil.

Els costos d’innovació que suporta una companyia poden ser molt

alts si no són capaços de rendibilitzar de manera eficient els produc-

tes obtinguts. Aquest és un dels punts clau que han fet que les em-

preses privades prestessin més atenció a la comunitat d’usuaris de

programari lliure durant els últims anys. No importa quant estigui

disposada a pagar una empresa als millors enginyers; s’ha d’assu-

mir que, per molt bo que sigui l’equip de desenvolupament d’una

empresa, sempre hi ha gent a l’exterior capaç d’innovar d’una manera

més eficient. Per tant, es compleix la dita que la innovació s’esdevé a

tot arreu, simplement cal buscar mecanismes per a beneficiar-se’n.

Figura 15.

3.2. El paper de la comunitat d’usuaris 
de programari lliure i l'empresa privada
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Un seguit de raons justifiquen que una empresa privada s’embarqui

en un projecte de programari lliure; a continuació, n’enumerem al-

gunes de les més importants:

• S’obté un programari de gran qualitat i de baix cost.

• S’aconsegueix una comunitat d’usuaris que fan proves de funcio-

nament del programari en entorns molt heterogenis.

• Més facilitat per a aconseguir el TTM (temps d’accés al mercat o

time to market).

• Bon posicionament de la companyia, que es percep com una aliat

i no com un enemic.

• Creació i posicionament d’estàndards.

• Reducció de costos de manteniment.

• Reducció de riscos.

• Més satisfacció dels clients.

• Millora de la integració amb productes de tercers.

• S’evita el lligament a companyies que elaboren productes de pro-

gramari propietari i mancats d’estàndards oberts de mercat.

• Canvi de les regles del joc respecte a preus del mercat.

• Foment de la lliure competència.

Quan una companyia multinacional s’embarca en un projecte de

programari lliure, aporta els seus experts i un seguit de procediments

i processos que generalment no coincideixen amb la manera de tre-

ballar dels desenvolupadors d’aquesta comunitat. Entre les princi-

pals aportacions, es podrien destacar les següents:

• Gestió de projectes.

• Gestió de la qualitat i mètriques.

• Especificacions sobre la metodologia de desenvolupament.

• Escriptors de documentació.
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És fonamental que l’empresa continuï utilitzant el paradigma de po-

sada en marxa i gestió de projectes que té implantat, ja que és l’única

manera de controlar la despesa i el temps dels projectes i evitar així

demores i despeses no previstes que els podrien fer fracassar.

Un dels aspectes més importants que cal tenir en compte és el model

amb què estan llicenciades les aplicacions de programari lliure que

s’utilitzaran. Un dels grans mites relacionats amb el programari lliure

és que no és propietat de ningú i que, quan una empresa desenvolupa

un producte basat en programari lliure, ha de cedir els seus drets i el

control de la seva propietat. Res més lluny de la realitat: el model de

programari lliure reconeix la propietat i els seus drets concomitants.

Una companyia ha de mirar amb lupa i determinar si té sentit em-

barcar-se en un projecte relacionat amb la comunitat de programari

lliure; és a dir, és necessari estudiar si el codi s’ajusta a les necessitats

de l’empresa, si les llicències encaixen amb el model de desplega-

ment que l’empresa està disposada a fer, etc. Una vegada que s’ha

realitzat aquest estudi preliminar, cal fer, amb tota seguretat, alguna

adaptació de les fonts, escollir un model de llicència, establir un mo-

del de desenvolupament, elaborar un estudi de costos per a la posa-

da en marxa, etc. Tots aquests punts es tractaran més endavant.

Anteriorment, s’han enumerat algunes de les raons de negoci per les

quals una companyia es pot embarcar en un projecte de programari

lliure. De totes elles, es detallen les següents:

• Visibilitat. Emprendre un projecte basat en programari lliure fa que

sigui visible en tota la comunitat de desenvolupadors externs fora de

les parets de l’empresa. És possible utilitzar els canals de comunica-

ció estàndard dels usuaris de la comunitat de programari lliure per a

intercanviar opinions, fer consultes i, fins i tot, en fases prèvies al llan-

çament del producte, sotmetre’l a un seguit de proves de validació.

Moltes vegades, els costos d’elaborar un projecte se-

gons un acostament de programari lliure són més

elevats que els d’un acostament de programari pro-

pietari.
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• Millor desenvolupament d’estàndards. Alguns projectes tenen

com a objectiu desenvolupar un estàndard. En obrir el procés a

una comunitat d’usuaris i a desenvolupadors, hi ha moltes possi-

bilitats d’obtenir ajudes des de l’exterior i que l’adopció d’aquest

estàndard es faci d’una manera efectiva.

• Creació de productes propietaris. Algunes llicències de progra-

mari lliure permeten que productes propietaris es basin en pro-

ductes de codi obert, mitjançant la inclusió de característiques

noves o simplement millorant el producte existent i donant-li su-

port després de la venda.

• Construir un mercat per a un producte propietari. Quan una em-

presa té un producte que s’ha construït a partir d’un altre de pro-

gramari lliure, pot guanyar clients i veure incrementar el seu

mercat potencial. Això és degut al fet que la versió lliure del pro-

ducte permet que molts usuaris acostumats al seu ús decideixin

comprar la versió propietària a fi de tenir un suport, una formació

i uns serveis de consultoria afegits. D’altra banda, com que ja

existeix una versió lliure, posa les coses difícils a la competència,

que haurà de penetrar al mercat amb un altre producte amb mi-

llors prestacions.

• Millora de la qualitat. En posar les diferents versions de les aplica-

cions a les mans d’una comunitat de desenvolupadors i/o usuaris

abans de sortir al mercat, es facilita la localització i reparació en

un breu espai de temps de qualsevol petit error en el seu desenvo-

lupament. Els desenvolupadors de la comunitat (que no pertanyen

a l’empresa) poden afegir característiques noves que l’equip de

desenvolupament d’R+D no ha pogut incloure en la versió del

producte per falta de temps.

• Temps d’accés al mercat. Mitjançant l’ús de codi disponible en la

comunitat de programari lliure, una empresa pot garantir una rà-

pida sortida al mercat d’un producte gràcies al fet que, simplement,

no ho ha de fer des de zero. La major part de les característiques

que busca en el producte ja estan dissenyades i només s’ha de cen-

trar en altres funcionalitats afegides sense perdre qualitat.

• Reducció de riscos. Un dels problemes més freqüents als quals

s’enfronta una empresa és la discontinuïtat del programari. Molts
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cops, un producte depèn d’altres i aquests es poden deixar de fa-

bricar per motius diversos. Amb les aplicacions de programari

lliure es pot continuar el desenvolupament del producte encara

que els desenvolupadors originals l’hagin abandonat.

La majoria dels clients tenen dubtes quan han de comprar un producte a una empresa

petita. El risc que aquesta faci fallida i es quedin sense noves versions o suport a l’apli-

cació que han comprat fa que les petites empreses tinguin, moltes vegades, problemes

per a vendre els seus productes, encara que siguin realment bons.

Adoptant una estratègia de programari lliure, la petita empresa podria convèncer els

seus clients que encara que l’empresa faci fallida es garantiria la continuïtat del pro-

ducte, ja que sempre hi haurà una versió disponible i actualitzada per a utilitzar-lo.

3.2.1. El cicle retroalimentat

Les empreses privades poden utilitzar el model del programari lliure

com a base per a compartir eines, tecnologia i prototips. Tanmateix,

el més important és crear un ecosistema entorn del programari lliure,

mitjançant el qual, tant la comunitat com l’empresa, uneixin esforços

i objectius per a mantenir viu l’equilibri.

Figura 16.

En aquest model tots els participants obtenen un benefici:

• El client obté el millor dels productes, minimitzant-ne els riscos i garantint-ne la con-

tinuïtat.

• L’empresa privada ajuda i dóna suport a la comunitat de desenvolupadors i obté a

canvi millores en els productes que posteriorment traurà al mercat.
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Un exemple molt clar d’aquest tipus d’ecosistema és el creat per Sun

Microsystems amb la seva eina ofimàtica StarOffice. Des de la versió 6

de StarOffice, Sun Microsystems va obrir el seu codi font, d’on va

néixer openoffice.org, en què els desenvolupadors de la comunitat

de programari lliure han fet evolucionar el producte afegint-hi carac-

terístiques noves i permetent que l’ecosistema funcioni tal com s’ha

descrit.

Els desenvolupadors de la comunitat afegeixen funcionalitats noves i

posteriorment Sun, després de sotmetre el producte a rigoroses pro-

ves de qualitat, treu la versió nova al mercat i, ofereix, a més, el servei

de suport a usuaris.

3.2.2. Creació d’un pla de desenvolupament adequat

Quan una empresa privada afronta un projecte de programari lliure,

independentment de la finalitat del producte definitiu, necessita un

pla de desenvolupament coherent, que s’adapti als estàndards de

l’empresa i que permeti complir els terminis de lliurament.

És important tenir en compte que un projecte desenvolupat en la seva

totalitat per una empresa privada està subjecte a unes metodologies

i procediments de treball que no tenen els productes desenvolupats

Figura 17.
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per la comunitat d’usuaris de programari lliure. Per aquest motiu, és

important que ambdues parts (empresa privada i comunitat o grup

de desenvolupadors de programari lliure) tinguin en compte els pa-

ràmetres i el paradigma utilitzat en el cicle de desenvolupament del

producte acabat, ja que durant aquest cicle, ambdós productes ne-

cessiten estar connectats per a evitar incompatibilitats. Existeixen di-

versos models per a enllaçar ambdues versions:

Un d’aquests models consisteix a basar la versió de marca en una

versió estable de l’aplicació de programari lliure. En aquest mo-

del, els canvis realitzats sobre el producte de marca flueixen cap

al codi de l’aplicació de programari lliure. Aquest procés garan-

teix que ambdós codis siguin compatibles i tinguin el nombre més

elevat de similituds possible a fi de minimitzar problemes de versions.

El pla de desenvolupament força que els cicles de desenvolupament

del producte de marca es fixin segons el cicle de l’aplicació de progra-

mari lliure.

Figura 18.

1. Incorporació de canvis des de la versió de programari lliure al codi del producte de

marca.

2. Començament del procés d’evolució del codi de programari lliure. Les línies contí-

nues reflecteixen els desenvolupaments en la versió estable següent, mentre que les

línies de punts reflecteixen el desenvolupament actual (nou o experimental).

3. Final del cicle del projecte de programari lliure. Versió estable disponible. Comen-

çament del desenvolupament de les noves versions del producte de marca, basat en

la versió estable de la plataforma de programari lliure.

4. Fusió de les versions.

5. Final del cicle de desenvolupament del producte de marca. Versió estable dis-

ponible.

6. Fusió del codi del producte de marca sobre l’aplicació de programari lliure.
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Es pot assumir que no hi ha d’haver gaires diferències entre la ver-

sió de programari lliure i la versió de marca. Aquesta última pot

incloure alguna característica o funcionalitat nova, però la majo-

ria de les parts en comú amb la versió de programari lliure seran

un subconjunt de la versió oficial de programari lliure.

• Un altre procés de desenvolupament, no tan desitjable, consisteix

a mantenir dues bases de codi i deixar als desenvolupadors de

l’empresa privada la decisió del moment en què convé fer la fusió

amb l’aplicació de programari lliure. Aquest model té un avantat-

ge sobre l’anterior: ofereix més flexibilitat als desenvolupadors de

l’empresa. Però, com a inconvenient, es fa més complexa la ges-

tió del codi font, ja que existeixen dues bases que evolucionaran

independentment.

Figura 19.

1. Incorporació dels canvis en la versió de programari lliure sobre la versió de marca.

2. Incorporació dels canvis en la versió de marca sobre el codi de la versió de progra-

mari lliure.

3. Començament del procés de versions de l’aplicació de programari lliure.

4. Final del cicle de l’aplicació de programari lliure. Versió estable disponible.

5. Fusió de la versió de programari lliure estable amb la versió de marca.

6. Final del cicle de desenvolupament de la versió de marca. Versió estable disponible.

És important destacar que ambdós productes es desen-

volupen en paral·lel i que no hi ha cap relació entre els

seus cicles de lliurament. Simplement s’agafa codi d’un

dels projectes i s’incorpora a l’altre en el moment en què

els desenvolupadors de l’empresa ho considerin oportú.
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En aquest model es pot presumir que les dues versions tindran ca-

racterístiques diferents, ja que en definitiva són dos productes di-

ferents amb aspectes molt similars.

• Un tercer model de procés de desenvolupament és el següent:

En aquest model, el desenvolupament del producte de marca té lloc

de manera interna i sense visibilitat per a la comunitat de desenvo-

lupadors. Quan finalitza es dóna a conèixer a la comunitat de des-

envolupadors de programari lliure. Les empreses privades que

utilitzen aquest model generalment tenen els seus desenvolupadors

treballant únicament i exclusivament en el producte de marca, i dei-

xen l’esforç del desenvolupament de programari lliure als volunta-

ris exteriors.

En aquest model és on hi ha menys relació entre l’empresa i la co-

munitat de desenvolupadors de programari lliure. Moltes empreses

l’utilitzen per a poder inscriure el seu nom en la llista de companyies

que fomenten i col·laboren amb la comunitat de programari lliure;

tanmateix, aquest tipus de projectes solen “morir” després de la pri-

mera versió, ja que l’empresa privada no hi continua col·laborant

perquè el projecte evolucioni de manera satisfactòria.

Figura 20.

1. Començament del cicle de desenvolupament del producte de marca.

2. Final del cicle de desenvolupament del producte de marca. Versió estable disponible.

3. Incorporació de canvis del producte de marca sobre l’aplicació de programari lliure.

4. Començament del cicle de desenvolupament de l’aplicació de programari lliure.

5. Final del cicle de l’aplicació de programari lliure. Versió estable disponible.
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3.2.3. Models de cicle de vida del programari:
SBS PLC

SBS PLC (Sun Microsystems Business Product Life Cycle) és el model

de cicle de vida estàndard per als projectes d’infraestructura de les

tecnologies de la informació i els desenvolupaments.

Tot projecte desenvolupat per Sun Microsystems està subjecte als pro-

cediments i metodologies previstos en aquest estàndard. Segons el ti-

pus de projecte, la seva prioritat, criticitat, etc., el model pot variar;

tanmateix, les etapes en què es divideix el cicle de vida d’un projecte

són sempre les mateixes:

Exemple

Sun Microsystems va començar el projecte Openoffice.org

d’aquesta manera, però va utilitzar una estratègia dife-

rent per a evitar que el projecte de programari lliure

acabés enllaçant aquest model de desenvolupament

amb el que s’ha explicat en primer lloc: una vegada

creat el producte de marca, el codi s’obre i se cedeix a

la comunitat de desenvolupadors de programari lliure

(model 3) i a partir d’aquell moment comença el model

1, en el qual totes dues comunitats col·laboren per a

treure les versions noves.

Figura 21.

El cicle de vida d’un producte va més enllà del cicle de vida del projecte, perquè la fase

de manteniment del producte generalment cau fora de l’àmbit del projecte.
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Dins de Sun Microsystems, hi ha projectes de desenvolupament

d’aplicacions que posteriorment s’utilitzaran a escala departamental

i també d’altres que s’usaran mundialment. Per aquest motiu existeix

una classificació de models de projectes segons la seva naturalesa,

entre els quals podem destacar els següents:

• Waterfall

• Iterative

Figura 22.

Figura 23.



Programari lliure

150

A
N

O
TA

C
IO

N
ES

© FUOC • XP06/M2004/01488

• XP

• Micron

Segons la durada del projecte i el nombre de mesos per persona que

es necessiten per al seu desenvolupament i desplegament posterior,

Figura 24.

Figura 25.
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es pot confeccionar la matriu següent que identifica el tipus de model

que s’ha d’utilitzar en cada cas:

Vegem ara els objectius i els possibles riscos de cada una de les fases

per les quals passa un projecte en aquest model de cicle de vida:

• Fase de diagrames (fase preconceptual). Mitjançant la creació i

revisió dels diagrames, i la seva aprovació posterior, es garanteix

que el projecte té un cas de negoci coherent i està alineat amb

l’estratègia de l’empresa i les seves prioritats.

Els riscos de negoci més destacats dins d’aquesta fase són la pos-

sible falta de justificació del projecte o el desajust amb l’estratègia

i les prioritats de l’empresa.

• Fase conceptual. Es garanteix que els conceptes han estat revisats

i que no hi ha cap altra alternativa més favorable que la que s’ha

proposat. Requereix una aprovació per part del comitè de direcció

que garanteixi que el projecte compleix els objectius de negoci.

Els riscos poden procedir d’una mala avaluació dels productes al-

ternatius, la qual cosa pot portar a la posada en marxa d’un sis-

tema que no compleixi les exigències dels clients finals i, per tant,

condemnat al fracàs.

• Fase de planificació. Es garanteix que el projecte compleix els re-

quisits d’arquitectura i les consideracions de seguretat, estàndards

Figura 26.
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i polítiques definides per l’empresa. Tots aquests paràmetres han

de ser validats abans de poder procedir a la fase següent.

Els riscos més destacats solen procedir d’un disseny funcional, tèc-

nic i de desplegament, que no compleixi la política de l’empresa,

la qual cosa comportaria un vet al producte en la fase següent.

• Fase de desenvolupament i integració. Permet assegurar que el

producte s’ha desenvolupat i s’ha integrat correctament i es troba

en disposició de passar a la fase següent.

L’únic risc dins d’aquesta fase és que el producte no estigui pre-

parat per a la fase de validació.

• Fase de validació i proves del producte. S’assegura que el produc-

te ha estat sotmès al més estricte procés de revisió i validació amb

l’únic objectiu de poder passar a la fase següent (acceptació del

client). És necessari presentar a la junta directiva els informes de

validació i el test del producte.

L’únic risc que corre el producte en aquesta fase és la manca de

qualificació per a passar a la fase següent.

• Fase d’acceptació del client. Es pot considerar que aquesta fase

és el resum de les anteriors, ja que permet revisar tots els lliurables

obtinguts de les fases anteriors i aprovar el projecte amb vista a

la posada en marxa posterior.

No hi ha riscos més enllà del fet que el producte no estigui prepa-

rat per a la fase de posada en marxa.

• Fase de posada en marxa. S’assegura que la solució que es des-

plegarà té els controls i les mesures que garanteixen que el pro-

ducte compleix les necessitats del client al llarg de tot el seu cicle

de vida.

El risc que corre el producte, una vegada arribat a aquest punt, és

el possible fracàs si alguna de les fases anteriors no s’ha dut a ter-

me correctament.
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3.2.4. Flux de processos en la implantació
d’un projecte a Sun Microsystems

Fase conceptual 

Figura 27.

1. El diagrama de flux s’utilitza com a punt d’entrada a la fase de conceptualització del projecte.

2. Les activitats més destacades d’aquest punt són la gestió de riscos, la gestió d’incidències i l’informe de progressos.

3. L’anàlisi del procés de negoci es fa sempre que l’equip de treball del projecte determini que el seu resultat es pot utilitzar com a entrada

per a refinar els requisits de negoci.
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Fase de planificació

4. El pla d’acceptació de canvis es duu a terme per a assegurar que els responsables de prendre decisions accepten els canvis.

5. Els requisits de negoci es tradueixen en requeriments de producte. Prèviament es necessita un document amb els requisits del producte

per a poder-los definir correctament.

6. Es defineix un concepte de producte d’alt nivell que ha de ser aprovat pels responsables a fi de desenvolupar la solució.

7. S’aproven els recursos necessaris per a poder dur a terme el projecte (persones, diners i tecnologies implicades).

Figura 28.
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Figura 29.

8. Si la solució està aprovada però es requereix algun tipus d’acceptació per part del client o departament final (per al qual es desen-

volupa el producte), és necessària l’aprovació per part d’un consell superior.

9. En aquest punt el projecte té llum verda, atès que ja existeix un pla d’execució de projecte detallat.

10. Les especificacions de l’arquitectura del sistema es defineixen i s’aproven a partir dels documents generats fins al moment: requisits

del producte, document del concepte del producte, etc.
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11. Es creen les especificacions que defineixen totes les funcionalitats que tindrà el producte final.

12. (RAS: revisió d’adequació de seguretat) S’estudia la solució i es comprova que no viola cap dels estàndards de seguretat de la com-

panyia o aliens (si es tracta d’un projecte amb llicència de programari lliure).

13. Es dóna d’alta el producte en l’inventari de la companyia.

14. Es crea el pla mestre de validació, mitjançant el qual es realitzen els tests d’alt nivell corresponents.

15. Es comprova que l’entorn en el qual el producte serà sotmès als diferents tests és l’adequat.

16. Es comprova la qualitat del suport posterior del producte.

17. Es llancen els processos de gestió de versions.

18. Es defineix el pla de preparació de negoci perquè la posada en marxa de la solució es faci de manera efectiva.

19. Es garanteix que el projecte compleix els requisits de qualitat, constants d’arquitectura, consideracions de seguretat, estàndards i po-

lítiques.
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Fase de desenvolupament i integració

Figura 30.
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Figura 31.
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20. Mitjançant el disseny intern de l’especificació, s’obté el disseny tècnic de la solució.

21. Mitjançant l’especificació de l’entorn operatiu, es defineixen els procediments operatius.

22. Mitjançant les tècniques de Sun Sigma, es garanteix que el producte és “a prova d’errors”.

23. Es crea un scorecard per a mesurar les parts crítiques del disseny.

24. Es té un nou contacte amb els grups de suport del producte.

25. Comença la fase d’experimentació per a provar el rendiment òptim del producte.

26. Es planifica la fase d’integració i test final del producte.

27. Es defineix l’especificació de la fase d’integració i proves.

28. Es registra el codi font del producte.

29. Es fa el primer desplegament a escala mundial, sota un entorn controlat i amb un nombre d’usuaris finals reduït.

30. Es duu a terme la fase d’integració i test sobre el desplegament realitzat.

31. Es planifiquen proves de verificació del sistema.

32. Es defineixen les especificacions de verificació del sistema.

33. Es valida davant del comitè de direcció per a garantir que la solució compleixi els requisits, tant tècnics com funcionals, i que està

preparada per a la fase de validació.
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Fase de validació i proves del producte

Figura 32.
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34. Es valida el pla d’acceptació.

35. Es defineix l’especificació del test d’acceptació.

36. S’executa el pla de validació. Es prepara l’informe de validació.

37. S’acaba el pla de validació.

38. S’elaboren informes.

39. Es creen les notes de la versió.

40. Es valida davant del comitè de direcció per a garantir que la solució compleixi els requisits, tant tècnics com funcionals, i que està

preparada per a la fase d’acceptació.
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Fase d’acceptació del client

Figura 33.

41. Es duu a terme una prova d’acceptació.

42. Es crea un acord del tipus de servei.

43. Es revisa i s’accepta, si escau, la gestió de la fase d’acceptació del client.
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Fase de posada en marxa

Sun Microsystems té un posicionament clar amb relació a la creació

i l’evolució del programari; des dels seus inicis, ha apostat i continua

apostant pel desenvolupament de productes de programari i maqui-

nari basats en estàndards oberts del mercat, per tal de fomentar la

lliure competència mitjançant la publicació dels protocols i interfícies

perquè la resta d’empreses creadores de programari puguin compe-

tir lliurement.

Figura 34.

44. S’acaba i aprova el pla de control.

45. S’executa el pla de posada en marxa, aprovat prèviament.

46. Es realitza l’última validació davant del comitè de direcció per a garantir que la solució compleixi els requisits, tant tècnics com fun-

cionals, i està preparada per a la fase de manteniment.

3.3. Posicionament de Sun amb el programari lliure
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Sun pensa que és necessari donar suport a la comunitat de progra-

mari lliure mitjançant l’aportació de codi font i recursos humans i

econòmics, perquè aquesta comunitat pugui, d’aquesta manera, mi-

llorar o adaptar aquests programes i Sun Microsystems els pugui por-

tar al mercat i oferir un seguit de serveis afegits, com ara suport,

formació, etc.

Quan Sun Microsystems decideix embarcar-se en la posada en mar-

xa d’un sistema de lloc de treball basat en tecnologia de programari

lliure, ho fa sota una sèrie de condicions:

• Crear un lloc de treball orientat a tot tipus d’usuaris, amb una ver-

tadera orientació al món empresarial, com una alternativa al lloc

de treball Microsoft Windows.

Figura 35.

Aquests són alguns dels projectes finançats parcialment o totalment per Sun Microsystems.

Sun Microsystems, després d’obrir el codi de Solaris 10,

s’ha convertit en l’entitat que més línies ha donat a la

comunitat de programari lliure, per davant de la Uni-

versitat de Berkeley.

3.4. Estudi de les aplicacions de programari lliure 
que es poden implementar a l'empresa



165

Implantació de sistemes

A
N

O
TA

C
IO

N
ES

© FUOC • XP06/M2004/01488

• Adaptar i utilitzar aquest lloc de treball perquè sigui compatible

amb la tecnologia existent dins de Sun i que els més de trenta-mil

empleats de l’empresa distribuïts per tot el món es puguin bene-

ficiar del producte.

El projecte, denominat internament Mad Hatter, té, per tant, dos tipus

de clients: d’una banda, els mateixos empleats de l’empresa i, d’una

altra, la resta d’usuaris i empreses dins del mercat. Encara que el cas

d’estudi que aquí analitzem se centri en el primer dels casos –és a

dir, la posada en marxa del sistema d’escriptori que es va presentar

externament com a Java Desktop System dins de Sun Microsystems–, les

fases prèvies a la distribució del producte són exactament iguals inde-

pendentment del tipus de client.

3.4.1. Necessitats i estudi del mercat

El primer pas, abans de decidir el tipus d’aplicacions que es poden

integrar a aquest projecte, és detectar les necessitats del mercat i els

beneficis i riscos associats. Una vegada identificats, cal garantir que

compleixin l’estratègia de Sun.

A partir de les necessitats del mercat, el producte ha de complir els

objectius següents:

• Proporcionar un conjunt d’aplicacions basades en estàndards

oberts que estiguin integrades i que proporcionin un entorn de

treball interoperable, segur i ben definit.

Figura 36.
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• Garantir que els usuaris es trobin davant d’un entorn de treball

que els permeti sentir-se còmodes i que els resulti familiar.

• Utilitzar peces de codi obert a fi de no estar lligat a una única tec-

nologia.

Les característiques que demanen els clients per al lloc de treball són

les següents:

• Un lloc de treball obert, barat i que els permeti deslligar-se de tec-

nologies propietàries.

• Un disseny elegant i senzill de manejar i gestionar.

• Un entorn de treball que els permeti oblidar-se dels virus informàtics.

Una vegada analitzades les necessitats del mercat, és necessari de-

tectar quines són les aplicacions que formaran part del nou lloc de

treball:

Atès que el principal objectiu de Sun és orientar el producte cap a entorns professio-

nals, s’ha de tenir en compte que les necessitats i l’ús que fa el treballador d’una em-

presa del lloc de treball són molt diferents dels que fa un usuari en un entorn no

professional.

• Un entorn sobre el qual es puguin executar aplicacions.

• Un client de correu, directori i calendari.

• Un navegador per a poder accedir a les pàgines de la Intranet/

Internet.

• Un paquet ofimàtic que permeti realitzar presentacions, docu-

ments de text, fulls de càlcul, etc.
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• Un entorn gràfic intuïtiu que permeti executar les aplicacions an-

teriorment enumerades i d’altres de menys necessàries, però que

s’hi han d’incloure.

• Totes les aplicacions s’han de poder executar sobre qualsevol dels

sistemes operatius que té disponibles Sun Microsystems:

– Solaris (arquitectura SPARC)

– Solaris (arquitectura x86)

– Linux (arquitectura x86)

En la seva primera versió, el lloc de treball Java Desktop System (JDS)

està format pels components següents:

3.4.2. Estudi de les aplicacions Java
Desktop System (JDS)

Abans d’entrar en els detalls de cada una de les aplicacions, és impor-

tant tenir en compte quina és la proposta de valor de Sun en oferir un

lloc d’usuari basat en programari obert com és Java Desktop System:

• És important que l’aspecte de l’entorn gràfic sigui tan semblant

com sigui possible als entorns operatius de Windows, ja que és

Figura 37.
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la plataforma més utilitzada mundialment en ordinadors per-

sonals.

L’entorn d’escriptori GNOME permet obtenir un seguit de menús

i icones que faciliten una transició molt poc traumàtica.

Cal tenir en compte que en el món de l’empresa molts usuaris no són usuaris avançats

de sistemes informàtics i, per tant, és bàsic evitar el rebuig per part d’aquest col·lectiu.

• La gestió de dispositius ha de ser senzilla. Moltes vegades és ne-

cessari connectar al lloc de treball un dispositiu extern (escàner,

impressora, etc.) i aquesta operació no ha de comportar cap pro-

blema a l’usuari.

• El lloc de treball ha de ser integrable i interoperable, no ha d’estar

limitat a un tipus d’aplicacions. Per tant, s’ha de basar en estàn-

dards oberts, de manera que es pugui integrar amb les tecnologies

existents en qualsevol entorn empresarial (servidors de directori,

correu, bases de dades, aplicacions basades en el sistema operatiu

Windows, etc.).

Entorn gràfic GNOME Descripció i característique

GNOME és l’entorn d’escriptori més popular dins de la 
comunitat de programari lliure.

Proporciona un aspecte familiar de gestió de sistema 
operatiu. Té menús, icones, gestió de fitxers, accessoris, 
eines del sistema i tot tipus de pantalles personalitzables 
que permeten que l’usuari final es trobi còmode a l’hora 
de moure’s per l’entorn.
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L’aspecte que ofereix l’entorn de treball gràcies a GNOME és similar

al següent:

Una eina que no pot faltar dins d’un entorn de treball professional és

un paquet ofimàtic. Actualment, l’eina amb més implantació en el

mercat és Microsoft Office. Per aquesta raó, Sun Microsystems ha in-

vertit molts recursos (econòmics i humans) a tenir una alternativa en

el mercat que pugui igualar les prestacions i que garanteixi la com-

patibilitat al 99%.

Figura 38.

Suite ofimàtica StarOffice Descripció i característiques

Facilitat d’ús. Qualsevol persona que hagi treballat amb 
Office és capaç de manejar l’eina StarOffice sense fer cap 
tipus de formació addicional.

Interoperable. Té la capacitat d’exportar qualsevol tipus 
de document a format PDF, Flash XML, .doc, .xls, .ppt, rtf, 
psw, etc.

Format obert. Treballa amb fitxers amb format intern 
basats en XML.
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L’aspecte que ofereix aquesta eina és el següent:

La imatge següent mostra l’aspecte de Ximian Evolution:

Figura 39.

Client correu Ximian Descripció i característiques

Client de correu, directori, calendari, etc.

Suporta els protocols de correu més 
coneguts i és capaç d’integrar-se a un 
servidor de calendari.

Aspecte molt similar al client Outlook.

Figura 40.
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L’aspecte que presenta aquest navegador és el següent:

La resta d’aplicacions que acompanyen les que s’han detallat aquí són nombroses i

cauen fora de l’àmbit d’aquest estudi, ja que poden ser útils però no crítiques per al

correcte funcionament d’una empresa en el dia a dia.

3.4.3. Mètriques de control utilitzades pel departament
d’operacions TI

Un dels processos més significatius en el disseny i la posterior im-

plantació d’un sistema de programari lliure en Sun són les mètriques,

que ajuden a predir la garantia d’èxit d’un producte.

Navegador Mozilla Descripció i característiques

Navegador que compleix els estàndards 
HTML, XML, CCS, etc.

Té editor d’HTML, gestor de baixades i 
un seguit d’altres característiques 
avançades.

Inclou de manera preconfigurada 
plug-ins per a Java, Macromedia Flash, 
Adobe Acrobat Reader, RealPlayer, etc.

Figura 41.
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Existeixen nombroses mètriques que permeten estimar costos, riscos,

qualitat, eficiència, etc., que són dutes a terme pel responsable d’ope-

racions de la zona geogràfica on es farà la implantació del sistema.

Les dades més importants que es manegen en aquestes mètriques

estan relacionades amb els recursos humans disponibles per a dur a

terme la implantació correcta de les aplicacions. Entre aquestes da-

des destaca la proporció d’usuaris finals per nombre d’enginyers de-

dicats a aquestes tasques.

Dins del departament d’operacions de TI de Sun Microsystems, hi ha

un total de 265 persones que administren i instal·len aplicacions cor-

poratives a més de 1.810 servidors, els quals donen servei als més

de 35.000 empleats. En altres paraules, un administrador de siste-

mes és responsable de gestionar i supervisar més de cent trenta-cinc

llocs de treball.

Una altra de les mètriques interessants està relacionada amb la mi-

llora de la qualitat i la productivitat, es tracta de la metodologia Sun

Sigma. Sun Sigma és una adaptació per part de Sun de la metodo-

logia Six Sigma, bàsicament, un mètode científic per a millorar els

processos, productes i serveis. Totes les decisions que es prenen amb

Figura 42.
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vista a aquesta millora es basen en les dades que es recullen des dels

diferents departaments.

Gràcies a aquestes mètriques es poden detectar les àrees en què és

necessari millorar processos que ajudin a reduir costos.

L’ORI (operational risk index) és l’índex que s’aconsegueix mitjançant

l’anàlisi de l’entorn dels sistemes de Sun en producció. S’analitzen els

sistemes, s’estudien els riscos i es classifiquen en funció de la seva cri-

ticitat (baixa, mitjana, alta i crítica). Una vegada obtinguts els valors

de cada un dels sistemes, s’obté el risc que aquests fallin.

La fórmula per a obtenir l’ORI d’un departament és la següent:

(10*critical) + (5*high) + (3*moderate) + (1*low) = ORI

Figura 43.

Figura 44.

En el gràfic anterior podem veure quin és l’ORI dels sistemes d’alguns dels departa-
ments de Sun Microsystems dins de la zona geogràfica EMEA (Europa, l’Orient Mitjà i
Àfrica). Com que aquest índex està relacionat amb el nombre de servidors en produc-
ció, aquest nombre apareix indicat a la part dreta del gràfic.
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Després de fer l’anàlisi d’un sistema en producció mitjançant una

eina denominada explorer, els resultats obtinguts es contrasten amb

els valors que, segons Sun Microsystems, hauria de tenir aquest sis-

tema en un entorn ideal. Els riscos es classifiquen segons el seu nivell

de criticitat i s’aplica la fórmula anterior.

Finalment, és important obtenir mètriques relacionades amb l’eficiència

aconseguida al lloc de treball, en els serveis de xarxa local i en els serveis

de la xarxa d’àrea extensa.

Exemple

S’ha avaluat un sistema i s’han aconseguit els resultats

següents:

L’ORI d’aquest sistema seria 79.

(10*2) + (5*5) + (3*8) + (1*10)=79 

Exemple

El gràfic següent mostra un exemple dels estalvis de

costos que s’obtenen a Sun gràcies a l’eficiència als

llocs de treball:

Nivell de risc Nombre de problemes 
potencials

Critical (crític) 2

High (alt) 5

Moderate (moderat) 8

Low (baix) 10
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Una vegada que el producte està preparat per a ser instal·lat massi-

vament a tots els servidors de fitxers i aplicacions de la xarxa SWAN,

és necessari adoptar un enfocament global de posada en marxa

(deployment) que permeti substituir el programari actualment ins-

tal·lat en els sistemes pel nou producte. La gestió de posada en

marxa permet que els diferents grups involucrats, tant responsables

de maquinari com de programari, es coordinin en la implantació del

nou sistema en un entorn de servidors centralitzats repartits per dife-

rents països del món.

Les responsabilitats d’aquesta gestió es poden resumir en els punts

següents:

• Planificació i supervisió del desplegament efectiu del nou progra-

mari (i del maquinari si fos necessari), eliminant els programes

que han estat classificats com a obsolets.

• Coordinació amb la gestió de canvis en cas que algunes parts del

programari només requereixin actualització.

• Garantia que tots els elements que s’instal·laran són segurs i es

podran localitzar a la base de dades corresponent.

• Gestió de les expectatives dels usuaris finals.

És important tenir en compte que, a vegades, la instal·lació afecta un

grup d’aplicacions concretes de l’empresa que es poden considerar

en bloc, mentre que altres cops el desplegament tan sols requereix

l’actualització de versió d’una aplicació. Per aquest motiu, en funció

de la naturalesa dels components que es poden instal·lar, es poden

donar diversos tipus de posada en marxa:

• Llançament complet: tots els mòduls o components de la posada

en marxa han estat creats, han estat interconnectats i han estat

provats com una peça única.

3.5. Desenvolupament i posada en marxa 
de la plataforma a escala mundial
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• Llançament diferencial: només s’inclouen aquells components que

han canviat des de l’última posada en marxa.

Els components de programari que comprèn una nova instal·lació

s’hauran d’acoblar de manera controlada per a assegurar un procés

reproduïble. És bastant comú automatitzar el procés per a reduir la

dependència respecte a la intervenció humana i millorar així la fia-

bilitat. Sun Microsystems ha desenvolupat tota una arquitectura de pro-

cessos i sistemes, denominada N1, que permet realitzar aquest procés

amb la mínima intervenció humana.

La posada en marxa s’haurà de sotmetre a proves rigoroses i a l’ac-

ceptació de l’usuari. A causa de l’elevat nombre d’usuaris finals que

hi ha en una empresa multinacional com Sun, es farà una selecció

d’un nombre reduït d’usuaris (amb diferents perfils tècnics) perquè se

superin i validin les proves per a la posada en marxa a escala mun-

dial. En alguna ocasió, malgrat haver realitzat tots i cadascun dels

passos que descriuen els procediments de posada en marxa, pot

ocórrer que una versió de programari generi un error d’execució i

impedeixi el correcte funcionament de la instal·lació. En aquest cas,

és necessari un pla de retrocés que documenti els passos que cal se-

guir després d’un error de posada en marxa.

La base de dades de programari corporatiu conté les

còpies mestre de tot el programari controlat a l’empre-

sa (tant els programes adquirits com els elaborats als

laboratoris d’R+D). La configuració exacta d’aquesta

base de dades s’ha de definir i s’ha de revisar abans de

qualsevol posada en marxa.
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3.5.1. Gestió de la posada en marxa

Un procediment de gestió de posada en marxa centralitzat com el

que es descriu té nombrosos avantatges davant un de distribuït:

• El nombre de servidors sobre els quals es realitzen les instal·lacions

és molt reduït, la qual cosa permet que la base de dades d’equips

registrats no sigui excessivament gran.

• El temps que s’empra en la fase final de la posada en marxa que-

da reduït a escassos minuts.

• L’execució dels procediments de marxa enrere i reinstal·lació del

programari antic torna a ser qüestió de minuts.

Aquest avantatge és interessant quan es produeix un error o es genera un error en al-

guna de les aplicacions instal·lades.

• Millora la qualitat del servei, com a resultat d’un èxit més elevat

de les instal·lacions i una reducció més que considerable de la in-

terrupció del negoci, que la majoria de vegades és zero.

Figura 45.
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• Assegura que la instal·lació queda a les mans de professionals es-

pecialitzats en aquest tipus de gestió: l’usuari final no ha de fer

mai cap operació sobre el programari instal·lat.

• Millora la utilització dels recursos.

3.5.2. Eines per a la distribució

El departament d’operacions de TI de Sun Microsystems utilitza un

procediment denominat SoftDist per a distribuir el programari una

vegada feta la seva posada en marxa. L’objectiu d’aquest procés

consisteix a garantir que els servidors centrals de cada una de les zo-

nes geogràfiques tinguin disponible l’última versió del programari

que es vol fer arribar als empleats.

Abans de detallar els passos necessaris per a la distribució del pro-

gramari, és important tenir en compte els conceptes següents:

• Submitter: persona de Sun Microsystems responsable de preparar

els paquets que es distribuiran.

• Paquet: aplicació programari que pot utilitzar qualsevol empleat

de Sun dins de l’entorn de l’empresa.

Requisits previs a la distribució del programari

• Identificació. Tots els paquets que s’instal·laran necessiten tenir

assignat un empleat de Sun abans de dur a terme la distribució.

Aquest empleat sol ser el responsable del departament d’opera-

cions de la zona geogràfica. La informació que es necessita és la

següent:

– Nom de l’individu o grup dins d’un departament.

– Identificació i provisió dels recursos necessaris per a respondre a

qualsevol problema que pugui sorgir relacionat amb l’aplicació, in-

dependentment que les preguntes estiguin relacionades amb la data

del final de vida del producte, el suport, els errors i el manteniment.
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– Identificació del punt de contacte per a qualsevol tema relacionat

amb el suport del producte.

• Aprovació. Tots els paquets que s’instal·lin han de ser aprovats pel

responsable del departament d’operacions dins de la zona geo-

gràfica corresponent, de manera que es garanteixi la funcionalitat

de l’aplicació i la coordinació de la compatibilitat amb altres pro-

ductes, bases de dades i altres aplicacions que siguin rellevants

per als objectius de negoci. El responsable d’operacions ha de ser

una persona que conegui a la perfecció els objectius de la com-

panyia, el risc d’un error en la posada en marxa del producte i els

requisits del producte, de manera que pugui determinar el nom-

bre de recursos del departament que ha d’utilitzar per a garantir

l’èxit de la distribució.

Requisits per a la distribució del producte

• Ús de l’eina preptool. Aquesta eina, utilitzada únicament de

manera interna a Sun Microsystems, permet ajuntar i organitzar

les dades necessàries per a preparar un paquet abans de la seva

distribució. Totes les dades rellevants s’han d’introduir per a ga-

rantir l’operabilitat del paquet dins de l’entorn de l’empresa.

• Control d’exportacions. En ser Sun Microsystems una companyia

nord-americana amb delegacions a diferents països, cal garantir

que el producte compleixi les normes d’exportació/importació vi-

gents a cada país. Aquestes normes es descriuen en el departa-

ment de control d’exportacions de Sun (Sun International Trade

Services).

La jerarquia de distribució SoftDist, i també la topologia de xarxa,

permet distribuir paquets de programari a totes les oficines de Sun

repartides pel món, fins i tot en aquells països amb els quals els

Estats Units tenen limitacions a causa dels acords governamentals.

Els productes que es desenvolupen dins d’un centre d’R+D de Sun

Microsystems ubicat en un altre país que no sigui els Estats Units

han de complir igualment les normes del departament de control

d’exportacions.
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• Contacte amb el centre de suport del producte. El responsable

del departament d’operacions ha de contactar amb el respon-

sable del centre de suport com a part dels preparatius del pa-

quet abans de ser distribuït. D’aquesta manera es defineixen

els mecanismes de suport del producte i també els recursos i el

punt de contacte de suport.

Verificació de la funcionalitat dels paquets durant 
la distribució

• Test funcional. El responsable d’operacions ha de garantir que els 

paquets que s’instal·laran no afecten la productivitat o la funcionalitat 

d’altres aplicacions i que no comprometen l’operativa de negoci des 

del punt de vista del rendiment dels sistemes.

Els paquets que es distribuiran han de funcionar correctament en

els dos sistemes operatius suportats per Sun: Solaris i GNU/Linux.

Com ja s’ha esmentat prèviament, és necessari validar els paquets

en un entorn simulat abans de la seva distribució a escala mundial.

La definició dels criteris que determinen si el paquet és apte per a

ser distribuït o no és responsabilitat del propietari del paquet, que,

en la majoria dels casos, serà el responsable del desenvolupament

del producte o el responsable d’operacions TI.

• Gestió dels errors d’aplicació. El departament d’operacions TI de

Sun, i en nom seu el responsable d’aquest departament, ha d’ofe-

rir un període de garantia als usuaris de la Xarxa mundial i res-

pondre davant de qualsevol problema que pugui sorgir durant

aquell període a partir del moment de la distribució del paquet.

Les situacions de risc es tracten de manera diferent que el proce-

diment estàndard.

Si no s’ha identificat un error (bug) en l’aplicació que s’ha de dis-

tribuir i apareix durant la primera setmana després d’haver fet la

distribució, és el mateix departament d’operacions qui assumeix

les despeses que se’n puguin derivar a partir d’aquell moment. El

mateix ocorre quan el paquet que s’ha distribuït impacta severa-

ment en el rendiment dels sistemes de Sun i causa retards que

afecten el curs normal de treball o impedeix que els usuaris puguin
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obrir, des del seu lloc de treball, altres aplicacions. Els criteris per

a determinar si la distribució d’un paquet s’ha fet correctament o

no són els següents:

– Els usuaris han de poder llançar l’aplicació des del seu lloc de

treball sense la intervenció d’un administrador.

– L’aplicació no pot accedir a zones perquè l’usuari que la llança

no té permisos.

Una vegada que s’ha fet la distribució del programari, el respon-

sable del departament d’operacions IT de cada zona geogràfica

ha d’obtenir mètriques dels seus resultats. Per a això, ha d’auditar

les instal·lacions i informar dels casos que no han tingut èxit de-

tallant els motius i el pla d’actuació que es durà a terme.

La revisió de les instal·lacions es fa cada trimestre i el grup de su-

port ha de cobrir les incidències que es detectin a partir de la pri-

mera setmana d’instal·lació.

Una altra mètrica que ha de tenir en compte el departament

d’operacions de Sun és el DPMO (deficiències per milió d’oportu-

Figura 46.
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nitats), que pretén reflectir el resultat final de les distribucions de

programari dutes a terme cada trimestre.

Ja s’ha comentat que el grup d’operacions TI és el responsable del

correcte funcionament de les aplicacions (tant de programari lliure

com propietàries) dins de Sun. Tanmateix, qualsevol problema detec-

tat als paquets distribuïts, tant de disseny com de desenvolupament,

és responsabilitat del grup de desenvolupament del producte.

Els errors detectats es podrien corregir en la fase de manteniment del

producte; no obstant això, moltes vegades un error dins d’un paquet

pot impactar directament en el rendiment dels sistemes i, per tant, en

el treball del dia a dia dins de l’empresa. Per a evitar aquests pro-

blemes, existeix un procediment estàndard que permet assignar més

prioritat a la revisió de codi del JDS, de manera que els enginyers

encarregats del manteniment del producte el puguin solucionar tan

aviat com sigui possible.

La detecció d’un error dins d’un paquet o una aplicació se sol notificar

al departament d’operacions que ha d’obrir la via de comunicació amb

l’equip de suport del producte. Per a això, Sun posa a disposició dels

usuaris una eina de notificació d’errors en què es detalla informació so-

bre el tipus d’error, en quina part de l’aplicació es produeix, etc.

3.6. Suport del producte

Figura 47.

Des de qualsevol estació de treball es pot accedir a l’eina. 
Simplement cal escriure “bugster” i una aplicació Java sol·lici-

ta que l’usuari s’identifiqui per a poder introduir 
la informació.
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El departament d’educació de Sun Microsystems elabora plans de

formació a mida per a aquells departaments que requereixin una

formació específica sobre el lloc de treball JDS, que permeten l’apre-

nentatge del producte (a escala d’usuari) de manera ràpida. Aquesta

formació no es duu a terme llevat que el departament interessat la

sol·liciti formalment i seleccioni les persones indicades per a realitzar

els cursos.

Hi ha diferents formats de cursos segons la disponibilitat dels empleats:

• Els usuaris amb una necessitat bàsica de formació o que no es pu-

guin absentar dels seus llocs de treball poden fer formació en línia

mitjançant cursos via web.

• Els grups més avançats, o simplement aquells que es puguin des-

plaçar, poden rebre formació mitjançant l’assistència a un curs

amb un instructor.

En qualsevol dels casos, cada departament és responsable del cost

de la formació dels seus treballadors.

3.7. Formació corporativa
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Presentarem en aquest capítol el programari de codi obert des d’un

punt de vista empresarial, mitjançant el cas real d’una pime, Cometa

Technologies, que en fa un ús intensiu.

Com s’explicarà en els apartats següents, el fet d’utilitzar programari

de codi obert en les solucions tecnològiques adoptades per les em-

preses implica la possibilitat de gaudir d’un seguit d’avantatges que,

si no fos així, no existirien o no es manifestarien tan clarament. Així,

per exemple, l’ús de programari de codi obert comporta estalvi de

costos, independència de proveïdors, disminució del temps de des-

envolupament, etc. De la mateixa manera, l’adopció de solucions

basades en codi obert també aporta avantatges als proveïdors dels

serveis que hi estan relacionats.

El programari de codi obert proporciona multitud de possibilitats a

les empreses que es vulguin convertir en proveïdores de solucions

que hi estan relacionades. En aquest capítol es presenten els princi-

pals serveis que Cometa Technologies ofereix als seus clients per a

ajudar-los a superar els reptes que se’ls plantegen: desenvolupa-

ment i integració de projectes basats en l’ús d’eines de codi obert, i

també assessoria i formació en aquesta àrea.

Els casos descrits en els diferents apartats, que exemplifiquen l’ús de

programari de codi obert per part de Cometa Technologies en diver-

sos projectes emmarcats en empreses molt diferents, posen de ma-

nifest com avui aquest tipus de solucions s’ha erigit en una alternativa

real davant les basades en l’ús de programari privatiu.

4. Cometa Technologies

4.1. Introducció
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Després de l’estudi d’aquest capítol, l’estudiant haurà d’haver assolit

els objectius següents:

• Entendre a grans trats quin és el model de negoci que segueix Co-

meta Technologies, com a exemple de pime que basa una part

important de la seva activitat en l’explotació de programari de

codi obert.

• Comprendre, sota una òptica empresarial, quins avantatges

aporta l’ús intensiu d’eines de codi obert, tant des del punt de

vista del proveïdor de solucions tecnològiques com des del punt

de vista del client.

• Reflexionar sobre els principals serveis que poden prestar les em-

preses amb relació a l’ús de programari de codi obert.

• Conèixer exemples reals d’ús de programari de codi obert en di-

ferents sectors empresarials.

Cometa Technologies és una empresa dedicada a donar solucions

en tecnologies de la informació basades en la utilització d’eines de

codi obert i estàndards.

A grans trets, Cometa Technologies ofereix als seus clients dues línies

de serveis:

• Desenvolupament i integració de solucions tecnològiques. Aques-

ta línia de solucions es pretén ajustar totalment a les necessitats

funcionals dels clients i aprofitar en la mesura que es pugui els

4.2. Presentació de l’empresa

Figura 48.

Estudiarem aquests serveis
detalladament en els apar-
tats següents.

Nota

Podeu consultar el web de
Cometa Technologies a:
http://www.cometatech.com.

Web
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productes existents en el mercat, a fi de minimitzar el temps de

desenvolupament i implantació.

• Assessoria i formació. Aquesta línia de solucions pretén capacitar

els clients perquè puguin triar les tecnologies més adequades, co-

nèixer-ne les possibilitats i utilitzar-les.

El personal de Cometa Technologies és expert en tecnologies de la

informació i en la seva aplicació a la resolució de problemes reals a

les empreses. El seu coneixement del “món” del codi obert (filosofia,

objectius, eines disponibles, etc.) permet a Cometa Technologies aju-

dar a solucionar les preocupacions dels seus clients, aplicant i inte-

grant les tecnologies més apropiades a solucions duradores i fiables

amb uns costos ajustats.

És aquest coneixement i la seva aplicació el que representa una core

competency per a Cometa Technologies, una capacitat que la diferencia

dels seus competidors i comporta un avantatge pels motius següents:

• Permet l’accés potencial a una gran varietat de mercats.

• Incrementa els beneficis percebuts pels clients.

• És difícil d’imitar.

Atès que Cometa Technologies és una empresa dedicada a donar

solucions mitjançant l’ús de tecnologia, resulta important descriure

les principals característiques tècniques dels projectes que aquesta

empresa duu a terme:

• Fiabilitat i escalabilitat. Les solucions ofertes per Cometa Technologies

són estables, funcionen tal com està previst que ho facin en tot

moment, i poden créixer alhora que ho fa l’empresa client.

Cometa Technologies soluciona la distància existent

entre la comunitat de programari de codi obert (el co-

neixement que té de les eines que han produït, com es

relacionen les unes amb les altres, quines són les més

interessants, etc.) i les empreses (que necessiten solu-

cions clau a mà amb un manteniment posterior).
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• Aplicació de les tecnologies més apropiades. L’equip de Cometa

Technologies coneix les possibilitats de les diferents tecnologies

disponibles en cada moment i, per tant, pot aplicar la més ade-

quada a cada cas.

• Ús d’eines de codi obert. Cometa Technologies és experta en la

utilització d’aquest tipus d’eines, la qual cosa permet que es res-

ponsabilitzi totalment del seu correcte funcionament i que incor-

pori els seus avantatges als projectes en què intervé.

• Ús d’estàndards. Cometa Technologies utilitza estàndards tecno-

lògics sempre que és possible, tant en les solucions desenvolupa-

des de manera interna (desenvolupaments a mida), com en les

que incorporen productes de tercers (integració de projectes de

codi obert).

4.2.1. Mètode de treball de Cometa Technologies

El cicle de vida d’un projecte de Cometa Technologies implica, en lí-

nies generals, les fases següents:

• Estudi inicial, juntament amb el client, de les necessitats que es

plantegen i les maneres possibles de satisfer-les.

• Confecció d’una proposta que plantegi les línies generals de la

solució suggerida, i la dedicació necessària (hores–persona), per

a dur-la a terme i valorar-la econòmicament.

• Creació de la solució, analitzant detalladament les eines de codi

obert i estàndards que es poden fer servir de tal manera que afe-

geixin valor al projecte (disminució de temps de desenvolupament

necessari, més seguretat, etc.). En aquesta fase és especialment

crítica la comunicació constant amb el client, perquè validi els re-

sultats parcials.

• Acceptació i posada en marxa de la solució, amb una especial

atenció en la formació dels usuaris o tècnics que intervinguin en

l’operativa habitual de la solució implantada, perquè la puguin

aprofitar al màxim.

Tornarem a tractaraquest punt
en l’apartat “Ús del codi obert
a Cometa Technologies”.

Nota
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• Manteniment de la solució assegurant el seu correcte funciona-

ment (manteniment correctiu) i evolució (manteniment evolutiu),

d’acord amb les necessitats del client.

Com a conclusió, podem dir que l’objectiu de Cometa Technologies

és oferir un servei de qualitat als seus clients, la qual cosa implica re-

calcar especialment els aspectes següents:

• Accessibilitat i comunicació. Es facilita el contacte dels clients amb

Cometa Technologies perquè puguin contractar els seus serveis.

Es manté una comunicació constant i fluida amb els clients, en un

llenguatge comprensible per a ambdues parts (cosa que de vega-

des és difícil parlant de tecnologia).

• Capacitat de resposta. Disposició clara d’atendre i donar servei

ràpidament a partir de la descripció de les necessitats dels clients.

• Comprensió del client. Esforç per assimilar i atendre les necessi-

tats dels clients.

• Professionalitat. Cometa Technologies té, i aplica, els coneixements

necessaris per a proposar les millors solucions i dur-les a terme de

manera eficaç.

• Credibilitat i fiabilitat. Es projecta una imatge d’honestedat, basa-

da en el treball ben fet i en la transparència total, proporcionant

les solucions promeses perquè funcionin tal com estava previst, en

el temps estimat inicialment.

Cometa Technologies comercialitza el seu coneixement

i habilitat en certes àrees de les tecnologies de la infor-

mació, tot donant-li forma de diferents maneres: asses-

soria, formació, etc.

En l’apartat “Solucions ofer-
tes” trobareu una descrip-
ció detallada de la fase de
creació de la solució dins
del cicle de vida del projecte
i dels diferents enfocaments
que se li donen.

Nota

La compresión del cliente y
la profesionalidad son los
puntos centrales que dan
sentido a las actividades de
Cometa Technologies: se
busca el beneficio del cliente.

Nota
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• Seguretat. Gràcies al servei de Cometa Technologies, el client no

té la percepció d’assumir cap tipus de risc, no hi ha perills ni dub-

tes referents a la prestació del servei que ha contractat.

4.3.1. Reptes en tecnologies de la informació
de les empreses

En un context d’inestabilitat econòmica i de constant evolució tecno-

lògica, tant les empreses petites com les grans necessiten assumir di-

versos reptes en aquest àmbit:

• Disminuir el temps transcorregut entre la concepció d’un projecte

i la seva posada en marxa. Els projectes relacionats amb les tec-

nologies de la informació han d’obtenir resultats a curt termini: es

fa necessari percebre els beneficis de les accions dutes a terme i

de les inversions efectuades en un període curt de temps.

• Millorar la integració amb altres sistemes. Les empreses cada ve-

gada disposen de més elements heretats en tecnologies de la in-

formació (rarament es parteix de zero), i l’èxit de qualsevol

projecte depèn no solament que produeixi els resultats esperats de

manera aïllada, sinó que s’integri de manera eficaç amb la resta

dels utilitzats en els diferents processos de negoci de l’empresa.

• Incrementar la seguretat. Les empreses han de prevenir el roba-

tori d’informació confidencial, mantenir els seus sistemes tecnolò-

L’ús de codi obert i estàndards ajuda a oferir algunes

de les característiques de servei exposades anterior-

ment, en especial les que incumbeixen factors com la

fiabilitat, professionalitat i seguretat, la qual cosa, en

definitiva, possibilita augmentar la qualitat global

percebuda pel client.

4.3. Ús del codi obert a Cometa Technologies
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gics funcionant en tot moment, garantir la confidencialitat de les

dades que es manegen, etc. Per aquest motiu, la seguretat, en en-

torns tecnològics cada vegada més complexos, s’ha convertit en

una de les preocupacions principals en moltes empreses.

• Mantenir la independència de proveïdors. Les empreses mostren

un interès creixent per mantenir la independència respecte als

seus proveïdors tecnològics, de manera que no es produeixin si-

tuacions (que s’han produït en el passat) en què els proveïdors, en

veure’s en una situació de poder respecte als seus clients, tendei-

xen a no satisfer les seves necessitats com ho feien al principi (per

exemple, augmentant-ne sense justificació aparent els preus).

• Millorar l’ús de les solucions tecnològiques tenint en compte que

s’utilitzen en diferents països i cultures. Cada vegada és més fre-

qüent que les empreses disposin de sistemes amb els quals treba-

llen equips internacionals. Els projectes tecnològics, igual que la

resta d’accions iniciades per les empreses, han de tenir en compte

l’adaptació a aquesta varietat de circumstàncies.

• Disminuir els costos. Cada vegada hi ha més pressions perquè

disminueixi el cost total de la propietat (TCO*, de l’anglès total

cost of ownership) i augmenti el retorn de la inversió (ROI, de l’an-

glès return of investment) dels projectes duts a terme, a causa de

la situació econòmica incerta.

4.3.2. Paper de Cometa Technologies en l’assoliment
dels reptes empresarials

Atès que Cometa Technologies és una empresa dedicada a donar

solucions per mitjà de l’ús de les tecnologies de la informació, ha

de respondre als reptes plantejats pels seus clients. En aquest sentit,

i com ja s’ha comentat, l’ús d’eines de codi obert i estàndards ofereix

a Cometa Technologies la possibilitat d’incrementar la qualitat dels

serveis que ofereix i també la capacitat d’ajudar a assolir els reptes

plantejats. En els apartats següents s’estudia cada un d’aquests

aspectes.

* TCO: cost referit a l’adqui-
sició de maquinari i progra-
mari, cost de personal
(formació tècnica i d’usuari,
enginyeria, etc.), cost de su-
port (instal·lació, manteni-
ment, etc.) i cost degut mal
funcionament (pèrdua d’ho-
res de treball, d’oportunitats
de negoci, etc.).

Nota
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Ús de codi obert

El programari de codi obert permet disposar del codi font, redistri-

buir-lo i modificar-lo lliurement. Al món hi ha milers de persones

que creen i mantenen programari de codi obert i milions d’usuaris que

l’utilitzen diàriament.

Els principals avantatges que aporta a Cometa Technologies i als

seus clients el fet de basar les seves solucions en programari de codi

obert són els següents:

• Més fiabilitat i seguretat. L’ús de programari de codi obert incre-

menta la seguretat, almenys en els aspectes següents:

– Hi ha més transparència: qualsevol persona pot detectar i corregir

errors; en aquest sentit, se segueix un procés d’avaluació d’ex-

perts (peer review).

– S’ofereixen més garanties de confidencialitat, ja que és possible

fer auditories de codi impossibles o difícils de fer en el cas del pro-

gramari privatiu.

– Permet la independència de proveïdors: qualsevol empresa client

pot decidir lliurement prescindir de cert proveïdor si no està satis-

feta amb els seus serveis. No es troba tancada en una trampa, ja

que té tot el necessari per a poder continuar el projecte per si ma-

teixa o per mitjà d’un proveïdor nou.

• Millor rendiment i escalabilitat. En alguns casos, l’ús d’eines de

programari de codi obert permet aprofitar al màxim maquinari

que d’una altra manera consideraríem antiquat o estaria infrau-

tilitzat. Quant a l’escalabilitat, es pot destacar que hi ha diverses

eines de codi obert, les que normalment exerceixen funcions crí-

tiques dins d’una solució, preparades per a créixer juntament

amb la mesura del problema que es resol (tot això sense incórrer

en costos com ara la compra de llicències noves, l’ampliació de

les que es posseeixen, l’actualització de versions professional a

enterprise, etc.).
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• Absoluta flexibilitat i llibertat. L’ús d’eines de codi obert ajuda a

disminuir el temps que transcorre entre la concepció d’un projecte

i la seva posada en marxa, ja que permet reutilitzar components

de programari ja desenvolupats (amb cost d’adquisició zero), dels

quals es disposa de tot el codi font i, per tant, es poden adaptar

a les necessitats concretes de cada client. El fet de poder fer mo-

dificacions en eines ja existents permet, a més, adaptar-les a di-

ferents països i cultures.

• Estalvi de costos d’adquisició i manteniment. Aquest estalvi es

deu al fet que els costos d’adquisició de les diferents eines de

programari utilitzades (llibreries, motors de bases de dades,

gestors de continguts, servidors web, etc.) són nuls, els costos

d’adquisició de maquinari seran lleument inferiors i els costos de

manteniment podran ser inferiors gràcies a l’augment de la segu-

retat, a l’absència de despeses recurrents en llicències (que no

aporten cap valor real a la solució), etc.

A continuació presentem una llista amb algunes de les eines de codi

obert que usa habitualment Cometa Technologies en les solucions

que elabora:

• Bases de dades: MySQL (http://www.mysql.com/), PostgreSQL

(http://www.postgresql.org/).

• Sistemes operatius: diferents distribucions de GNU/Linux, com ara

RedHat (http://www.redhat.com/) o Debian (http://www.debian.org/).

• Servidors web i d’aplicacions: Apache (http://httpd.apache.org/),

JBoss (http://www.jboss.org/), Tomcat (http://jakarta.apache.org/

tomcat/), Cocoon (http://xml.apache.org/cocoon/).

• Ofimàtica: OpenOffice (http://www.openoffice.org/), DocBook

(http://www.docbook.org/).
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Ús d’estàndards

Igual com l’ús d’eines de codi obert, el fet d’utilitzar intensivament es-

tàndards pot ajudar a incrementar la qualitat de les solucions ofertes

i, en conseqüència, a assolir els reptes dels clients de Cometa Tech-

nologies.

Es pot destacar que hi ha una clara complementarietat entre els es-

tàndards i el programari de codi obert. Hem de tenir en compte que

entenem estàndards en sentit ampli:

• Estàndards de iure. Estàndards aprovats per una organització

dedicada formalment a la seva definició, com ara ISO (http://

www.iso.org/).

• Estàndards oberts. Estàndards aprovats per consens i fets públics per-

què qualsevol empresa els pugui utilitzar, com els definits per l’OASIS,

Organization for the Advancement of Structured Information Stan-

dards (http://www.oasis-open.org/).

• Estàndards de facto. Estàndards adoptats com a resultat del seu

extens ús i acceptació general, com el format PDF creat per Adobe

(http://www.adobe.com).

• Estàndards propietaris. Estàndards controlats per una empresa en

concret i que no es fan públics perquè altres empreses els puguin

utilitzar, com alguns dels formats de fitxers utilitzats per Microsoft

(http://www.microsoft.com).

En general, els projectes de codi obert utilitzen, en la mesura que es

pugui, els estàndards existents, atès que concorden totalment amb

molts dels seus objectius, com la reutilització o la interoperabilitat.

De fet, cada vegada és més freqüent que les organitzacions que es

dediquen a la creació d’estàndards desenvolupin implementacions de

referència d’aquests que alliberen sota alguna de les llicències

de codi obert existents.
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L’ús d’estàndards en cada una de les àrees involucrades en les solu-

cions que Cometa Technologies duu a terme permet:

• Aprofitar l’experiència i el saber fer de tercers en les seves resepc-

tives àrees de negoci o tecnològiques. Aquest fet permet disminuir

els costos dels projectes d’aquests, ja que s’arriba a solucions mi-

llors en menys temps.

• Oferir interoperabilitat i facilitat d’integració amb altres sistemes.

La utilització d’estàndards permet millorar i facilitar la connexió

dels sistemes nous amb els ja existents, mitjançant l’ús d’estàn-

dards comuns a tots dos.

• Reutilitzar eines ja existents o crear-ne unes altres de noves que es

puguin tornar a fer servir en el futur, amb el consegüent estalvi de

costos associat. Molts estàndards disposen d’implementacions de

referència o projectes de codi obert associats, fet pel qual en utilit-

zar-los no solament s’obtenen els seus avantatges inherents, sinó

que també permeten disposar d’un conjunt d’eines ja desenvolu-

pades i provades.

• Maximitzar la durabilitat i la capacitat de creixement dels desen-

volupaments realitzats. En utilitzar estàndards es facilita la futura

evolució de les solucions, ja que aquestes es basen en un conjunt

d’elements (especificacions, implementacions de codi obert, etc.)

que milloren per si mateixos, cosa que permet la integració amb

nous elements que es desconeixien o no existien.

Alguns dels estàndards tecnològics que s’usen habitualment a Co-

meta Technologies són els següents:

• Presentació de la informació: XHTML (http://www.w3c.org/xhtml/),

PDF (http://www.adobe.com/), SVG (http://www.w3.org/Graphics/

SVG/), VoiceXML (http://www.voicexml.org/), WML (http://www.

openmobilealliance.org/).

• XML i serveis web (web services): XML (http://www.w3c.org/XML/), XSL

(http://www.w3.org/Style/XSL/), SOAP (http://www.w3.org/2000/xp/

Group/), WSDL (http://www.w3.org/2002/ws/), UDDI (http://

www.w3.org/2002/ws/).
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• Llenguatges de programació: Java (http://java.sun.com/), Perl (http://

www.perl.com/), PHP (http://www.php.net/), JavaScript (http://www.ecma-

international.org/), C (http://std.dkuug.dk/JTC1/SC22/WG14/), C++

(http://std.dkuug.dk/JTC1/SC22/WG21/).

• Metodologies i eines de suport: Métrica 3 (http://www.map.es/csi/

metrica3/), UML (http://www.uml.org/), Extreme programming (http://

www.extremeprogramming.org/).

Les solucions que Cometa Technologies ofereix es poden dividir bà-

sicament en les quatre àrees següents:

• Desenvolupament de projectes a mida basats en l’ús d’eines de

codi obert i estàndards.

• Integració d’eines de codi obert ja existents en projectes nous o

projectes ja existents.

• Assessoria per a la utilització de diferents tecnologies, estàndards

i eines de codi obert.

• Formació sobre diferents tecnologies, estàndards i eines de codi

obert.

Els serveis oferts per Cometa Technologies giren entorn dels conei-

xements d’aquesta empresa en tecnologies de la informació i, en

concret, en el desenvolupament (en el més ampli significat de la pa-

raula) de projectes en el marc de les eines de codi obert i els estàn-

dards. Els serveis oferts, per tant, no són més que diferents maneres

de fer explotar aquest coneixement; és a dir, maximitzar l’aprofita-

ment de les capacitats que representen avantatges competitius per

a l’empresa.

Aquests coneixements adquireixen més valor, si fos possible, atès

l’estat actual de l’ús de les eines de codi obert a les empreses, que

troben sobre això les problemàtiques següents:

4.4. Solucions ofertes per Cometa Technologies

En els apartats següents es
descriuran més detallada-
ment aquestes  àrees, s’es-
tudiaran quins avantatges
s’ofereixen als clients en
cada una d’elles i es posarà
un exemple de cas real que
hi estigui relacionat.

Nota
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• Falta de suport, tant si és per la manca de personal qualificat com

per la falta d’organitzacions sòlides que avalin els projectes. Co-

meta Technologies ofereix la possibilitat d’externalitzar els projec-

tes, realitzant-ne un manteniment posterior (i, per tant, assumint-

ne la responsabilitat) o traslladant el saber fer o know how neces-

sari perquè les empreses puguin fer aquesta tasca internament. A

més, per mitjà dels serveis d’assessoria i formació, s’ajuda les em-

preses a escollir i conèixer quins són els projectes de codi obert

amb més èxit en el present i més projecció futura, a fi de minimit-

zar els riscos assumits en adoptar-los.

• Models de negoci immadurs. Cometa Technologies avala els pro-

jectes que duu a terme amb l’experiència acumulada al llarg d’anys

de treball en l’àmbit de les tecnologies de la informació, en especial

del codi obert, i amb múltiples casos d’èxit en aquest camp.

• Falta d’aplicacions o immaduresa d’aquestes, sota suport d’estàn-

dards de facto. Cometa Technologies, mitjançant el servei d’asses-

soria que ofereix (aïlladament o com a part integrant d’un projecte

major), ajuda els seus clients a trobar i utilitzar les eines de codi

obert més madures i estables, completant-les en cas que les seves

necessitats així ho requereixin (contribuint, per tant, amb els seus

serveis de desenvolupament i integració, a l’evolució d’aquesta

eina), i fent-se responsable del seu bon funcionament.

• Falta d’organitzacions que sistematitzin la difusió i formació en

programari de codi obert. Cometa Technologies ofereix un servei

de formació a mida de les necessitats del client, en el qual s’apor-

ten els coneixements específics sobre certes àrees (principalment

estàndards i eines de codi obert). La UOC, per la seva banda,

amb el màster internacional de Programari Lliure, aporta la pos-

sibilitat d’adquirir una formació genèrica però molt completa en

l’àmbit del programari lliure.

4.4.1. Desenvolupament de projectes a mida

Els serveis de desenvolupament a mida que ofereix Cometa Technologies

consisteixen en el disseny i la implementació de solucions ajustades

a les necessitats concretes dels seus clients, aplicant les tecnologies
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més adequades per a satisfer-les i utilitzant intensivament eines de

codi obert i estàndards.

Les principals funcions que Cometa Technologies duu a terme en un

projecte a mida són les següents:

• Gestió del projecte: Cometa Technologies planifica, controla i fa

el seguiment del projecte externalitzat pel client.

• Estudi de viabilitat: Cometa Technologies fa un estudi previ a la

posada en marxa del projecte que en permet comprovar la viabi-

litat en termes econòmics, tècnics, etc.

• Anàlisi: Cometa Technologies duu a terme, juntament amb el cli-

ent, l’anàlisi funcional del projecte; és a dir, l’especificació dels re-

quisits de negoci que haurà de complir.

• Disseny: Cometa Technologies obté els models i especificacions

que defineixen el projecte tecnològic a partir de l’anàlisi funcional

realitzada juntament amb el client. En aquesta fase entren en joc

les diferents eines de codi obert que s’utilitzaran i els estàndards

que se seguiran.

• Construcció: Cometa Technologies realitza el desenvolupament

tècnic del projecte basant-se en l’ús d’eines de codi obert com ara

frameworks, llibreries, serveis, etc. Es desenvolupa cada un dels

mòduls necessaris per a satisfer els requisits de negoci, i les proves

unitàries i d’integració necessàries.

• Implantació: juntament amb el client, Cometa Technologies fa el

pas a producció dels sistemes desenvolupats, duent a terme les

migracions necessàries i les proves d’implantació oportunes. En

aquesta fase també s’imparteix la formació als usuaris finals i als

tècnics de l’empresa client que hagin d’utilitzar o mantenir la so-

lució desenvolupada.

• Manteniment: una vegada acceptat el projecte desenvolupat, Co-

meta Technologies es fa càrrec del seu manteniment –correctiu o

evolutiu–, segons el nivell de servei acordat amb el client.
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Per a dur a terme aquestes funcions, Cometa Technologies utilitza eines

de codi obert, tant amb coneixement exprés del client –perquè aquestes

eines formaran part de la solució que se li lliurarà (per exemple, utilitzant

un sistema gestor de bases de dades com ara MySQL, o unes llibreries

de programació de serveis web com Apache Axis)– com sense, comu-

nicant-li únicament els resultats obtinguts (per exemple, fent la planifi-

cació del projecte per mitjà de Planner o creant la documentació del

projecte mitjançant DocBook).

Una vegada acceptat el sistema desenvolupat per a satisfer les ne-

cessitats del client, Cometa Technologies li lliura absolutament tot el

codi font relacionat amb la solució. Aquest codi podrà tenir les des-

tinacions següents:

• Ser alliberat amb els projectes corresponents a les eines de codi

obert utilitzades en la solució. Cometa Technologies té un clar

compromís amb el codi obert, fet pel qual tot desenvolupament

dut a terme per a un client compleix de manera estricta les lli-

cències de les eines utilitzades. D’aquesta manera, els canvis in-

corporats a les eines de codi obert utilitzades en els projectes

(correccions d’errors, addicions de noves funcionalitats, etc.) són

alliberats sota la llicència que correspongui i enviats per a la

seva incorporació a aquestes eines (la qual cosa, al seu torn, be-

neficia el client de la solució).

• No ser alliberat, si el client ho decideix així. El codi font desenvo-

lupat per Cometa Technologies especialment per a una solució

determinada, i que no hagi de ser alliberat obligatòriament en

compliment de qualsevol tipus de llicència, romandrà sota el con-

trol del client. Per tant, el client és propietari del codi i pot decidir

no alliberar-lo per determinades raons.

• Ser alliberat, si el client ho decideix així. Cometa Technologies anima

sempre els seus clients a alliberar el codi font que aquests posseeixen

en exclusiva sobre els projectes desenvolupats, i els transmet els

avantatges del model de desenvolupament de codi obert enfront de

les alternatives privatives.

Apache Axis: http://ws.apache.
org/axis

Planner: http://www.imendio.
com/projects/planner

Web
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Exemple

Atrapalo.com

L’empresa Atrapalo.com (http://www.atrapalo.com)

utilitza el comerç electrònic centrat en la promoció i la

col·locació d’excedents del sector del lleure (vols, ho-

tels, lloguer de cotxes, espectacles, etc.) per a convertir-

los en ofertes a Internet.

Cometa Technologies ha desenvolupat el sistema de

reserva de restaurants del lloc web Atrapalo.com, ba-

sant-se en l’ús de la plataforma tecnològica d’aquest

portal i diverses eines de codi obert.

El sistema de reserva de restaurants es va enfocar des

del principi com un projecte a mida, ja que s’havia

d’integrar totalment al sistema d’Atrapalo.com, aprofi-

tant la infraestructura tecnològica existent i conservant

el seu enfocament tècnic. El resultat final va ser un se-

guit d’aplicacions (basades en l’ús d’eines de codi

obert com ara PHP o MySQL) que satisfeien les neces-

sitats plantejades pel client.

Figura 49.
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4.4.2. Integració d’eines

Els serveis d’integració d’eines que ofereix Cometa Technologies con-

sisteixen en l’aprofitament de productes de codi obert existents en el

mercat, parametritzant-los per a adaptar-los a les seves característi-

ques de negoci. Les funcions bàsiques desenvolupades per Cometa

Technologies en un projecte d’integració d’eines seran les mateixes

que en un desenvolupament a mida.

La integració d’eines de codi obert, a diferència del que ocorre amb

els serveis de desenvolupament a mida, no es limita a l’ús de llibreries,

programari intermediari (middleware), etc. i s’aprofiten projectes que

permeten cobrir àrees funcionals completes, simplement parametrit-

zant-los o mitjançant canvis molt concrets.

El fet de poder partir de solucions finals ja madures, provades per

equips de treball de tot el món, del codi font de què es disposa sota

una llicència que permet la seva modificació sense cap cost, permet

a Cometa Technologies oferir solucions adaptades a les necessitats

dels seus clients minimitzant el temps i el cost del desenvolupament.

Exemple

Cometa Technologies ofereix solucions completes ba-

sades en la utilització, parametrització i personalització

de gestors de continguts de codi obert, com ezPublish

(http://www.ez.no/) o eines de monitoratge, com Nagios

(http://www.nagios.org/).

Exemple

BJC Diálogo

BJC Diálogo (http://www.bjc-dialogo.com/) és una

empresa filial de BJC (http://www.bjc.es/) dedicada a

comercialitzar sistemes intel·ligents de gestió tècnica d’ha-

bitatges que permeten l’automatització i gestió de l’ener-

gia en un habitatge de mida petita o mitjana, i també el

control de les instal·lacions existents en locals comercials,

hotels, oficines.
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Cometa Technologies ha desenvolupat, juntament amb

l’empresa Grasa Studio (http://www.grasa.net/), el lloc

web corporatiu de BJC Diálogo, en el qual els usuaris

poden demanar informació sobre projectes a mida,

trobar notícies i novetats, el catàleg de productes de

l’empresa, informació sobre domòtica, etc.

Els serveis d’integració oferts per Cometa Technologies

concordaven perfectament amb el projecte del portal cor-

poratiu de BJC Diálogo, atès que les necessitats planteja-

des pel client es podien resoldre en gran manera a partir

de l’ús d’eines de codi obert desenvolupades essencial-

ment per a la gestió de continguts.

A partir del disseny gràfic proporcionat per Grasa Studio,

es van fer una sèrie de plantilles que es van utilitzar amb

el gestor de continguts lliure ezPublish. Va ser necessari

introduir algunes modificacions sobre ezPublish i des-

envolupar mòduls addicionals per a complir entera-

ment les especificacions acordades amb el client, però

es va aconseguir proporcionar una solució completa en

menys temps del necessari per a dur a terme un desen-

volupament des de zero, ajustant, alhora, els costos

econòmics del projecte.

Figura 50.
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4.4.3. Assessoria

El servei d’assessoria que Cometa Technologies ofereix als seus cli-

ents consisteix en la prestació d’ajuda professional en els processos

de presa de decisions tecnològiques, en les àrees en què s’ha espe-

cialitzat.

Mitjançant el servei d’assessoria, Cometa Technologies incrementa

el coneixement que els seus clients tenen en certes àrees, a fi que pu-

guin prendre decisions més fonamentades que els permetin fer ex-

plotar certes tecnologies, eines i estàndards i aplicar-les al seu negoci

de la manera més òptima.

Exemple

Contex Scanning Technology A/S

Contex Scanning Technology A/S (http://www.contex.com/)

és una multinacional, que té la central a Dinamarca,

dedicada a produir i comercialitzar plòters i escàners

per a l’àmbit professional.

Cometa Technologies proveeix Contex Scanning Tech-

nology A/S de serveis d’assessoria en l’àrea de la se-

guretat tecnològica, auditant alguns dels seus productes

en aquest sentit.

Les auditories de seguretat que Cometa Technologies

realitza per a Contex Scanning Technology A/S són de

dos tipus: mensuals, que tenen com a finalitat compro-

var la seguretat del sistema tenint en compte els diver-

sos punts que el componen (sistema operatiu, serveis

oferts, etc.), i puntuals, de més abast, anteriors al llan-

çament d’un release del producte auditat (més o menys

cada nou mesos). Les auditories tenen com a resultat

documents i jocs de proves que faciliten al client infor-

mació sobre els possibles problemes de seguretat dels

seus productes, si n’hi hagués: com els podria aprofitar

un possible atacant i quins riscos podrien comportar.

Cometa Technologies ofe-
reix assessorament princi-
palment en la selecció,
utilització, adaptació, etc.
d’eines de codi obert i estàn-
dards, i també en certes tec-
nologies en què és experta.

Nota

Cometa Technologies ha
ajudat els seus clients en
àrees com la seguretat en
entorns que fan un ús in-
tensiu d’eines de codi
obert, especialment GNU/
Linux, estàndards d’apre-
nentatge virtual o e-learning
com ara ADL SCORM
(http://www.adlnet.org/), o
la millora quant a seguretat i
optimització de rendiment
d’eines concretes com el ser-
vidor web Apache o el servi-
dor d’aplicacions Tomcat.

Exemple
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4.4.4. Formació

Cometa Technologies, per mitjà del seu servei de formació, trasllada

al personal dels seus clients el coneixement que té de certes àrees tec-

nològiques (eines de codi obert, estàndards, etc.).

L’objectiu de la formació és capacitar el personal de les empreses

client per a entendre i utilitzar determinades tecnologies, eines de

codi obert i estàndards l’aplicació dels quals pot comportar avan-

tatges competitius.

Cometa Technologies fa la formació de manera sistemàtica i rigorosa,

seguint un programa consensuat amb el client del servei i adaptat a les

seves necessitats concretes. A més del coneixement transmès a les per-

sones que hagin intervingut en el procés de formació per part del client,

el treball realitzat té com a resultat la generació d’una documentació

completa que reflecteix els temes tractats i que pot servir com a refe-

rència posterior. En aquells casos en què el client expressa el seu

consentiment, i sempre animat per Cometa Technologies, aquesta

documentació s’allibera sota algun tipus de llicència oberta, com ara

GFDL, GNU Free Documentation License (http://www.gnu.org/copyleft/

fdl.html) o Creative Commons (http://creativecommons.org/).

Les auditories exigeixen la realització de proves quant

a la seguretat de diferents eines de codi obert usades

per Contex Scanning Technology A/S en els seus pro-

ductes, i també l’ús d’aplicacions de codi obert destina-

des a la comprovació de la seguretat de sistemes, com

Nessus (http://www.nessus.org/).

Exemple

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

La Universitat Oberta de Catalunya és una organització

dedicada a facilitar la formació continuada de les perso-

nes. Entre l’oferta de formació de la UOC trobem el

màster internacional de Programari Lliure, dins del qual

s’emmarca el curs de què forma part aquest material.
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Atès el compromís de Cometa Technologies amb el codi obert i tot el

que comporta, com no podia ser de cap altra manera, tota la infra-

estructura informàtica d’aquesta empresa es basa en aquest tipus de

solucions.

Els avantatges que aporta l’ús d’eines de codi obert a Cometa Tech-

nologies enfront de les alternatives privatives són exactament les mateixes

que les ofertes als seus clients: més flexibilitat, increment de la seguretat,

millor rendiment, estalvi de costos, compliment d’estàndards, etc.

La infraestructura informàtica de Cometa Technologies es pot dividir

a grans trets en les àrees següents:

• Infraestructura bàsica: eines que donen suport a l’operativa habi-

tual i més elemental de l’empresa.

• Col·laboració: eines de comunicació entre les persones de l’em-

presa, i entre aquestes i d’altres (per exemple, clients).

• Llocs de treball: eines usades als ordinadors que manegen les

persones que treballen a l’empresa.

Cometa Technologies ajuda la Universitat Oberta de

Catalunya en la formació dels seus estudiants mitjan-

çant les tasques de consultoria i autoria de materials de

diferents cursos del màster internacional de Programari

Lliure d’aquesta universitat.

El treball fet consisteix a confeccionar els materials de

diferents cursos del màster internacional de Programari

Lliure, entre els quals hi ha, Bases de dades i Conceptes

avançats en el desenvolupament del programari, que,

gràcies a la UOC, són alliberats sota llicència GNU

Free Documentation License. Així mateix, algunes de les

persones que formen part de l’equip de Cometa Tech-

nologies realitzen tasques de consultoria en diversos

cursos d’aquest màster.

4.5. Ús del programari de codi obert dins 
de Cometa Technologies
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En els apartats següents es descriurà amb més detall cada una

d’aquestes àrees i s’estudiaran quines eines de codi obert s’utilitzen

en cada cas.

4.5.1. Infraestructura bàsica

La infraestructura bàsica informàtica de Cometa Technologies és

aquella que permet dur a terme les operacions elementals necessà-

ries per al funcionament normal de l’empresa, entre les quals hi ha

la connexió correcta de la xarxa informàtica a Internet, la compartició

de fitxers emmagatzemats en servidors centrals en què es fan les cò-

pies de seguretat, etc.

En la taula següent es resumeixen els principals elements de progra-

mari utilitzats en la infraestructura bàsica informàtica de Cometa

Technologies:

Figura 51.

Tipus d’aplicació Solució utilitzada

Sistema operatiu GNU/Linux

Servidor d’impressió Common UNIX Printing System

Routing route (núcleo SO GNU/Linux)

Firewall iptables (núcleo SO GNU/Linux)

Servidor DNS ISC BIND

Servidor DHCP ISC DHCP Server

Proxy-caché Squid

Servidor de fitxers Samba

Còpies de seguretat Amanda

Servei de directori OpenLDAP
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4.5.2. Col·laboració

L’àrea de col·laboració de la infraestructura informàtica de Cometa

Technologies comprèn aquelles eines que permeten establir canals

de comunicació entre el personal de l’empresa o entre el personal de

l’empresa i agents externs (clients, proveïdors, etc.). Entre aquestes

eines, trobem les aplicacions habituals de comunicació mitjançant

Internet, com el correu electrònic, i altres de més especials que satisfan

necessitats concretes de Cometa Technologies, que potser són menys

comunes en un altre tipus d’empreses.

En la taula següent es resumeixen els principals elements programari

utilitzats en aquest àmbit:

Exemple

L’eina de seguiment de projectes

Aquesta aplicació permet, mitjançant una interfície web,

gestionar els aspectes relacionats amb els projectes dels

clients de Cometa Technologies, com ara requeriments

funcionals, errors detectats, documents relacionats, etc.

Cada usuari de l’eina té un perfil assignat (cap de pro-

jecte, analista, programador, client, etc.) que li permet

fer una sèrie d’accions sobre els aspectes comentats.

L’ús d’aquesta eina permet portar un control exhaustiu

de l’estat dels projectes i que els clients estiguin informats

en tot moment de la situació del seu projecte.

Tipus d’aplicació Solució utilitzada

Servidor de correu electrònic Postfix, IMAP

Servidor de fax HylaFAX

Eina de seguiment de projectes Mantis

Servidor web Apache

Sistema gestor de bases de dades MySQL

Gestió de continguts ezPublish

Sistema de gestió de versions Subversion
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4.5.3. Llocs de treball

Els llocs de treball són els ordinadors –portàtils o de sobretaula– que

utilitzen les persones que treballen a Cometa Technologies. Aquestes

persones tenen diferents perfils segons les tasques que realitzen (gestió

de projectes, màrqueting, desenvolupament tècnic, etc.), però totes uti-

litzen la mateixa configuració bàsica de lloc de treball; únicament es

diferencien en les aplicacions que usen de manera més habitual.

Com que totes les aplicacions són de codi obert i no s’ha de pagar

llicència per lloc de treball, per usuari, o similars, totes estan instal·la-

des a tots els ordinadors per a més comoditat (qualsevol usuari pot

utilitzar qualsevol ordinador de l’empresa i tenir a la seva disposició

totes les aplicacions que necessita).

En la taula següent es resumeixen quins són els principals elements pro-

gramari instal·lats en un lloc de treball bàsic de Cometa Technologies:

Tipus d’aplicació Solució utilitzada

Sistema operatiu GNU/Linux

Paquet ofimàtic OpenOffice

Client de correu electrònic Thunderbird

Navegador web Firefox

Editor d’imatges Gimp

Reproductor d’àudio i video Kaffeine

Client de missatgeria instantània Kopete

Gestor d’informació personal Evolution

Eina d’enregistrament de CD i DVD K3b

Entorn integrat de desenvolupament Eclipse

Sistema de gestió de versions Subversion

Planificació de projectes Planner

Eina de creació de diagrames Dia, Umbrello
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4.6.1. Projecte a mida

En els apartats següents es presenta el projecte a mida realitzat per

Cometa Technologies per al portal jurídic Derecho.com (http://

www.derecho.com/).

Presentació del client

Derecho.com és una empresa que proporciona serveis i continguts

legals de qualitat per Internet que permeten solucionar les necessitats

jurídiques dels seus clients: els ofereix la possibilitat de consultar ba-

ses de dades, plantejar consultes jurídiques sobre qüestions legals,

buscar legislació i adquirir models contractuals o formularis proces-

sals, entre altres serveis.

Presentació del projecte

Derecho.com és un portal vertical dedicat al món legal. Des dels seus

inicis, Derecho.com ha confiat en Cometa Technologies per a desen-

volupar i mantenir la plataforma tecnològica en la qual se sosté el

seu negoci.

4.6. Casos d’estudi

Figura 52.
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Objectius del projecte

Ja amb el naixement del portal, l’any 1999, es van identificar els ob-

jectius següents com a ineludibles:

• Capacitat per a mostrar la informació que es maneja al portal sobre

diferents plataformes (ordinador personal, telèfon mòbil, PDA, etc.).

• Possibilitat de consultar els continguts sota diferents vistes, fent

possible la seva integració en llocs web de tercers de manera

transparent (co-branding).

• Alta disponibilitat: la plataforma ha d’estar activa vint-i-quatre

hores al dia, set dies la setmana.

• Alt rendiment: la plataforma ha de suportar la concurrència de

centenars d’usuaris i oferir un temps de resposta raonable.

• Minimització dels costos de desenvolupament i manteniment.

Descripció de la solució

A fi de complir els objectius clau quant a la gestió del contingut, es

va decidir basar tota la solució en l’ús d’XML per a la representació

de la informació.

Figura 53.
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El contingut s’extreu d’una base de dades i s’expressa en XML. Mit-

jançant un procés de transformació en el qual s’apliquen fulls d’estil

(XSL), es genera la representació del contingut en diferents llenguat-

ges (XHTML, WML, XML, etc.) que permeten mostrar-lo en múltiples

plataformes.

A més, aquest procés permet adequar la representació gràfica de la

informació a la seva destinació. Així, per exemple, una mateixa pàgina

web es mostrarà de manera diferent segons si va dirigida a usuaris del

portal Derecho.com o a usuaris que la consulten mitjançant d’altres

portals amb els quals Derecho.com té acords.

Eines utilitzades

A fi de maximitzar l’estabilitat i el rendiment de la plataforma, i es-

talviar costos de desenvolupament i manteniment, es va optar perquè

utilitzessin eines de codi obert, entre les quals, les següents:

• GNU/Linux: sistema operatiu dels diferents servidors que allotgen

la solució.

• MySQL: sistema gestor de bases de dades relacionals on s’emma-

gatzema tota la informació.

• Apache i Tomcat: servidor web i contenidor de miniaplicacions

de servidors (servlet) sota els quals s’executen les diferents apli-

cacions.

Figura 54.
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• Cocoon: framework que facilita i optimitza el treball amb docu-

ments XML i les operacions d’XSLT.

• Llibreries de tercers.

4.6.2. Integració

En els apartats següents es presenta el projecte d’integració realitzat per

Cometa Technologies i l’empresa 0 y 1 Factoría (http://www.0y1.com/)

per a la revista I+C2 (http://ic.fsjd.org/) de la Fundació Sant Joan de

Déu (http://www.fsjd.org/).

Presentació del client

La Fundació Sant Joan de Déu (FSJD) és una entitat sense finalitat de

lucre creada per l’orde hospitalari Sant Joan de Déu (província

d’Aragó – San Rafael) amb la finalitat de crear un àmbit d’actuació

en el qual puguin convergir sinergies relacionades amb la investiga-

ció i la docència entre els diferents centres i professionals que formen

part de l’orde, principalment els de Catalunya, sense excloure’n al-

tres d’Espanya o fins i tot de l’estranger.

L’empresa de serveis professionals 0 y 1 Factoría, amb la qual Cometa

Technologies ha desenvolupat el projecte, està especialitzada a detectar

innovacions, estimular la creativitat i concebre espais digitals diferencials.

Figura 55.



213

Implantació de sistemes

A
N

O
TA

C
IO

N
ES

© FUOC • XP06/M2004/01488

Presentació del projecte

El butlletí en línia I+C2 (Investigació, Innovació, Ciència i Compromís)

és una iniciativa de la Fundació Sant Joan de Déu que té l’objectiu

d’impulsar el coneixement i la divulgació de les diferents iniciatives

innovadores que es duen a terme des d’aquesta institució en l’àmbit

de la investigació, la docència i el desenvolupament social.

Cometa Technologies ha estat l’empresa encarregada d’ajudar la

Fundació Sant Joan de Déu a desenvolupar i mantenir la plataforma

tecnològica en què es basa la publicació de la revista I+C2, treba-

llant en col·laboració amb l’empresa 0 y 1 Factoría, encarregada de

crear, editar i publicar els continguts d’aquest butlletí.

Objectius del projecte

Els objectius del projecte van ser definits pel client final, la Fundació Sant

Joan de Déu, i per les dues empreses que li havien de subministrar la

solució final, 0 y 1 Factoría i Cometa Technologies, i eren els següents:

• Crear una plataforma tecnològica que proveeixi les funcionalitats bà-

siques per a gestionar una revista en línia, com la tramesa periòdica

de notícies, la creació d’edicions que agrupin aquestes notícies, etc.

Figura 56.
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• Agregar certes funcionalitats que afegexeissin valor al butlletí

aprofitant que utilitza Internet com a canal de publicació, com ara

cercadors, subscripcions personalitzades, suport per a múltiples

idiomes, etc.

• Permetre el manteniment de la informació generada per 0 y 1

Factoría o pel client final de la solució, la Fundació Sant Joan de

Déu, de manera fàcil i intuïtiva.

• Preparar la solució per al seu manteniment evolutiu, plantejant-la

de manera que es faciliti l’addició de característiques funcionals

noves i l’enriquiment de les ja existents.

• Minimitzar, en la mesura que es pugui, el cost econòmic de la so-

lució, i també el temps transcorregut entre el seu plantejament ini-

cial i el seu pas definitiu a producció.

Descripció de la solució

Per a complir els objectius marcats, es va decidir basar la solució tec-

nològica en l’ús d’un gestor de continguts sota llicència de progra-

mari lliure. D’aquesta manera, es va aconseguir tenir disponible una

important base a partir de la qual treballar i minimitzar els costos

Figura 57.
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econòmics i el temps necessari per a poder tenir el lloc web del but-

lletí I+C2 totalment operatiu.

El gestor de continguts triat va ser ezPublish en la seva versió 3.3, l’úl-

tima disponible en el moment d’iniciar el projecte. L’ús d’ezPublish

va implicar dur a terme les tasques següents:

• Instal·lació del gestor de continguts ezPublish integrant-lo a altres ele-

ments com ara el motor de bases de dades, el servidor web, etc.

• Creació dels objectes que permeten allotjar el contingut del lloc

web, com ara article, edició, notícia, subscriptor, etc. Es van espe-

cificar els seus atributs i vistes i es va tenir en compte el suport per

a múltiples idiomes en aquests.

• Creació i modificació d’una sèrie de plantilles a partir de les quals

el gestor de continguts genera l’HTML necessari per a publicar el

contingut del lloc web; en aquest cas, la revista I+C2.

• Creació i modificació d’una sèrie de plantilles addicionals que el

gestor de continguts utilitza per a prestar serveis del contingut del

lloc web, com ara el cercador destacat de novetats, etc.

• Modificació de certs mòduls del gestor de continguts, a fi d’incor-

porar funcionalitats no existents inicialment, pròpies d’una revista

en línia (agrupació d’articles en edicions, gestió de subscripcions i

dades personals dels usuaris, tramesa periòdica del butlletí, etc.).

Figura 58.
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Eines utilitzades

Com ja s’ha comentat, la solució desenvolupada gira entorn de l’ús

i la modificació d’ezPublish com a gestor dels continguts del lloc web

del butlletí I+C2. Aquesta aplicació i les que s’han creat ex professo

per al projecte descrit es basen en altres eines de codi obert i han ge-

nerat un estoc de programari que funciona de manera coordinada i

integra una plataforma amb les característiques que ja s’han comen-

tat en aquest mòdul (fiabilitat, seguretat, baix cost, etc.).

Algunes de les eines utilitzades són les següents:

• GNU/Linux: sistema operatiu del servidor que allotja la solució.

• MySQL: sistema gestor de bases de dades relacionals on s’emma-

gatzema tota la informació amb què es treballa per mitjà del ges-

tor de continguts.

• PHP: intèrpret per al llenguatge de script utilitzat pel gestor de

continguts i les modificacions que Cometa Technologies hi va fer.

• Apache: servidor web.

• ezPublish: gestor de continguts sota llicència GPL.

• Llibreries de tercers.

Figura 59.
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En aquest capítol s’ha estudiat el cas de l’empresa Cometa Techno-

logies, dedicada a oferir solucions en tecnologies de la informació

basades en l’ús d’eines de codi obert i estàndards.

Cometa Technologies ofereix als seus clients serveis relacionats amb les

àrees en les quals aquesta empresa té una alt grau de coneixement:

• Desenvolupament i integració de solucions tecnològiques, basa-

des en la utilització d’eines de codi obert i estàndards.

• Assessoria i formació en determinades tecnologies, eines de codi

obert i estàndards.

Mitjançant aquests serveis, Cometa Technologies pretén respondre

als principals reptes que es plantegen avui en dia les organitzacions

respecte als seus projectes en tecnologies de la informació:

• Disminuir el temps transcorregut entre la concepció d’un projecte

i la seva posada en marxa.

• Millorar la integració entre els sistemes de l’organització.

• Incrementar la seguretat dels sistemes.

• Mantenir la independència de proveïdors.

• Millorar l’ús de les solucions tecnològiques tenint en compte dife-

rents països i cultures.

• Disminuir el cost total de propietat de les solucions.

En aquest sentit, l’ús d’eines de codi obert significa un important

avenç, ja que aporten els avantatges següents:

• Fiabilitat i seguretat.

• Millor rendiment i escalabilitat.

4.7. Resum
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• Flexibilitat i llibertat.

• Estalvi en els costos d’adquisició i manteniment.

A tall d’exemple, s’ha estudiat com Cometa Technologies basa tota

la seva infraestructura informàtica en l’ús de solucions de codi obert.

Amb el mateix objectiu, s’han descrit dos casos d’estudi d’aplicació

d’aquest tipus de solucions (Derecho.com i Fundació Sant Joan de

Déu) emmarcats dins dels serveis de desenvolupament de projectes

a mida i integració respectivament.
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Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 59

Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is

permitted to copy and distribute verbatim copies of this license

document, but changing it is not allowed.

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other

functional and useful document free in the sense of freedom: to

assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it,

with or without modifying it, either commercially or noncommercially.

Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way

to get credit for their work, while not being considered responsible for

modifications made by others.

This License is a kind of copyleft which means that derivative works

of the document must themselves be free in the same sense. It

complements the GNU General Public License, which is a copyleft

license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for

free software, because free software needs free documentation: a

free program should come with manuals providing the same

freedoms that the software does. But this License is not limited to

software manuals; it can be used for any textual work, regardless

of subject matter or whether it is published as a printed book. We

recommend this License principally for works whose purpose is

instruction or reference.

GNU Free Documentation License

A.1. PREAMBLE
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This License applies to any manual or other work, in any medium,

that contains a notice placed by the copyright holder saying it can

be distributed under the terms of this License. Such a notice grants

a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use

that work under the conditions stated herein. The Document

below, refers to any such manual or work. Any member of the

public is a licensee, and is addressed as you You accept the license

if you copy, modify or distribute the work in a way requiring

permission under copyright law.

A Modified Version of the Document means any work containing

the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with

modifications and/or translated into another language.

A Secondary Section is a named appendix or a front-matter

section of the Document that deals exclusively with the relationship

of the publishers or authors of the Document to the Document's

overall subject (or to related matters) and contains nothing that

could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document

is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not

explain any mathematics.) The relationship could be a matter of

historical connection with the subject or with related matters, or of

legal, commercial, philosophical, ethical or political position

regarding them.

The Invariant Sections are certain Secondary Sections whose titles

are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice

that says that the Document is released under this License. If a

section does not fit the above definition of Secondary then it is not

allowed to be designated as Invariant. The Document may contain

zero Invariant Sections. If the Document does not identify any

Invariant Sections then there are none.

The Cover Texts are certain short passages of text that are listed, as

Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the

Document is released under this License. A Front-Cover Text may be

at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A.2. APPLICABILITY AND DEFINITIONS



225

Implantació de sistemes

A
N

O
TA

C
IO

N
ES

© FUOC • XP06/M2004/01488

A Transparent copy of the Document means a machine-readable

copy, represented in a format whose specification is available to

the general public, that is suitable for revising the document

straightforwardly with generic text editors or (for images

composed of pixels) generic paint programs or (for drawings)

some widely available drawing editor, and that is suitable for input

to text formatters or for automatic translation to a variety of

formats suitable for input to text formatters. A copy made in an

otherwise Transparent file format whose markup, or absence of

markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent

modification by readers is not Transparent. An image format is not

Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that

is not Transparent is called Opaque.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain

ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format,

SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-

conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human

modification. Examples of transparent image formats include PNG,

XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can

be read and edited only by proprietary word processors, SGML or

XML for which the DTD and/or processing tools are not generally

available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF

produced by some word processors for output purposes only.

The Title Page means, for a printed book, the title page itself, plus

such following pages as are needed to hold, legibly, the material

this License requires to appear in the title page. For works in

formats which do not have any title page as such, Title Page

means the text near the most prominent appearance of the work's

title, preceding the beginning of the body of the text.

A section Entitled XYZ means a named subunit of the Document

whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses

following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ

stands for a specific section name mentioned below, such as

Acknowledgements, Dedications, Endorsements, or History. To

Preserve the Title of such a section when you modify the Document

means that it remains a section Entitled XYZ according to this

definition.
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The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice

which states that this License applies to the Document. These

Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in

this License, but only as regards disclaiming warranties: any other

implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has

no effect on the meaning of this License.

You may copy and distribute the Document in any medium, either

commercially or noncommercially, provided that this License, the

copyright notices, and the license notice saying this License applies to

the Document are reproduced in all copies, and that you add no

other conditions whatsoever to those of this License. You may not use

technical measures to obstruct or control the reading or further

copying of the copies you make or distribute. However, you may

accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large

enough number of copies you must also follow the conditions in

section 3. 

You may also lend copies, under the same conditions stated above,

and you may publicly display copies.

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have

printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the

Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the

copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts:

Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the

back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as

the publisher of these copies. The front cover must present the full title

with all words of the title equally prominent and visible. You may add

other material on the covers in addition. Copying with changes

limited to the covers, as long as they preserve the title of the

Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim

copying in other respects.

A.3. VERBATIM COPYING

A.4. COPYING IN QUANTITY
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If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly,

you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the

actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document

numbering more than 100, you must either include a machine-

readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in

or with each Opaque copy a computer-network location from which

the general network-using public has access to download using

public-standard network protocols a complete Transparent copy of

the Document, free of added material. If you use the latter option, you

must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of

Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will

remain thus accessible at the stated location until at least one year

after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through

your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the

Document well before redistributing any large number of copies, to give

them a chance to provide you with an updated version of the Document.

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under

the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the

Modified Version under precisely this License, with the Modified Version

filling the role of the Document, thus licensing distribution and

modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it.

In addition, you must do these things in the Modified Version:

• A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct

from that of the Document, and from those of previous versions

(which should, if there were any, be listed in the History section of

the Document). You may use the same title as a previous version

if the original publisher of that version gives permission.

• B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or

entities responsible for authorship of the modifications in the

A.5. MODIFICATIONS
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Modified Version, together with at least five of the principal

authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer

than five), unless they release you from this requirement.

• C. State on the Title page the name of the publisher of the

Modified Version, as the publisher.

• D. Preserve all the copyright notices of the Document.

• E. Add an appropriate copyright notice for your modifications

adjacent to the other copyright notices.

• F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice

giving the public permission to use the Modified Version under the

terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

• G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections

and required Cover Texts given in the Document's license notice.

• H. Include an unaltered copy of this License.

• I. Preserve the section Entitled History. Preserve its Title, and add

to it an item stating at least the title, year, new authors, and

publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If

there is no section Entitled History in the Document, create one

stating the title, year, authors, and publisher of the Document as

given on its Title Page, then add an item describing the Modified

Version as stated in the previous sentence.

• J. Preserve the network location, if any, given in the Document for

public access to a Transparent copy of the Document, and likewise

the network locations given in the Document for previous versions

it was based on. These may be placed in the History section. You

may omit a network location for a work that was published at least

four years before the Document itself, or if the original publisher

of the version it refers to gives permission.

• K. For any section Entitled Acknowledgements or Dedications

Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the
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substance and tone of each of the contributor acknowledgements

and/or dedications given therein.

• L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in

their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are

not considered part of the section titles.

• M. Delete any section Entitled Endorsements Such a section may

not be included in the Modified Version.

• N. Do not retitle any existing section to be Entitled Endorsements

or to conflict in title with any Invariant Section.

• O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or

appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material

copied from the Document, you may at your option designate some or

all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of

Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles

must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled Endorsements, provided it contains

nothing but endorsements of your Modified Version by various

parties–for example, statements of peer review or that the text has

been approved by an organization as the authoritative definition of a

standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and

a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the

list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-

Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through

arrangements made by) any one entity. If the Document already

includes a cover text for the same cover, previously added by you or by

arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you

may not add another; but you may replace the old one, on explicit

permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License

give permission to use their names for publicity for or to assert or

imply endorsement of any Modified Version.
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You may combine the Document with other documents released

under this License, under the terms defined in section 4 above for

modified versions, provided that you include in the combination all of

the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified,

and list them all as Invariant Sections of your combined work in its

license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and

multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single

copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but

different contents, make the title of each such section unique by

adding at the end of it, in parentheses, the name of the original

author or publisher of that section if known, or else a unique number.

Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant

Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled History in

the various original documents, forming one section Entitled History;

likewise combine any sections Entitled Acknowledgements, and any

sections Entitled Dedications. You must delete all sections Entitled

Endorsements.

You may make a collection consisting of the Document and other

documents released under this License, and replace the individual

copies of this License in the various documents with a single copy that is

included in the collection, provided that you follow the rules of this

License for verbatim copying of each of the documents in all other

respects.

You may extract a single document from such a collection, and

distribute it individually under this License, provided you insert a

copy of this License into the extracted document, and follow this

License in all other respects regarding verbatim copying of that

document.

A.6. COMBINING DOCUMENTS

A.7. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
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A compilation of the Document or its derivatives with other separate

and independent documents or works, in or on a volume of a storage

or distribution medium, is called an aggregate if the copyright

resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of

the compilation's users beyond what the individual works permit.

When the Document is included in an aggregate, this License does

not apply to the other works in the aggregate which are not

themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these

copies of the Document, then if the Document is less than one half

of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed

on covers that bracket the Document within the aggregate, or the

electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form.

Otherwise they must appear on printed covers that bracket the

whole aggregate.

Translation is considered a kind of modification, so you may

distribute translations of the Document under the terms of section 4.

Replacing Invariant Sections with translations requires special

permission from their copyright holders, but you may include

translations of some or all Invariant Sections in addition to the

original versions of these Invariant Sections. You may include a

translation of this License, and all the license notices in the Document,

and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the

original English version of this License and the original versions of

those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the

translation and the original version of this License or a notice or

disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled Acknowledgements,

Dedications, or History, the requirement (section 4) to Preserve its Title

(section 1) will typically require changing the actual title.

A.8. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A.9. TRANSLATION
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You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document

except as expressly provided for under this License. Any other attempt

to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and

will automatically terminate your rights under this License. However,

parties who have received copies, or rights, from you under this

License will not have their licenses terminated so long as such parties

remain in full compliance.

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of

the GNU Free Documentation License from time to time. Such new

versions will be similar in spirit to the present version, but may differ

in detail to address new problems or concerns. See http://

www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number.

If the Document specifies that a particular numbered version of this

License or any later version applies to it, you have the option of

following the terms and conditions either of that specified version or

of any later version that has been published (not as a draft) by the

Free Software Foundation. If the Document does not specify a version

number of this License, you may choose any version ever published

(not as a draft) by the Free Software Foundation.

To use this License in a document you have written, include a copy of

the License in the document and put the following copyright and

license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy,

distribute and/or modify this document under the terms of the

A.10. TERMINATION

A.11. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

A.12. ADDENDUM: How to use this License for your 
documents
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GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later

version published by the Free Software Foundation; with no

Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover

Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU

Free Documentation License.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover

Texts, replace the with...Texts. line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-

Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other

combination of the three, merge those two alternatives to suit the

situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we
recommend releasing these examples in parallel under your choice
of free software license, such as the GNU General Public License, to
permit their use in free software.




