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Introducció

Aquest primer mòdul de l'assignatura d'Implantació de sistemes de programari

lliure proporciona les bases per a conèixer els principals conceptes implicats en

la implantació de sistemes en general, i la seva aplicació al programari lliure

en particular.

El mòdul s'inicia amb un repàs dels conceptes bàsics dels projectes

d'implantació de sistemes, caracteritzant les diferents fases del procés des d'un

punt de vista metodològic i funcional, analitzant l'estreta relació entre els ob-

jectius estratègics de l'organització i el projecte d'implantació.

Després, s'hi presenta una classificació dels tipus de projectes d'implantació

més habituals, indicant les principals característiques i diferències entre ells,

i analitzant detingudament les implicacions en els objectius del projecte i en

el seu desenvolupament.

Una vegada s'han revisat els conceptes bàsics de la implantació de sistemes i els

diferents tipus de projectes que comprèn, s'hi presenten les particularitats de

la implantació de sistemes en programari lliure. S'hi analitzaran els principals

factors que influeixen en el projecte, i els avantatges i els inconvenients de la

implantació si utilitzem programari lliure.

Finalment, s'hi repassaran els importants i fonamentals conceptes de la gestió

de projectes, ampliant els models clàssics per a adequar-los a les particularitats

de les implantacions basades programari lliure.
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1. Conceptes bàsics

En aquest primer apartat repassarem els conceptes bàsics de la implantació de

sistemes, des de la seva definició conceptual fins a les principals fases que la

constitueixen, sense oblidar els aspectes metodològics, estratègics i organitza-

cionals.

1.1. Definició

Històricament, la implantació de sistemes sempre ha estat estretament lligada

a l'evolució de la tecnologia i la seva difusió popular. De fet, si es caracteritza

el concepte de manera global, qualsevol innovació –tecnològica o no– que es

vulgui difondre fora de l'àmbit estricte dels seus creadors requereix seguir un

procés d'implantació.

El fet de correspondre a una implantació tecnològica implica la consideració

que s'ha de prestar a alguns aspectes essencials, com l'impacte en l'organització

i en els usuaris directes, però també en els usuaris indirectes i clients, per exem-

ple. A més a més, actualment es considera la tecnologia –entesa des d'un punt

de vista global i genèric– com un factor decisiu en l'evolució competitiva de

l'organització.

En aquest sentit, la implantació de sistemes és el procés pel qual

s'instauren una o més novetats tecnològiques en una organització, com

a resultat d'una actuació que deriva del seu pla estratègic.

D'acord amb aquesta definició, la implantació de sistemes tecnològics deriva

d'una voluntat estratègica de l'organització per a assolir noves fites, l'objectiu

de les quals pot ser molt divers en funció de l'àmbit de la mateixa organització.

Es pot il·lustrar aquest concepte amb dos exemples d'àmbits diferents:

• Una empresa, en tant que organització amb ànim de lucre, pot actuar so-

bre la tecnologia que utilitza amb l'objectiu de millorar la seva competiti-

vitat i així optar a obtenir més quota de mercat oferint un producte més

innovador o adequat a noves demandes.

• Una administració pública, en tant que organització sense ànim de lucre,

pot actuar sobre la tecnologia a la qual té accés la regió que administra,

amb l'objectiu d'oferir eines competitives per a minimitzar la divisòria di-

gital i desenvolupar l'economia en aquest sector.
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1.2. El pla estratègic de l'organització

En l'anterior apartat s'ha fet referència al pla estratègic de l'organització i la

importància del seu rol en la implantació de sistemes.

El pla estratègic de l'organització és un conjunt de propostes que defi-

neixen els objectius o tendències de l'organització en el futur. Acostuma

a ser quinquennal, i ha de ser desenvolupat posteriorment en les dife-

rents àrees o departaments funcionals de l'organització.

L'objectiu principal del pla és minimitzar els riscos i maximitzar els resultats

de la implantació, establint tendències reals, assequibles i mesurables, fruit de

la relació entre l'organització i l'àmbit en el qual actua.

Moltes vegades, s'utilitza l'anàlisi DAFO1 com a eina de diagnòstic de la situació

actual de l'organització, concretant en una sola taula els principals factors que

influeixen en el funcionament estructural de l'organització en el seu entorn,

en un moment donat.

Si es considera que el sistema que s'ha d'implantar ha de respondre a les ne-

cessitats actuals i futures de l'organització, es fa veure la importància del vincle

entre el pla estratègic de l'organització i el projecte d'implantació.

El pla estratègic de l'organització evoluciona amb el temps, adaptant-la dinà-

micament als canvis de l'entorn en el qual actua. De la mateixa manera, el sis-

tema de l'organització ha d'evolucionar amb els canvis estratègics, i ha de con-

cloure algunes de les actuacions endegades amb un nou projecte d'implantació

de sistemes.

1.3. Origen de la implantació de sistemes

En els paràgrafs anteriors hem vist el lligam existent entre el projecte

d'implantació i el pla estratègic de l'organització. Una organització no engega

un projecte d'implantació sense haver determinat que cal portar-lo a terme

per a la seva estratègia particular.

Així doncs, la implantació d'un sistema requereix haver constatat man-

cances en el sistema actual de l'organització, tot i que també pot ser

l'objectiu d'una implantació en organitzacions de nova creació o sense

posicionament tecnològic previ.

A grans trets, es poden considerar quatre orígens genèrics que poden desenca-

denar una nova implantació de sistemes:

(1)DAFO és la sigla de debilitats,
amenaces, fortaleses i oportunitats.
En anglès, SWOT (strengths, weaks,
oportunities, threats).
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• Detecció�de�problemes: hi pot haver casos diversos de mal funcionament

del sistema actual, la qual cosa compromet el treball habitual dels usuaris

i la fiabilitat del mateix sistema.

En aquests casos, el pla estratègic es veu afectat principalment per la pèr-

dua de rendiment i eficiència de l'organització.

Un exemple d'aquesta situació podrien ser els errors de programació que

comportin càlculs inexactes, errors d'accés o el bloqueig del sistema.

• Evolució�del�sistema: es tracta de situacions d'obsolescència funcional del

sistema actual, la qual cosa compromet el funcionament de l'organització

per manca de funcionalitats adequades a les creixents incidències en

l'organització.

En aquests casos, el pla estratègic es veu afectat per la pèrdua d'eficàcia

de l'organització. Un exemple d'aquesta situació podria ser la necessitat

d'ampliar les funcionalitats davant d'un canvi de legislació.

• Millora�del�sistema: es tracta de situacions d'obsolescència estructural del

sistema actual, la qual cosa compromet el funcionament de l'organització

per manca de rendiment de la plataforma del sistema actual.

En aquests casos, el pla estratègic es veu afectat per la pèrdua de rendiment

i eficiència de l'organització. Un exemple d'aquesta situació podria ser la

manca d'integració a nous sistemes operatius o maquinari divers.

• Nova�actuació�estratègica: trobem les possibles actualitzacions, modifi-

cacions –o novetats– del pla estratègic de l'organització que no són cober-

tes pel sistema actual.

En aquests casos, el pla estratègic es veu afectat per la pèrdua d'eficàcia de

l'organització. Un exemple d'aquesta situació podria ser l'ampliació dels

serveis oferts o del mercat objectiu.

La llista de possibles orígens desenvolupada en els paràgrafs anteriors no és ex-

haustiva, però explica les principals raons plausibles que poden desencadenar

una implantació. Així mateix, els diferents casos no són excloents els uns dels

altres, sinó que la seva coincidència pot dependre en gran manera de l'evolució

de la mateixa organització i del seu sistema.

1.4. Recursos d'un projecte d'implantació de sistemes

Habitualment, un cop s'ha detectat la necessitat d'actuar sobre el sistema actual

per a adequar-lo al pla estratègic de l'organització, es dota de recursos el nou

projecte d'implantació de sistemes. Els recursos se solen a traduir inicialment

en disponibilitat horària d'una o més persones per a dedicar-se al projecte, amb

la repercussió econòmica que implica aquest fet en el funcionament habitual

de l'organització ( insourcing2).

(2)El terme insourcing fa referència
a la delegació o producció interna
d'un procés.
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Algunes organitzacions prefereixen deixar aquesta tasca a professionals ex-

terns (subcontractació o outsourcing3) per qüestions d'objectivitat funcional,

de capacitat de producció o de dedicació temporal. En aquestes circumstànci-

es, la dedicació temporal de l'organització en el projecte no s'anul·la comple-

tament, només disminueix en la mesura que augmenta la dedicació externa,

ja que tant l'organització com el professional extern es necessiten mútuament

per tal de completar el projecte amb èxit.

Un dels punts importants del projecte d'implantació, independentment del

format final d'execució, és la creació del comitè supervisor o de seguiment

del projecte (comitè executiu en algunes organitzacions). Aquest comitè és

l'encarregat de vetllar perquè el projecte s'executi de manera metodològica i

perquè el seu avenç sigui adequat, progressiu i sostingut en el temps.

Normalment, el comitè de supervisió està format per persones de les diferents

àrees afectades per la implantació, principalment directius i caps de departa-

ment. Si l'organització fa ús de professionals externs per a gestionar la implan-

tació, aquests també formen part del comitè. Tot i que la dedicació de la ma-

joria de persones involucrades en el comitè és parcial, acostuma a haver-hi

almenys un membre amb plena dedicació al projecte, amb l'objectiu de fer-

ne el seguiment exhaustiu.

El rol dels recursos en la implantació d'un sistema és doblement important:

• D'una banda, perquè de l'assignació dels recursos humans dependrà la

quantitat i la qualitat en l'anàlisi i disseny d'implantació del sistema.

• D'altra banda, perquè de l'assignació de recursos materials dependrà la

quantitat i la qualitat del sistema a implantar.

Sigui com sigui, la dotació de recursos en un projecte d'implantació de sistemes

té una traducció econòmica directa per a l'organització.

1.5. Les principals etapes d'un projecte d'implantació de sistemes

Com ja s'ha comentat anteriorment, el projecte d'implantació de sistemes és

un procés metodològic que cal abordar per a ajustar el sistema al pla estratègic.

Aquest procés s'ha de portar a terme amb prou mesura i dedicació per a garantir

l'èxit del projecte.

Des d'una perspectiva genèrica, es poden considerar quatre grans fases

en el procés d'implantació de sistemes: anàlisi del sistema actual, dis-

seny del nou sistema, desenvolupament i implantació del sistema.

(3)El terme subcontractació fa refe-
rència a la delegació o producció
externa d'un procés.
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Anàlisi�del�sistema�actual

Tot projecte d'implantació s'inicia amb l'estudi i anàlisi de l'estat actual de

l'organització en els termes que prefigura l'actuació estratègica. Es poden iden-

tificar dues situacions inicials diferents:

• Si l'organització disposa d'un sistema implantat, se n'avaluen les carac-

terístiques recopilant la informació i l'estructura dels elements que in-

flueixen en l'actuació estratègica. L'objectiu serà crear un marc abstracte

d'adequació del sistema a la nova estratègia.

• Si l'organització no disposa d'un sistema implantat –o és de nova creació–,

cal avaluar les característiques de l'entorn d'actuació que són objecte de

l'àmbit estratègic de funcionament de l'organització. Caldrà crear un marc

abstracte d'objectius que s'hauran d'assolir amb el projecte d'implantació.

En qualsevol cas, aquesta etapa defineix i determina la problemàtica a la

qual s'enfrontarà el projecte d'implantació, seleccionant els diferents objec-

tius de l'actuació estratègica. S'avaluen aspectes com l'historial del sistema,

l'estructura i funcionament, o l'evolució de les incidències i el volum de treball

al llarg del temps. Molts d'aquests resultats es presenten en forma de gràfics

o diagrames.

Aquesta etapa finalitza amb la presentació de les conclusions de l'estudi i anà-

lisi de l'estat actual, valorant la idoneïtat del sistema per a afrontar els nous

reptes estratègics.

Disseny�del�nou�sistema

Un cop s'ha avaluat la situació inicial de l'organització i s'han definit els prin-

cipals punts d'actuació estratègics, i després de rebre la confirmació del segui-

ment per part del comitè executiu del projecte, s'inicia el disseny del nou sis-

tema.

Aquesta etapa comença amb l'anàlisi exhaustiva de les incidències que ha de

resoldre la nova implantació d'acord amb les actuacions estratègiques defini-

des. A partir d'aquestes incidències sorgiran diferents solucions o alternatives

a implantar que caldrà analitzar individualment per a determinar-ne la idone-

ïtat, els costos, els avantatges i els inconvenients, tant tangibles com intangi-

bles. En funció del tipus de projecte i d'actuació estratègica, aquesta valoració

s'estén a un període quinquennal.

L'elecció de la solució ha de ser metodològica i objectiva, cercant maximitzar

els avantatges i minimitzar els inconvenients, tant de la implantació de la

solució com del seu funcionament habitual. Alguns criteris decisoris poden
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relacionar-se amb l'extensió de l'actuació, el rendiment, l'equip requerit, els

requisits que cobreix, el suport del proveïdor, la disponibilitat tant de l'equip

com del suport o el manteniment necessari al llarg del temps.

Desenvolupament�del�nou�sistema

Després de rebre la confirmació del seguiment del projecte per part del comitè

de supervisió, s'inicia el desenvolupament del nou sistema.

El desenvolupament del sistema o l'adaptació de les solucions proposades se-

gueix el cicle de vida més adequat a l'objecte del projecte, algun dels quals ha

estat estudiat en altres assignatures. Al final d'aquesta etapa s'obté un sistema

preparat per a ser implantat en l'organització que dóna solució a les incidèn-

cies estratègiques observades en l'etapa anterior.

Implantació�del�sistema

Quan es disposa del nou sistema, s'inicia la fase d'implantació, que consisteix

en la posada en marxa del sistema dins de l'organització.

En aquesta fase es finalitza l'adequació i la integració del nou sistema a l'entorn

real. Forma part d'aquesta fase la formació dels usuaris, les proves pilot i

d'integració del sistema amb els usuaris finals, i la conversió i alliberament

final del nou sistema.

En cas que l'organització disposi d'un sistema implantat, s'ha de considerar

a més la migració entre l'antic sistema i el nou. La migració consisteix en la

transferència de l'estat actual del sistema en funcionament al nou sistema.

Normalment, el traspàs de dades és la tasca més important de la migració,

ja que la transferència no hauria d'impactar en el funcionament habitual de

l'organització.

Al final d'aquesta etapa s'obté la implantació definitiva del nou sistema, la

migració de les dades i la formació dels usuaris. És a dir, s'ha completat la

instauració dels elements necessaris per a fer front a l'actuació estratègica que

s'havia definit inicialment.

Tot i que amb la implantació del sistema es tanca una part important del pro-

jecte d'implantació, el manteniment i la constant avaluació de la viabilitat

del sistema continuen actius com en tot projecte, especialment si es consi-

dera la nova implantació com a factor estratègic per a la competitivitat de

l'organització.

Vegeu també

En l'assignatura d'Enginyeria
del programari en entorns de
programari lliure podeu trobar
més informació sobre el cicle
de vida de desenvolupament
de programari.
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1.6. La viabilitat i l'avaluació del projecte

En l'apartat anterior s'han descrit globalment les principals fases de les quals

es compon un projecte d'implantació de sistemes, però a més cal assenyalar

també la importància d'almenys dues fites –o punts de control– del projecte.

El primer punt de control tracta de la viabilitat i continuació del projecte, i

s'estructura en dues fites:

• La primera fita té lloc després de l'etapa d'anàlisi de l'estat actual, en la

qual s'analitza i es discuteix l'estat actual del sistema respecte a l'actuació

estratègica.

• La segona fita té lloc després de l'etapa de disseny, en la qual s'analitzen i

es discuteixen les solucions proposades.

Per exemple, es pot qüestionar la conveniència de continuar el projecte ateses

les implicacions econòmiques que suposa el seu desenvolupament.

El segon punt de control tracta de l'avaluació del projecte, i s'emmarca tempo-

ralment després de la implantació definitiva del sistema en l'organització. En

aquesta fita s'analitzen les repercussions reals del nou sistema un cop se n'ha

finalitzat la implantació, avaluant els factors d'impacte mesurables descrits

en l'actuació estratègica que ha endegat el procés d'implantació. L'objectiu

és avaluar el grau d'acompliment del nou sistema respecte a l'estratègia de

l'organització. L'observació d'aquests mesurables es realitza en format de tall

longitudinal.

Per exemple, es pot avaluar l'impacte que el nou sistema ha tingut en la capa-

citat productiva de l'organització o en la captació de clients nous.

1.7. Metodologia del projecte

Com en tot projecte estratègic, la implantació de sistemes s'ha de realitzar de

manera metodològica, estructurada i ordenada. La importància del resultat del

projecte per a l'evolució de l'organització promou la precisió amb la qual s'ha

de desenvolupar.

A tall d'exemple, aquest concepte es pot contrastar amb la metodologia que

s'aplica al cicle de vida en el desenvolupament d'un programari i la importàn-

cia de les fases d'anàlisi conceptual i el disseny de la solució. En aquesta àrea,

es reconeix la problemàtica que prové de no haver detectat una deficiència

en les etapes d'anàlisi i disseny. Globalment, es considera que solucionar un

problema de disseny detectat en l'etapa de desenvolupament pot tenir una

relació de cost d'u a deu.

Tall longitudinal

Un tall longitudinal fa referèn-
cia que l'observació dels mesu-
rables no és única en el temps,
sinó que l'observació es repe-
teix diverses vegades durant
un període definit prèviament.
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De la mateixa manera, el projecte d'implantació de sistemes requereix la mà-

xima precisió en les fases d'anàlisi i disseny, ateses les implicacions estratègi-

ques que tindrà la nova implantació en l'evolució de l'organització.

L'execució de les etapes descrites en els apartats anteriors té comportament

seqüencial en el temps –inherent al seu propi objectiu–, però tot i així es pot

especialitzar la metodologia d'execució de cada etapa per tal d'assolir els ob-

jectius de manera més eficient. D'aquesta manera, i a tall d'exemple, es pot

considerar la distribució següent:

• La fase d'anàlisi del sistema actual pot seguir un esquema iteratiu, amb

realimentació dels resultats que s'obtenen en l'estudi.

• Les fases de disseny i desenvolupament poden seguir un esquema XP4 si es

tracta de desenvolupar programari, o clàssic si es tracta d'una implantació

d'infraestructura.

• La fase d'implantació pot seguir un esquema iteratiu si la implantació afec-

ta diverses unitats, considerant la possibilitat de mantenir més d'una línia

d'implantació per unitat de temps.

En qualsevol cas, cal adaptar la metodologia de cada etapa a la conveni-

ència del projecte i de l'organització, sempre amb l'objectiu de maximitzar

l'eficiència i minimitzar l'impacte negatiu.

(4)XP són les sigles d'eXtreme Pro-
gramming, una metodologia àgil
per al desenvolupament de pro-
gramari.
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2. Tipologia de projectes

En aquest apartat es presenta una classificació general dels diferents tipus de

projectes d'implantació, i s'hi exposaran les diferents particularitats i les prin-

cipals implicacions en el desenvolupament del projecte.

Podem presentar dues classificacions diferents, primer segons l'àmbit

d'actuació del projecte, és a dir, la repercussió i abast de la implantació, i des-

prés segons l'objecte del projecte, és a dir, el contingut de la implantació.

No s'ha d'entendre aquesta classificació com una estructura rígida, ja que la

diversitat real dels projectes permet la combinació de diferents tipologies.

2.1. Classificació per àmbit

Es poden definir tres grans àmbits d'actuació en els projectes d'implantació:

1)�Intern

Els projectes d'àmbit intern tenen per objectiu implantar un sistema

local a l'organització que sobretot s'utilitzarà internament.

Per exemple, es poden considerar d'àmbit intern projectes d'implantació de

serveis de xarxa local (serveis de directori, d'autenticació o de compartició de

dades), d'implantació d'eines de treball en grups locals (correu intern o eines

de grup –groupware–), o d'implantació d'eines de gestió interna (sistemes ERP).

L'objectiu estratègic d'aquest tipus de projectes és la millora funcional interna,

en termes d'eficiència i eficàcia del treball mitjançant la renovació tecnològica.

El seu origen es relaciona normalment amb escenaris en què el sistema actual

presenta deficiències funcionals o manca de fiabilitat.

A continuació es presenten les principals implicacions en el desenvolupament

del projecte.

• Avaluació� del� sistema� actual: Aquesta etapa planteja principalment

l'avaluació del sistema des d'un punt de vista funcional, localitzant i ava-

luant els aspectes del sistema que puguin presentar problemes, tenint sem-

pre com a referència l'actuació estratègica que ha previst l'organització.

• Disseny�del�nou�sistema: L'anàlisi d'incidències feta en l'etapa de disseny

ha de permetre contraposar dues alternatives per a afrontar la implantació:
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d'una banda, l'evolució del sistema actual i, de l'altra, la seva renovació en

profunditat.

Mentre que l'evolució cerca l'actualització parcial del sistema actual per

allargar la seva vida útil, la renovació en profunditat implica canvis en

diversos elements del sistema (maquinari i/o programari).

• Desenvolupament�del�nou�sistema: L'etapa de desenvolupament es man-

té sense canvis importants. En qualsevol cas, l'abast local del projecte pot

ajudar a la seva concreció i resolució estratègica.

• Implantació: L'àmbit intern del projecte pot ajudar a la implantació pro-

gressiva (temps i/o serveis), que, conjuntament amb la formació del per-

sonal, haurà d'ajudar a crear un clima d'acceptació mentre es garanteix el

funcionament diari de l'organització.

2)�Extern

Els projectes d'àmbit extern tenen per objectiu implantar a

l'organització un sistema d'utilització principalment pública, relacio-

nant agents externs amb l'organització. La ubicació del sistema pot ser

local o remota.

Per exemple, es poden considerar d'àmbit extern projectes d'implantació

d'intranets o extranets corporatives (accés personalitzat a treballadors, clients

o proveïdors) o d'implantació d'administració pública electrònica (administra-

ció electrònica o vot electrònic).

L'objectiu estratègic d'aquest tipus de projectes és la millora funcional de

l'organització amb l'exterior, en termes d'eficàcia i eficiència de la comunicació

mitjançant la renovació tecnològica. El seu origen es relaciona normalment

amb escenaris en els quals la gestió de la relació digital amb tercers és comple-

xa o poc eficient, i també en casos de millora de la imatge corporativa i del

mercat objectiu.

A continuació es presenten les principals implicacions en el desenvolupament

del projecte.

• Avaluació� del� sistema� actual: Aquesta etapa planteja principalment

l'avaluació del sistema des d'un punt de vista relacional, comunicatiu i in-

teractiu. La recol·lecció de dades no es pot restringir únicament a l'interior

de l'organització, de manera que caldrà el contacte amb agents externs.

Tant si existeix un sistema implantat com si no, l'objectiu de l'actuació es-

tratègica serà evidenciar les mancances i debilitats de l'actual implemen-

tació relacional.
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• Disseny�del�nou�sistema: El disseny del nou sistema ha de respondre prin-

cipalment a dos tipus d'objectius, d'una banda la funcionalitat de l'usuari

en termes d'eficiència i eficàcia, i d'altra banda les consideracions relatives

a la imatge corporativa que l'organització vol transmetre al mercat objec-

tiu.

• Desenvolupament�del�nou�sistema: L'etapa de desenvolupament es man-

té sense canvis importants. En qualsevol cas, cal destacar que la gestió de

la seguretat és d'especial importància en aquest tipus de projectes.

• Implantació: La implantació definitiva d'aquests sistemes es pot fer en

dues fases, en un primer moment es pot posar en marxa el sistema bàsic,

mentre que l'actualització de serveis i continguts pot ser progressiva en

el temps, considerant les valoracions dels usuaris externs sobre els canvis

produïts (feedback).

3)�Productiu

Els projectes d'àmbit productiu tenen per objectiu implantar un sistema

en un entorn diferent al de l'organització que gestiona i/o desenvolupa

el projecte (subcontractació).

Per exemple, es poden considerar d'àmbit productiu projectes d'implantació

de programari de base (sistemes operatius), d'implantació de programari espe-

cialitzat (eines ofimàtiques, comptables, facturació, etc.) o d'implantació de

serveis externalitzats (subcontractació de serveis web).

L'objectiu estratègic d'aquest tipus de projectes és respondre a demandes o

necessitats de serveis tecnològics d'altres organitzacions o col·lectius externs

de diversos àmbits. El seu origen es relaciona normalment amb escenaris lligats

a oportunitats de canvi tecnològic i estratègic del mercat objectiu.

A continuació es presenten les principals implicacions en el desenvolupament

del projecte.

• Avaluació� del� sistema� actual: Aquesta etapa planteja principalment

l'avaluació del sistema sota dues tendències diferents. D'una banda, els

projectes especialitzats, en els quals hi ha una organització amb necessitats

estratègiques específiques per cobrir.

D'altra banda, els projectes d'implantació directa (sistemes operatius o ei-

nes ofimàtiques), destinats a produir solucions genèriques adequades a un

conjunt ampli de mercat. En qualsevol cas, s'evidencia la importància de

l'estudi de l'estat de l'art actual.
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• Disseny�del�nou�sistema: L'etapa de disseny no presenta canvis signifi-

catius. El projecte especialitzat es duu a terme seguint les consideracions

de projecte intern o extern a l'organització client, mentre que el projecte

d'implantació directa ha de satisfer les necessitats habituals de funciona-

ment i/o presentar innovacions.

Cal destacar la importància de la tecnologia utilitzada en el projecte com

a imatge corporativa de l'organització.

• Desenvolupament�del�nou�sistema: L'etapa de desenvolupament es man-

té sense canvis importants. Cal destacar la importància que el desenvolu-

pament respongui amb eficiència i eficàcia als objectius de l'organització

client, així com la necessitat de fer-ho en els terminis temporals estipulats.

• Implantació: Els projectes especialitzats segueixen una implantació

d'acord amb la tipologia de projecte intern o extern, destacant la importàn-

cia de la formació i la comunicació dels usuaris. Els projectes d'implantació

directa normalment són implantats empaquetats en forma de producte

autoinstal·lable (en format CD-ROM, DVD-ROM o que es poden baixar des

d'Internet). Alguns serveis es poden considerar complementaris (formació,

migració, etc.) i realitzats sota demanda per la mateixa organització o per

tercers.

2.2. Classificació per objectiu dels requeriments

Es poden definir tres grans grups d'objectius en projectes d'implantació:

1)�Programari

Els projectes de desenvolupament de programari tenen per objectiu im-

plantar aplicacions que responguin a determinades exigències. També

es poden considerar d'aquest tipus els projectes d'adaptació, reenginye-

ria o integració de programari o eines, com ara l'adaptació de sistemes

operatius o la integració de paquets de programari especialitzat.

L'objectiu estratègic que persegueixen aquest tipus de projectes és donar

una resposta tecnològica a una problemàtica funcional concreta. El seu

origen es relaciona normalment amb escenaris d'implantació de sistemes

d'automatització de tasques, de suport tecnològic eficient als usuaris o

d'evolució o renovació de programari obsolet.

A continuació es presenten les principals implicacions en el desenvolupament

del projecte.



GNUFDL • PID_00201269 19 Introducció a la implantació de sistemes basats en programari lliure

• Avaluació� del� sistema� actual: Aquesta etapa planteja principalment

l'avaluació del sistema des d'un punt de vista funcional, avaluant

l'eficiència i l'eficàcia del conjunt respecte a l'actuació estratègica que ini-

cia el projecte.

En els projectes de creació de programari nou o genèric, l'avaluació se cen-

tra en l'estudi i anàlisi de l'estat de l'art del mercat objectiu i de les tendèn-

cies que el guien.

• Disseny�del�nou�sistema: L'etapa de disseny es manté sense canvis im-

portants respecte al cicle de vida de producció de programari que hem

estudiat en altres assignatures. Cal destacar la importància metodològica

de les fases d'anàlisi de necessitats i disseny del sistema, amb l'objectiu de

minimitzar els errors que es detectin en etapes posteriors.

• Desenvolupament�del�nou�sistema: L'etapa de desenvolupament també

es manté sense canvis importants respecte al cicle de vida habitual d'aquest

tipus de projectes.

Cal remarcar la importància dels mecanismes que assegurin la qualitat del

codi produït, així com l'evolució del codi en versions i revisions.

• Implantació: De l'etapa d'implantació del sistema es poden diferenciar

dues tendències. D'una banda, el desenvolupament de programari que cal

instal·lar en una organització, que seguirà el procés habitual tenint en

compte l'eventual necessitat d'endegar una migració en cas que hi hagi

un sistema implantat actualment. D'altra banda, el programari d'ús co-

mú o genèric normalment s'implanta empaquetat en forma de produc-

te autoinstal·lable, En format CD-ROM, DVD-ROM o descarregable des

d'Internet. Alguns serveis es poden considerar complementaris (formació,

migració, etc.) i realitzats sota demanda per la mateixa organització o per

tercers.

2)�Infraestructura

Vegeu també

Respecte al cicle de vida de
producció de programari, con-
sulteu l'assignatura Enginyeria
del programari en entorns de
programari lliure.

Els projectes d'implantació d'infraestructura tenen per objectiu implan-

tar sistemes de base estructural o arquitectural en un entorn determi-

nat. Normalment, aquests projectes es relacionen amb la implantació

d'equipament funcional de servei bàsic per a l'organització.

L'objectiu estratègic que persegueixen aquest tipus de projectes és oferir una

base tecnològica funcional i adequada als requisits de l'organització. El seu

origen es relaciona normalment amb escenaris de nova creació o de renovació

tecnològica per obsolescència del sistema. Cal tenir en compte que la infraes-

tructura de l'organització és la seva arquitectura bàsica funcional sobre la qual

es disposaran la resta d'elements tecnològics.

Equipament funcional de
servei bàsic

És el cas, per exemple,
instal·lació i configuració de
servidors o clients, com sis-
temes operatius, programa-
ri d'ofimàtica, serveis de xar-
xa bàsics (DNS, DHCP, etc.) o
avançats (correu, groupware,
etc.).
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A continuació es presenten les principals implicacions en el desenvolupament

del projecte:

• Avaluació� del� sistema� actual: Aquesta etapa planteja principalment

l'avaluació del sistema des d'un punt de vista funcional, considerant as-

pectes com l'eficiència i l'eficàcia però també la fiabilitat i l'adequació als

nous estàndards que imposa l'evolució tecnològica.

En els casos en què no hi hagi un sistema ja implantat, es tindran presents

principalment les necessitats de l'organització (en quantitat i qualitat), així

com les tendències i estàndards actuals.

• Disseny�del�nou�sistema: L'etapa de disseny se centra principalment en

la recerca i estudi de les diferents solucions que ofereix el mercat, tot

i que no es pot descartar la creació o evolució d'una solució si les ne-

cessitats de l'organització ho requereixen. De la comparativa ha de sor-

gir el producte més adequat a l'actuació estratègica, considerant criteris

d'avaluació com l'extensió, l'eficiència i eficàcia de la solució, les necessi-

tats de l'equipament, i el suport, disponibilitat i manteniment del produc-

te.

• Desenvolupament�del�nou�sistema: L'etapa de desenvolupament del sis-

tema comporta la preparació dels procediments per a implantar la infra-

estructura, considerant que algunes vegades és necessària l'adequació del

producte o l'ajust de fitxers de configuració.

• Implantació: Si el nou sistema en substitueix un d'anterior, caldrà un pro-

cés de migració d'un sistema a l'altre. Tanmateix, en la implantació es po-

den diferenciar dues fases: primer de tot la instal·lació i configuració de

les novetats en el nou sistema, i després la posada en funcionament i res-

tauració de l'estat.

No cal oblidar que en aquest tipus de projectes, la comunicació i la forma-

ció dels usuaris és fonamental per a l'acceptació de les novetats, així com

l'avaluació del funcionament un cop s'ha posat en marxa.

3)�Migració�de�sistemes

Els projectes de migració de sistemes tenen per objectiu traslladar o

transferir l'estat de l'arquitectura tecnològica actual a una de diferent.

Aquests projectes sorgeixen de l'actualització d'un element principal del

sistema o més.

L'objectiu estratègic que persegueixen aquest tipus de projectes és mini-

mitzar l'impacte dels canvis tecnològics que puguin afectar el funciona-

ment de l'organització. El seu origen es relaciona normalment amb escenaris
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d'implantació de nous sistemes de programari o d'infraestructura, tot i que

també poden existir de manera independent per substitució de la plataforma

tecnològica física per motius de rendiment, fiabilitat o obsolescència.

A continuació es presenten les principals implicacions en el desenvolupament

del projecte:

• Avaluació� del� sistema� actual: Aquesta etapa planteja principalment

l'avaluació del sistema des d'un punt de vista de salvaguarda de la configu-

ració i de les dades emmagatzemades. Serà important procedir de manera

metodològica en la recerca i avaluació dels diferents elements que caldrà

migrar al nou sistema.

• Disseny�de�la�migració: L'etapa de disseny normalment se centra a estu-

diar i analitzar els mètodes i procediments que caldrà implementar per a

transferir l'estat entre els sistemes. Es poden considerar aspectes com la

preparació de les còpies de seguretat o el disseny dels procediments per a

exportar o convertir les dades del sistema actual.

• Desenvolupament�de�la�migració: El desenvolupament de la migració

comporta la realització de totes aquelles tasques de salvaguarda de dades i

configuració, d'exportació i conversió sobre el sistema actual. Cal valorar

la importància que té la ubicació temporal de la seva realització, per tal

de garantir el traspàs íntegre de dades sense impedir el funcionament de

l'organització. També cal tenir en compte les garanties de seguretat que

ofereix el suport de la salvaguarda.

• Implantació: La implantació fa referència a la posada en marxa del nou

sistema i la restauració de l'estat del sistema anterior de l'organització. És

important que aquest procés estigui planificat temporalment de manera

conjunta amb l'etapa de desenvolupament de la migració, per tal de mini-

mitzar l'impacte del canvi en el funcionament de l'organització, tot i que

es pot preveure la restauració progressiva d'alguns elements menys priori-

taris. En aquest tipus de projectes, la comunicació i la col·laboració amb

els usuaris és especialment important per a acomplir els objectius de la

migració amb garanties d'èxit.
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3. Els sistemes basats en programari lliure

En aquest apartat es presenten les particularitats de la implantació de sistemes

basats en programari lliure. S'hi analitzen els principals factors que influeixen

en el projecte, i els mites, avantatges i inconvenients d'utilitzar-lo.

Quan es parla de programari lliure generalment se sol fer referència als

seus avantatges, prou coneguts. Així, el programari lliure és de distribu-

ció lliure, segur, de qualitat, es basa en estàndards oberts, pot utilitzar-se

en qualsevol lloc, es basa en la cultura de la col·laboració i l'afavoreix,

millora la capacitat tecnològica, permet reduir costos fixos i variables

en els sistemes informàtics, redueix la dependència de proveïdors i fo-

menta el desenvolupament de les empreses locals.

Tanmateix, les empreses dedicades a la implantació de sistemes basats en pro-

gramari lliure es troben amb una sèrie de problemes que frenen el desenvolu-

pament del sector (Sáez i altres).

En general, per tal que una tecnologia es desenvolupi, cal que aquesta tecnolo-

gia sigui viable comercialment, és a dir, que hi hagi una oferta i una demanda,

i econòmicament, de manera que les empreses del sector obtinguin beneficis

de la implantació de la tecnologia.

Pel que fa a la demanda, és a dir, les empreses que podrien adoptar el progra-

mari lliure, els principals obstacles estan relacionats amb la pirateria, la por

al canvi i la desconfiança. Les empreses confonen el programari lliure amb el

gratuït, i algunes companyies descarten la seva implantació, o bé perquè no

hi ha programari lliure amb nivells de qualitat semblants o bé perquè no con-

fien que al darrere hi hagi empreses que garanteixin el manteniment i suport

d'aquest programari.

Pel que fa a l'oferta –és a dir, les empreses proveïdores d'aplicacions i serveis

de programari lliure–, els obstacles són bàsicament la por al canvi i la falta

d'esperit de cooperació.

Generalment, les empreses d'informàtica estan acostumades a desenvolupar

programaris a mida, sense subministrar les fonts als seus clients, i mantenint

un model de pagament per llicències d'ús. Tanmateix, gràcies a l'aparició del

programari lliure, algunes empreses estan veient que pot ser un model de ne-

goci sostenible aquell que es basa en el cobrament per serveis i no per llicèn-

cies, la qual cosa els ha portat a alliberar part del codi de què fins avui dia ha-

via estat privat. D'aquesta manera, una possibilitat que inicialment podria ser
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utilitzada per moltes empreses seria la d'oferir dues solucions als seus clients,

la de propietat (amb cost de llicència) i la lliure (normalment, sense cost de

llicència). Aquest és només un dels molts models de negoci associats al pro-

gramari lliure.

D'altra banda, les empreses informàtiques també estan acostumades a desen-

volupar programaris de manera individual, i en aquest sentit una opció millor

seria la d'apostar pel model cooperatiu per tal de desenvolupar-ne. Això im-

plica reaprofitar el treball dels altres, col·laborar-hi i traslladar els estalvis en

llicències al client final.

Els projectes basats en programari lliure poden plantejar-se com a projec-

tes normals des del punt de vista de l'enginyeria del programari i de la ges-

tió de projectes. Tanmateix, una anàlisi més detallada revela algunes diferèn-

cies i particularitats el tractament de les quals s'aprèn moltes vegades amb

l'experiència, i l'omissió de les quals pot afectar i fins i tot portar al fracàs al-

guns projectes.

En aquest context, la posada en pràctica d'una metodologia completa per a la

implantació de sistemes basats en programari lliure és essencial, sobretot per

dos motius:

• Transmet més confiança�al�client pel que fa a la qualitat dels productes i

els processos, tant si es tracta del desenvolupament d'un nou programa o

aplicació, de la migració d'un sistema ja en funcionament o de la posada

en marxa d'un de nou.

• Permet que les empreses proveïdores sistematitzin el procediment

d'implantació�de�sistemes�basats�en�programari�lliure i es familiaritzin

amb les seves particularitats, amb la consegüent millora en l'eficiència i

mitigació de la por al canvi.
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4. Gestió de projectes en programari lliure

La gestió de projectes es divideix en nou àrees de coneixement clàssi-

ques:

– Abast

– Temps

– Integració

– Cost

– Qualitat

– Recursos humans

– Comunicació

– Riscos

– Subministraments

En aquest apartat es revisarà cadascuna d'elles i s'estudiaran les seves particu-

laritats quan s'apliquen als projectes d'implantació de sistemes de programari

lliure.

4.1. Gestió de l'abast

La gestió de l'abast consisteix en la definició dels objectius del projecte, de

manera que sigui possible verificar-ne l'acompliment i eventualment canvi-

ar-los. Dit d'una altra manera, la gestió de l'abast s'ocupa que el projecte dugui

a terme tot el treball necessari, i només el treball necessari, per acomplir els

objectius marcats a l'inici.

Definició�de�l'abast�del�projecte

Per definir l'abast d'un projecte, el cap que el gestiona ha d'establir l'estructura

de desagregació del projecte (EDP), amb la qual el projecte queda dividit en

paquets de treball, representats habitualment en forma d'arbre lògic. Un pa-

quet de treball és la unitat més petita en què es pot dividir un projecte de tal

manera que sigui gestionable de manera independent.

Així, s'identificarà tot el que s'ha de fer en el projecte a través del seu corres-

ponent EDP, descrivint breument els paquets de treball que el componen junt

amb els lliurables que cadascun d'ells necessita o facilita.

Canvis�en�l'abast�del�projecte
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De vegades pot convenir modificar l'abast i els objectius del projecte mentre

s'està executant. Això es pot deure als motius següents:

• Deficiències en el pla de projecte original, especialment per una definició

incorrecta de l'abast.

• Canvis en les necessitats i requisits plantejats pel client en el pla de projecte

inicial.

• Canvis en el context del projecte i, per tant, en les hipòtesis considerades

quan es va realitzar el pla de projecte inicial.

Aquestes contingències poden afectar de manera important l'execució del pro-

jecte, modificant i fins i tot impedint la consecució dels seus objectius. És per

això que el control dels canvis és essencial, i s'ha de tenir en compte en la

gestió de riscos.

Gestió�de�l'abast�en�els�projectes�basats�en�programari�lliure

La gestió de l'abast en projectes basats en programari lliure presenta les matei-

xes característiques que qualsevol altre projecte de programari. Serà fonamen-

tal una captura i anàlisi detallada dels requisits del client, i també de la situació

actual del sistema quan es tracti de projectes de migració.

En general, la definició de l'abast del projecte basat en programari lliure de-

pendrà de quina sigui la motivació del projecte: reducció de costos, millora

del sistema, independència davant dels distribuïdors o regularització de la si-

tuació de les llicències de programari.

Finalment, és important destacar que, de vegades, el client pot no ser conscient

de les conseqüències dels canvis en el projecte, una vegada ja s'ha posat en

marxa.

4.2. Gestió del temps

La gestió del temps té com a objectiu assegurar que el projecte es dugui a terme

en els terminis previstos. Per a això caldrà definir la seqüència d'activitats que

s'han de realitzar, així com la seva durada i coordinació.

Una bona planificació del temps és una eina fonamental en la direcció d'un

projecte, ja que representa el model a partir del qual es durà a terme i permet

assegurar que s'estan assolint els seus objectius, facilita les bases per a realitzar

la integració del temps, els costos i els recursos, i dóna un marc comú per a les

diferents persones i socis que hi participen.

Xarxa�del�projecte
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A partir de l'EDP que hem vist en l'apartat actual, s'identificaran les activitats

necessàries per a realitzar el projecte, tenint present que una activitat és la part

de treball més petita en què es pot dividir el projecte a fi de dur a terme la

planificació.

A continuació, s'identificarà la seqüència en la qual s'han de realitzar les ac-

tivitats: aquelles que són independents i que poden realitzar-se en paral·lel i

aquelles que són dependents, és a dir, que per a la seva realització necessiten

el resultat d'una activitat precedent.

Diagrama�de�Gantt

El diagrama de Gantt és l'instrument que permet resoldre el problema de la

programació d'activitats –és a dir, la seva distribució conforme a un calendari–

i representar gràficament la durada de cada activitat, les seves dates d'inici i de

final i, en conseqüència, el temps total requerit per a l'execució del projecte.

A més, els diagrames de Gantt permeten controlar el progrés del projecte, ja

que indiquen el percentatge realitzat per cada activitat i detecten avenços o

retards en relació amb la planificació inicial.

Un diagrama de Gantt consisteix en un sistema de coordenades en el qual es

representa:

• Eix horitzontal: escala de temps, en les unitats més adequades al projecte,

habitualment dies, setmanes o mesos.

• Eix vertical: paquets de treball, activitats i subactivitats identificades en

l'EDP, la durada de les quals es representa sobre l'eix horitzontal.

El principal avantatge dels diagrames de Gantt és que no fa falta una gran

quantitat d'informació per a utilitzar-lo; de fet, n'hi ha prou que existeixi un

pla no massa detallat del projecte. És per això que és un instrument senzill

d'utilitzar i especialment eficaç quan s'està planificant inicialment del projec-

te. Tanmateix, una vegada ha començat el projecte, i en especial si aquest pre-

senta una complexitat elevada, el diagrama de Gantt pot resultar confús.

Mètode�del�camí�crític�i�PERT

A fi de superar les limitacions dels diagrames de Gantt, s'han desenvolupat

altres instruments, entre els quals destaquen els mètodes de camí crític CPM

i PERT.

El camí crític en un projecte és la successió d'activitats que donen lloc al mà-

xim temps acumulat. Determina el temps més curt que triga a realitzar-se el

projecte si disposem de tots els recursos necessaris. Per a això s'han d'identificar

bé totes les activitats i cal conèixer-ne la durada.
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Per tal de representar les activitats i les dependències temporals s'utilitzen grafs

dirigits, en els quals cada fletxa representa una activitat identificada pel seu

nom i durada, de tal manera que l'avenç del projecte en modifica l'estat. Cada

estat és representat per un node entre dues o més fletxes. D'aquesta manera hi

ha tasques que es poden realitzar en paral·lel i d'altres que no.

La principal diferència entre CPM i PERT es troba en l'estimació del temps.

CPM considera que els temps de les activitats (m) es coneixen de manera exacta

i varien segons els recursos assignats. En canvi, PERT suposa que el temps de

les activitats (Te) és determinat per una distribució de probabilitat donada per

la durada estimada més probable (m), la durada estimada més optimista (a) i la

durada estimada més pessimista (b). D'aquesta manera els temps pessimistes i

optimistes donen una mesura de la incertesa de cada activitat.

Per a calcular el camí crític se segueixen els passos següents:

1. Calcular Te o m per a cada activitat, segons el mètode emprat.

2. Calcular les dates mínimes de començament (early) de cada activitat (MIC)

i les dates màximes de començament (last) de cada activitat (MAC).

Càlcul del MIC

El MIC de cada esdeveniment es calcula com el màxim de la durada de les activitats ante-
riors, més el MIC de l'esdeveniment anterior. El MAC és la data màxima en la qual poden
complir-se els esdeveniments sense representar un retard en l'acabament del projecte.

3. Calcular els marges de cada activitat

El marge d'una activitat

El marge d'una activitat és el suplement de temps que tenim per a determinar aquesta
activitat:

Marge d'un esdeveniment: Hs = MAC de l'esdeveniment – MIC de l'esdeveniment.
Marge d'una activitat: Ht = MAC de l'esdeveniment posterior – MIC de l'esdeveniment
anterior – durada de l'activitat.

4. Identificar el camí crític del projecte

Una activitat és crítica quan no es poden canviar els seus instants de comen-

çament i acabament sense modificar la durada total del projecte. Les activi-

tats crítiques no tenen marge i la concatenació d'activitats crítiques és el ca-

mí crític. Dit d'una altra manera, en una activitat crítica la data mínima de

començament coincideix amb la més tardana de començament, i la data més

primerenca d'acabament coincideix amb la data màxima de començament de

l'activitat.

Vegeu també

Per a aprofundir en cadascun
d'aquests mètodes, es recoma-
na consultar la bibliografia.
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Gestió�del�temps�en�els�projectes�basats�en�programari�lliure

La gestió del temps en projectes basats en programari lliure presenta en prin-

cipi les mateixes característiques que qualsevol altre projecte de programari.

En els projectes de desenvolupament de programes i aplicacions en els quals

la participació de la comunitat de desenvolupadors de programari lliure té un

paper important, és essencial calcular correctament els terminis dedicats al

desenvolupament del programari. És per això que cal conèixer els antecedents

de la comunitat i discutir el pla d'implementació futur. També és recomanable

implicar-se en la comunitat i familiaritzar-se amb la seva forma de treballar

abans d'iniciar el projecte.

En els projectes de migració és essencial dimensionar correctament el temps

necessari per a dur a terme la formació dels usuaris, i fins i tot preveure certa

flexibilitat per a fer la migració dels usuaris.

En conseqüència, certs projectes de programari lliure poden tenir associada

una incertesa bastant alta, per la qual cosa resulta recomanable la utilització

de la tècnica PERT amb la finalitat de caracteritzar adequadament els escenaris

més optimistes i pessimistes en el pla de projecte.

Hi ha nombroses aplicacions lliures que permeten la creació i manteniment

de diagrames de Gantt i PERT.

4.3. Gestió de la integració

La gestió de la integració té com a objectiu assegurar que les diferents parts

del projecte estan coordinades correctament. Això inclou el desenvolupament

del pla del projecte, el pla d'execució i el control dels canvis que es puguin

arribar a produir.

Gestió�de�la�integració�en�els�projectes�basats�en�programari�lliure

La gestió de la integració en projectes basats en programari lliure presenta en

general les mateixes característiques que qualsevol altre projecte de programa-

ri, però convé tenir en compte certes particularitats.

En general, la integració en projectes basats en programari lliure presenta certs

avantatges respecte als projectes basats en programari propietari, fonamental-

ment a causa del codi obert i de l'ús d'estàndards oberts que facilitaran la in-

teroperabilitat d'aplicacions, sobretot amb aquelles desenvolupades fora del

projecte.

Aplicacions lliures

Són aplicacions lliures, per
exemple, GanttProject (http://
ganttproject.sourceforge.net/)
o OpenWorkbench.

http://ganttproject.sourceforge.net/
http://ganttproject.sourceforge.net/
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En els projectes de desenvolupament realitzats en col·laboració amb una

comunitat externa al projecte, és important fer públic i discutir el pla

d'implementació tant del projecte com de la comunitat, a fi d'identificar pos-

sibles incompatibilitats que en puguin dificultar la integració.

4.4. Gestió del cost

La gestió del cost té com a objectiu que el projecte es completi amb el pressu-

post inicialment aprovat. Això comporta la planificació dels recursos necessa-

ris i l'estimació i el control dels costos.

Gestió�del�cost�en�els�projectes�basats�en�programari�lliure

La gestió del cost en projectes basats en programari lliure difereix considera-

blement d'un projecte basat en programari propietari.

La principal diferència resideix en el cost de les llicències, que serà normal-

ment nul per al programari lliure. En canvi, es tindran en compte els costos

de serveis prestats per tercers, seguint qualsevol dels models de negoci basats

en programari lliure.

4.5. Gestió de la qualitat

La gestió de la qualitat té com a objectiu que el projecte satisfaci les necessitats

per a les quals va ser dissenyat inicialment.

Per a això s'ha de planejar, assegurar i controlar contínuament la qualitat del

projecte en relació amb aquestes necessitats.

Gestió�de�la�qualitat�en�els�projectes�basats�en�programari�lliure

La gestió del temps en projectes basats en programari lliure presenta en prin-

cipi les mateixes característiques que qualsevol altre projecte de programari.

D'una banda, s'ha de tenir en compte la qualitat des del punt de vista de

l'usuari, adoptant els estàndards que calguin en cada cas. D'altra banda, en

els projectes en els quals es treballi amb la comunitat de programari lliure –

sia contribuint a un projecte ja existent o sia creant-ne un de nou–, s'ha de

tenir en compte la qualitat del codi produït des del punt de vista de qui el

desenvolupa.
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Cal respectar les recomanacions d'estil de programació, convencions de noms,

documentació, logs i formats d'error, idomes, etc. En cas que es tracti d'un nou

projecte, convindrà fer públiques aquestes recomanacions.

4.6. Gestió de recursos humans

La gestió de recursos humans té com a objectiu la utilització més eficient pos-

sible de les persones que participen en el projecte, i entre les seves activitats

hi ha el pla organitzacional, la contractació de nous empleats i el desenvolu-

pament dels equips.

Gestió�dels�recursos�humans�en�els�projectes�basats�en�programari�lliure

La gestió del temps en projectes basats en programari lliure presenta en prin-

cipi les mateixes característiques que qualsevol altre projecte de programari,

però convé tenir en compte certes particularitats.

Principalment, s'haurà d'avaluar la possible participació en la comunitat de

programari lliure i també la contribució efectiva que pugui tenir aquesta co-

munitat en el projecte. En general, anirà bé definir un responsable de les rela-

cions amb les comunitats de programari lliure associades al projecte.

4.7. Gestió de la comunicació

La gestió de la comunicació té com a objectiu assegurar la correcta generació,

col·lecció, disseminació, emmagatzemament i eliminació de la informació del

projecte, en uns terminis determinats.

Gestió�de�la�comunicació�en�els�projectes�basats�en�programari�lliure

La gestió de la comunicació en projectes basats en programari lliure presenta

en principi les mateixes característiques que qualsevol altre projecte de pro-

gramari. És molt important assegurar la comunicació i disseminació de la in-

formació dins del projecte, especialment quan es col·labora amb la comunitat

de programari lliure. En cas que no es treballi amb la comunitat de programari

lliure, però es preveiés la possibilitat d'alliberar el codi, o si el client desitgés

tenir-hi accés, seria igualment important que el codi font es pogués llegir i

estigués ben documentat.

Estils de programació
estàndard

Cal tenir en compte que hi ha
estils de programació ja defi-
nits i acceptats per la comuni-
tat que convé seguir, com les
Java Code Conventions o Linux
C kernel style.

La configuració i utilització correcta dels forjats de programari o entorns de

col·laboració de desenvolupament (CDE) hi juga, per tant, un paper fonamen-

tal. La majoria de forjats incorporen eines per a la gestió general del projec-

te, seguiment d'errors, fòrums, llistes de correu, etc. De la mateixa manera,

les forges públiques disposen també d'aquestes eines, i ofereixen l'avantatge

d'oferir més visibilitat a la comunitat de programari lliure.

Webs complementàries

Podeu consultar exemples
de forjats de programari o
entorns de col·laboració de
desenvolupament en els
següents webs:  Gforg,  Li-
breSource o  Trac.

http://java.sun.com/docs/codeconv/CodeConventions.pdf
http://www.llnl.gov/linux/slurm/coding_style.pdf
http://www.llnl.gov/linux/slurm/coding_style.pdf
http://gforge.org/
http://dev.libresource.org/
http://dev.libresource.org/
http://trac.edgewall.org/
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Entre les eines de comunicació podem destacar llistes de correu, canals IRC,

blocs, fòrums i wikis. És important que les decisions rellevants preses a través

d'aquestes eines es documentin adequadament i es posin a disposició de tots

els qui les desenvolupin.

Respecte a la documentació, és recomanable definir les regles a seguir per tal

de produir la documentació, així com les eines que s'utilitzaran per a la seva

generació automàtica.

4.8. Gestió de riscos

La gestió de riscos té com a objectius identificar, analitzar i donar resposta

als possibles esdeveniments que amenacin el pla del proyectom, en forma de

retards en el pla del projecte i augment dels costos.

Aquests riscos han d'estar correctament identificats i quantificats, així com els

mecanismes de resposta pertinents. Un risc presenta sempre les característi-

ques d'incertesa, ja que l'esdeveniment que caracteritza al risc pot o no ocór-

rer, i de pèrdua, ja que si l'esdeveniment finalment ocorre es produiran con-

seqüències negatives o pèrdues per al projecte. És per això que, per tal de ca-

racteritzar els riscos és essencial avaluar correctament la seva probabilitat i les

pèrdues associades.

Existeixen múltiples classificacions de riscos. Com a primera aproximació, es

poden considerar els següents tres tipus de riscos:

• Riscos de gestió, relacionats amb problemes en la planificació temporal, el

pressupost i l'organització de personal i recursos.

• Riscos tècnics, que amenacen la qualitat i la planificació temporal del pro-

jecte, i dificulten el desenvolupament i la implantació del projecte. Els

riscos tècnics més freqüents estan associats a problemes potencials de dis-

seny, implementació, verificació o manteniment. El seu origen sol estar en

l'existència d'ambigüitats en requisits i especificacions, i en l'ús de tecno-

logies antiquades o massa noves.

• Riscos de negoci, que amenacen la viabilitat del projecte. Per exemple,

desenvolupar un projecte per al qual no existeix prou mercat, o que no

encaixa amb la línia comercial de l'empresa.

Gestió�de�riscos�en�els�projectes�basats�en�programari�lliure

La gestió del risc en projectes basats en programari lliure presenta en principi

les mateixes característiques que qualsevol altre projecte de programari.

Un exemple clàssic de risc en els projectes basats en programari lliure són els

que es relacionen amb la por i la incertesa –tant de l'organització com dels

usuaris– davant del canvi tecnològic a una nova plataforma, eventualment

desconeguda. Convindrà que a l'inici del projecte ens assegurem d'establir mè-

Web complementària

Podeu consultar un exem-
ple de forja pública en
el següent web: http://
www.sourceforge.net.

http://www.sourceforge.net
http://www.sourceforge.net
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todes de comunicació i formació per a reduir els eventuals impactes negatius

associats al rebuig al canvi tecnològic. Una bona pràctica és establir un període

de presentació, difusió i formació dels usuaris, sostingut i progressiu al llarg

de la implantació, que ofereixi tant la visió global del programari lliure com

la d'aplicacions i eines concretes.

Un altre exemple clàssic de risc en els projectes basats en programari lliure són

les possibles incompatibilitats legals entre llicències lliures, de codi desenvo-

lupat i reutilitzat.

Convindrà assegurar-se a l'inici del projecte que les llicències que s'apliquen a

les diferents parts del codi són coherents entre elles, i que els plans de desenvo-

lupament no produiran cap incompatibilitat. Aquesta mateixa comprovació

s'ha de realitzar abans de cada release. Una bona pràctica és disposar sempre

d'un mapa de llicències, que reculli la llicència sota la qual es distribueix cada

un dels paquets de programari, i les interaccions entre cada un dels paquets.

4.9. Gestió de subministraments

La gestió de subministraments té com a objectius garantir que els materials i

recursos necessaris per a l'execució del projecte estiguin disponibles a temps

i en el lloc necessari.

Gestió�de�subministraments�en�els�projectes�basats�en�programari�lliure

La gestió de subministraments en projectes basats en programari lliure pre-

senta en principi les mateixes característiques que qualsevol altre projecte de

programari.

La migració i implantació d'un sistema basat en programari lliure sol ser un

bon moment per a renovar equips, o per a modificar l'estructura de la xarxa

de l'organització, per la qual cosa el pla de projecte ha de tenir en compte les

comandes de nous equips i material a fi de tenir en compte possibles retards

i evitar-los.
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Resum

En aquest mòdul s'ha definit la implantació de sistemes com el procés per a

introduir novetats tecnològiques en el sistema d'una organització i s'ha posat

en relleu la rellevància estratègica que té el sistema informàtic en el funciona-

ment quotidià de l'organització.

És important destacar que el procés d'implantació de sistemes es pot fer amb

recursos interns o externs, però cal tenir present que la dedicació (i les con-

trapartides econòmiques consegüents) s'ha de comptabilitzar des del primer

moment en què s'inicia el projecte, principalment perquè s'hi dediquen temps

i recursos que es dedicarien a altres tasques.

Com tot projecte, una de les maneres més habituals de controlar i limitar el

risc que implica és dividir-lo en etapes que permetin gestionar progressiva-

ment tots els aspectes importants. De metodologies aplicables n'hi ha moltes

(cadascuna amb les seves particularitats), per la qual cosa caldria valorar quina

s'adequa millor al projecte concret o almenys aplicar una metodologia tradi-

cional d'etapes clàssiques i seqüencials d'anàlisi, disseny, desenvolupament i

implantació.

Quan es porta a terme un projecte d'implantació de programari lliure, pot ser

possible trobar reticències i pors derivades tant del canvi tecnològic com de

les particularitats que l'oposen al programari propietari. En qualsevol cas, el

programari lliure és perfectament vàlid i viable, per la qual cosa caldrà consi-

derar actuacions addicionals per a gestionar aquests aspectes.

Finalment, s'han considerat els principals aspectes de la gestió de projectes:

abast, temps, integració, cost, qualitat, recursos humans, comunicació, riscos

i subministraments. Totes aquestes àrees són fonamentals per a la planificació

general del projecte i per a fer-ne el seguiment i el control durant l'execució,

i ajuden a dotar-lo de més garanties d'èxit.
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