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Introducció

Un projecte és un procés de gestió de recursos organitzat i estructurat per a

assolir un determinat objectiu, normalment estratègic. Mentre que en el pri-

mera part s'han presentat els aspectes més importats de la gestió funcional dels

recursos, aquest mòdul centra la seva atenció en les etapes que ha de seguir el

projecte per a assolir els seus objectius.

Hi ha moltes metodologies aplicables als projectes d'implantació de sistemes (a

més de les que es podrien adaptar), ja siguin de caire més tradicional (com per

exemple els mètodes en cascada) o que segueixin plantejaments o estratègies

àgils (com podria ser el cas de SCRUM).

En aquest mòdul es presentarà una metodologia genèrica basada en un plan-

tejament clàssic, que tant pretén oferir una visió global del desenvolupament

del projecte, com servir de fonament per a l'adequació i l'adaptació posteriors

a diversos entorns i objectius.

Per a aquesta metodologia d'estudi, i tenint en compte un plantejament gene-

ral, es poden identificar set etapes importants en els projectes d'implantació

de sistemes de programari lliure:

• Estudi de la situació actual

• Estudi dels requisits de la implantació

• Anàlisi de les solucions en programari lliure

• Formalització de la proposta

• Desenvolupament

• Implantació i migració

• Formació, documentació i suport a l'usuari

Com es pot observar, aquestes etapes són fruit del desenvolupament de les fa-

ses presentades en el primer apartat d'aquesta unitat, i de l'aplicació particular

a l'entorn del programari lliure. Tot i això, el desenvolupament que es presenta

es prou genèric i permet que es pugui aplicar a altres processos d'implantació.

En el primer apartat es presenta el cicle de vida del projecte, oferint una visió

global del procés, de les etapes, i de la seva relació amb la gestió del projecte

i amb els recursos que s'hi dediquen.

Els set apartats següents es dedicaran a desenvolupar detalladament les etapes

del projecte, enllaçant i ampliant els conceptes ja presentats en la primera part

d'aquest mòdul.
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1. Cicle de vida

En aquest primer apartat es presenten les principals característiques metodo-

lògiques i funcionals del cicle de vida del projecte, amb l'objectiu de propor-

cionar una visió global del procés.

El cicle de vida del projecte enllaça els aspectes metòdics –inherents al desen-

volupament de les etapes de la implantació– amb la gestió funcional del pro-

jecte. En aquest sentit, el cicle de vida guia l'execució de les diferents etapes a

través del temps i dels recursos disponibles.

Globalment, el cicle de vida d'un projecte té dos objectius principals:

• D'una banda, estableix les relacions i dependències entre les etapes, ja si-

guin temporals o funcionals.

• D'altra banda, permet reduir el risc del projecte gràcies a la divisió de la

seva complexitat.

Amb el cicle de vida del projecte es pot controlar l'evolució de les etapes, el

calendari temporal d'execució i el cost econòmic del projecte. Cal notar que la

gestió del cicle és dinàmica, per la qual cosa es poden prendre decisions de mo-

dificació i adequació al llarg del temps, amb l'objectiu de reajustar l'estimació

dels paràmetres inicials en funció dels esdeveniments reals.

A grans trets, hi ha quatre aspectes importants del cicle de vida: el projecte,

les etapes, l'execució i els resultats.

1.1. El projecte

Vegeu també

Podeu conèixer més detalls
de la gestió del risc consultant
l'apartat sobre gestió de riscos
del primer mòdul.

El projecte d'implantació de sistemes, com qualsevol altre projecte, es

proposa l'assoliment d'un conjunt d'objectius en un temps determinat

i amb un conjunt de recursos determinat.

Normalment, minimitzar el temps o els recursos que es dediquen al projecte

conduirà a minimitzar els objectius que es puguin assolir, o a minvar la seva

qualitat, i viceversa. En canvi, minimitzar el temps del projecte mantenint els

objectius del mateix requereix un augment dels recursos que s'hi dediquen. La

gestió del projecte busca l'equilibri més factible entre aquests tres elements.

Vegeu també

Podeu conèixer més detalls de
la gestió dels projectes consul-
tant l'apartat de gestió de pro-
jectes en programari lliure del
primer mòdul.
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En qualsevol cas, els canvis que es produeixen en la relació d'aquests tres ele-

ments tenen repercussions econòmiques directes que caldrà assumir en cas

d'actualització. En aquest sentit, la mateixa gestió del projecte té associat un

cost econòmic des del primer moment que s'inicia el projecte (quan es deci-

deix assignar temps d'un o més treballadors per iniciar la gestió).

Normalment, els principals factors que influeixen en el temps i en els recursos

necessaris per a portar a terme el projecte tenen relació amb la grandària i la

complexitat del sistema a implantar. En aquest sentit, les característiques del

programari lliure afavoreixen la reducció dels costos temporals i econòmics

associats al projecte:

• Varietat�d'aplicacions. La maduresa del mercat de programari lliure ofe-

reix una àmplia varietat de productes d'implantació directa fiables, con-

sistents i segurs.

• Cost�de�les�llicències. Normalment, el programari lliure es pot aconseguir

sense costos de llicència, i es pot descarregar directament des del web ofi-

cial o des d'altres dipòsits públics.

• Modificació�del�codi�font. L'obertura del codi font permet l'ampliació,

modificació i ajust dels productes allà on amb models de llicències de pro-

pietat faria falta un desenvolupament nou, si es volgués fer evolucionar

el producte.

És important destacar que el programari lliure també contribueix a disminuir

el risc global del projecte, gràcies a les característiques de llibertat de visualit-

zació, utilització i modificació del codi font, que permeten avaluar i valorar

en profunditat tots els aspectes de l'aplicació.

D'altra banda, el projecte es pot gestionar i executar de manera interna o ex-

terna a l'organització. A grans trets, es poden distingir dos casos principals:

• Insourcing: correspon als casos en què l'organització assumeix el desen-

volupament del projecte endegat a partir d'una actuació estratègica. És a

dir, el departament d'informàtica de l'organització gestiona i executa el

projecte.

• Outsourcing�o�subcontratació: correspon als casos en què l'organització

delega la gestió i desenvolupament del projecte a una organització externa

dedicada a la gestió i execució de projectes1. És a dir, l'organització redueix

la seva exposició directa al desenvolupament del projecte.

(1)Per exemple, les consultories
tecnològiques executen projectes
per compte d'altri.
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En aquest sentit, el format de desenvolupament del projecte es decidirà con-

siderant la capacitat i experiència de l'organització que ha d'assumir el desen-

volupament del projecte, els costos associats, el calendari temporal de posada

en marxa i l'especialització de les organitzacions externes en el projecte.

Finalment, el projecte s'avalua en termes de beneficis tangibles i intangibles,

i aquí es poden donar casos en què sigui plausible un sobrecost temporal

o econòmic per a assolir beneficis intangibles –normalment estratègics– que

l'organització requereix. Per exemple, millorar la imatge corporativa amb l'ús

i la difusió del programari lliure i la filosofia lliure.

1.2. Les etapes

El cicle de vida del projecte s'implementa en forma d'etapes successives i even-

tualment simultànies en el temps. Cada etapa acompleix un objectiu clar i

definit en un escenari relacionat amb el projecte, de tal manera que el conjunt

d'etapes acompleixin els objectius del projecte.

A grans trets, es pot entendre una etapa com un procés que rep unes

entrades i produeix unes determinades sortides. És a dir, requereix d'un

escenari previ amb informació sobre l'entorn per a produir uns deter-

minats resultats.

En aquest sentit, s'estableix una relació entre les diferents etapes del projecte,

ja que cada etapa acompleix una part dels seus objectius globals. Normalment,

aquesta relació pot prendre dues formes:

• Dependència: entre dues etapes determina que una etapa requereix el re-

sultat de l'execució de l'altra per a poder acomplir la seva tasca. Això impli-

ca que les etapes s'hauran d'executar inevitablement de manera seqüenci-

al en el temps, en primer lloc l'etapa generadora dels resultats, i en segon

lloc l'etapa consumidora dels resultats. Per exemple, l'etapa de desenvolu-

pament requereix de l'estudi i anàlisi dels requisits de la implantació de

sistemes per a poder acomplir la seva tasca.

• Independència: entre dues etapes determina que dues etapes no tinguin

una relació directa ni cap prerequisit concret. Això implica que les etapes

es podran executar de manera simultània en el temps, tot i que és possi-

ble que calguin més recursos. Per exemple, l'etapa d'implantació del siste-

ma podria executar-se de manera simultània amb l'etapa de formació dels

usuaris.
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D'altra banda, les etapes també permeten l'execució del projecte de manera dis-

tribuïda, és a dir, que una o més etapes siguin encarregades a diferents equips,

ja siguin interns o externs a l'organització (insourcing i subcontractació).

Els casos extrems es poden presentar quan diverses etapes s'adjudiquen a orga-

nitzacions externes diferents. Tot dependrà de les característiques del projecte,

de l'especialització de les organitzacions externes i dels costos associats.

Com a conseqüència dels anteriors paràgrafs, es posa de relleu la importància

dels lliurables2 entre etapes. La importància de documentar els resultats en

forma de lliurables és triple:

• Perquè la documentació de l'etapa sintetitza el desenvolupament i els re-

sultats.

• Perquè el resultat de l'etapa és important per les etapes que en depenen.

• Perquè el resultat de l'etapa constitueix un resultat avaluable del desenvo-

lupament del projecte.

Les connotacions d'execució interna o externa de cada etapa emfatitzen la

importància dels lliurables. També cal constatar que la seva importància és

proporcional a la complexitat i la grandària del projecte.

1.3. L'execució

L'execució del projecte s'iniciarà segons la planificació inicial proposada, i sem-

pre amb l'estricte seguiment de l'organització que és objecte de la implanta-

ció del sistema. Globalment, es pot destacar el seguiment de tres paràmetres

principals:

• Temps. El control i gestió del temps és fonamental per al seguiment

del projecte, ja que qualsevol ajust sobre aquest paràmetre té conse-

qüències econòmiques directes. També és d'especial importància per a

l'encadenament de les etapes, especialment si aquestes estan assignades a

equips diferents.

• Subcontractació. El control de la subcontractació de les etapes, o eventu-

alment de tot el projecte, és important per tal de garantir l'adequació del

treball i els seus resultats als objectius del projecte i de l'organització. És

important posar de relleu el seguiment i qualitat dels lliurables, i el segui-

ment correcte del calendari temporal.

• Qualitat. El control de la qualitat de les tasques que s'acompleixen en

l'execució del projecte és fonamental per a la qualitat final de la im-

plantació. També ha de ser qualitativa la comunicació i la transmissió

(2)En anglès, deliverables.
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d'informació entre l'equip que desenvolupa el projecte i l'organització,

amb objectius d'eficiència i eficàcia.

A la pràctica, l'execució de les etapes es pot veure retardada per motius di-

versos, aliens o no al projecte i la seva gestió. Per exemple, el decalatge en

l'arribada del material necessari, la baixa d'analistes o programadors durant

un període o la complexitat d'un desenvolupament que no s'havia previst de

manera inicial. Els retards acostumen a tenir una contrapartida econòmica.

Quan es produeix un retard, es poden produir dos tipus de decisions:

• D'una banda, es pot assumir el retard en l'execució de l'etapa, concloent i

acceptant el retard de totes les etapes que en depenen i, consegüentment,

del projecte en general.

• D'altra banda, es pot concloure que el retard del projecte no és assumible

i es decideix dedicar més recursos en una o més etapes per mantenir la

cadència temporal. Tanmateix, algunes vegades, assignar més recursos no

implica una millora productiva proporcional a l'assignació.

En general, els retards no haurien d'afectar directament a les etapes que

s'executen de manera simultània en l'etapa que ha patit un retard. Tanma-

teix, eventualment pot resultar adeqüat valorar un reajust temporal tenint en

compte el retard experimentat en les altres etapes.

Per exemple, si la implantació del sistema ha sofert un retard a causa d'un re-

tard excessiu en la recepció dels materials, es pot plantejar retardar voluntàri-

ament la fase de formació dels usuaris amb l'objectiu d'ajustar-la al moment

de la implantació. D'aquesta manera, s'evitaria el decalatge entre la formació

dels usuaris i l'aplicació dels coneixements sobre el nou sistema implantat.

1.4. Els resultats

Els resultats del cicle de vida d'un projecte han de tenir una relació di-

recta amb els objectius estratègics del projecte i de l'organització. El cicle

de vida en si mateix només representa una forma metòdica i rigorosa

d'abordar la resolució d'una problemàtica concreta, dividint la comple-

xitat inherent al projecte en diverses etapes.

En certa manera, el cicle de vida constitueix una forma adequada de reduir

el risc global del projecte. L'execució de les etapes, en forma de refinaments

successius per tal de solucionar la problemàtica, contribueix a l'adaptació i so-

lució progressiva de problemes que poden resultar d'una complexitat elevada.
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Cal valorar la importància de l'equip de gestió del projecte, que amb la seva

tasca de planificació i coordinació col·labora que el projecte es porti a terme

amb prou garanties d'èxit. La gestió és una tasca dinàmica amb el temps, i ha

d'ajudar a reajustar les diferències que es produeixen entre la planificació i la

realitat al llarg de l'execució del projecte.

En general, els resultats d'un projecte d'implantació de sistemes es poden en-

globar en els següents aspectes:

• Organització. Per a l'organització, el projecte ha de respondre a les expec-

tatives de l'actuació estratègica de la qual sorgeix. És d'especial importàn-

cia posar de relleu el funcionament qualitatiu del sistema, la seva integra-

ció en la metodologia de l'organització, l'adaptació dels usuaris i la millora

competitiva de l'organització.

• Sistema. El sistema ha d'acomplir amb tots els objectius i expectatives

de l'organització, i ha de respondre de manera operativa als objectius de

l'actuació estratègica de l'organització. L'acompliment dels objectius ha de

ser qualitatiu en termes d'eficiència i eficàcia funcional, tant del propi sis-

tema com de la seva interacció amb els usuaris directes i indirectes.

• Usuaris. El sistema té l'objectiu de donar suport tecnològic al funciona-

ment de l'organització a través dels seus usuaris. La importància de la in-

clusió dels usuaris en el projecte d'implantació és estratègica, ja que sense

la seva participació en el procés i la seva acceptació del sistema, la implan-

tació pot resultar problemàtica o inviable, a més de tenir repercussions

econòmiques.

• Documentació. Com en tot projecte, la documentació és un aspecte fo-

namental per a la qualitat del sistema implantat, per a la seva integració

actual i evolució futura. Des dels documents lliurables entre etapes fins a

la documentació final o els manuals d'usuari, tots aquests materials acom-

pleixen una tasca important per al manteniment i suport del sistema.

• Suport. El sistema ha de tenir un equip de suport des de l'inici del projecte,

i especialment en les etapes de desenvolupament, implantació i formació

dels usuaris. L'equip ha de permetre garantir la interacció i la comunicació

de tots els implicats en el projecte durant i després de la implantació, sota

la forma d'equip de suport per a la formació continuada o la resolució de

dubtes i problemes.

En qualsevol cas, un projecte d'implantació de sistemes ha de permetre que

l'organització i els seus usuaris evolucionin cap a nous reptes estratègics. La

creació d'un clima de confiança i acceptació del canvi és fonamental per a la

consecució dels seus objectius.
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Acceptació del canvi

Normalment, aquest procés s'anomena gestió�del�canvi, i engloba tots aquells aspectes
i procediments que han de permetre gestionar i solucionar les eventuals problemàtiques
i reticències a la implantació d'un nou sistema en l'organització, especialment si aquest
s'implementa en programari lliure.
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2. Estudi de la situació actual

En aquest apartat es defineix l'anàlisi de sistemes i se'n presenten les principals

característiques i particularitats. S'hi detallen les diferents fases que componen

l'estudi, els principals factors que influeixen en el seu desenvolupament, i els

resultats que s'espera obtenir de l'anàlisi.

L'anàlisi de sistemes és una investigació principalment teòrica que ha

de permetre oferir una visió clara i precisa de l'estat del sistema de

l'organització, en referència a l'àmbit del projecte i de l'actuació estra-

tègica de la qual deriva.

L'anàlisi de sistemes es concreta en dos aspectes complementaris:

• Part de l'anàlisi s'assimila a una aplicació tecnològica de l'estudi d'un cas,

avaluant qualitativament el sistema des del punt de vista metodològic i

procedimental.

• Part de l'anàlisi s'assimila a l'estudi d'acompliment o competència del sis-

tema de l'organització, avaluant quantitativament el sistema des del punt

de vista de funcional i tecnològic.

Vegeu també

Consulteu els apartats sobre el
pla estratègic de l'organització
i l'origen de la implantació de
sistemes del primer apartat
d'aquest mòdul per conèixer
més aspectes de la relació en-
tre el projecte d'implantació i
l'estratègia de l'organització.

L'estudi del cas

L'estudi del cas és un mè-
tode científic que permet
l'exploració en profunditat
d'un objecte o circumstància
a través d'estratègies empíri-
ques, amb l'objectiu de com-
prendre el fet que s'estudia.
Normalment, s'utilitza per a
l'exploració inicial i en com-
binació amb altres tècniques,
com per exemple les tècni-
ques quantitatives (relaciona-
des amb l'estadística).

Les implicacions teòriques de la investigació posen de relleu la importàn-

cia de procedir de manera metòdica, rigorosa i exhaustiva. Eventuals errors

d'apreciació en aquesta etapa poden provocar problemàtiques en etapes poste-

riors, o fins i tot posar en dubte la continuació del projecte a causa de biaixos

entre el projecte, el sistema actual i l'estratègia de l'organització, amb les con-

següents repercussions econòmiques3.

Tot i que en aquest apartat es presenten les característiques de l'estudi inici-

al lligat a un sistema ja implantant, la seva estructura també pot ser aplica-

da a projectes de nova implantació, traslladant l'objecte d'estudi a l'àmbit de

l'organització, al mercat actual i històric, a les tendències tecnològiques futu-

res i a d'altres projectes similars que s'hagin endegat anteriorment.

També cal indicar que aquesta primera etapa del projecte pot no tenir relació

directa amb el programari lliure, ja que l'objectiu és analitzar i avaluar el siste-

ma implantat o el mercat actual, sigui quina sigui la seva forma d'implantació

o tendència, respectivament.

(3)No només cal tenir en compte el
cost econòmic directe de la dedi-
cació, sinó també tots aquells que
són indirectes, com per exemple
el cost d'avortament d'un projecte
iniciat i el cost de l'oportunitat que
s'ha perdut.
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A grans trets, es poden considerar tres grans fases dins de l'anàlisi de sistemes:

la identificació del sistema, la preparació o desenvolupament del cas d'estudi

i l'avaluació final.

2.1. Identificació del sistema

La identificació del sistema pretén definir l'objecte, l'abast i els objectius de

l'estudi. La concreció d'aquests paràmetres té una relació directa amb l'actuació

estratègica de la qual deriva el projecte, i ha de permetre establir l'escenari

d'avaluació.

Cal tenir present que un sistema ja implantat no és únicament un conjunt

d'elements tecnològics, sinó també un conjunt de funcionalitats, mètodes i

procediments amb un impacte directe en els usuaris i en l'organització en ge-

neral.

En aquest sentit, és important destacar que l'abast de l'estudi ha d'incloure els

elements tecnològics de la implantació, les funcionalitats que aquest sistema

cobreix actualment, els procediments i mètodes d'actuació que es deriven de

la seva interacció amb el funcionament de l'organització i de l'impacte en l'ús

que en facin els usuaris directes i indirectes del sistema.

D'aquests paràmetres és important determinar dos aspectes principals:

• D'una banda, determinar les diferents fonts d'informació que han de per-

metre obtenir les dades per a la posterior anàlisi del sistema.

• D'altra banda, identificar la naturalesa quantitativa o qualitativa de les

dades que s'obtindrà de les fonts d'informació, ja que les tècniques per a

la seva obtenció difereixen de manera substancial.

Dades quantitatives i dades qualitatives

Les dades quantitatives són variables numèriques que quantifiquen característiques o
atributs. Per exemple, el nombre d'usuaris actius en el sistema per unitat de temps.

Les dades qualitatives són variables que diferencien característiques o atributs, no els
quantifiquen. Per exemple, la combinació de colors de la interfície d'usuari d'una apli-
cació.

El resultat d'aquesta fase és un document de treball en el qual figura l'objecte,

l'abast i els objectius de l'estudi, així com una relació de dades que s'han d'

obtenir i la font d'informació associada.

2.2. Desenvolupament del cas d'estudi

Aquesta fase centra la seva activitat en la recollida de totes les dades importants

per a l'estudi que s'han detectat en la fase d'identificació del sistema.

Vegeu també

A l'apartat següent sobre
desenvolupament del cas
d'estudi es presenten les prin-
cipals diferències entre les tèc-
niques d'obtenció de fonts
d'informació.
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El recull de la informació pot ser molt divers, a la pràctica: fonts documentals

històriques, entrevistes en profunditat, resultats d'auditories tecnològiques, ei-

nes de comptabilitat de rendiment, documentació de projectes anteriors, es-

pecificacions tecnològiques, o fins i tot informes d'incidències.

És possible que en la recollida de dades s'observin altres aspectes interessants

però no considerats en la fase d'identificació del sistema. En qualsevol cas, la

recollida ha de ser rigorosa i ha de mantenir criteris d'estructuració i organit-

zació en el seu desenvolupament.

Tanmateix, en la recollida de dades es poden diferenciar dos casos genèrics:

• Dades�quantitatives. Normalment, aquest tipus de dades es poden reco-

llir directament de suports tecnològics. El mateix sistema implantat pot

disposar de comptadors de rendiment, transaccions, capacitat, volum, etc.

dels quals es poden obtenir resultats estadístics interessants, sobretot si es

consideren unitats de temps o de cost, per exemple.

• Dades� qualitatives. Normalment, aquest tipus de dades es recullen de

documentació escrita, reunions o entrevistes al personal. En aquest cas,

és important destacar el procediment d'obtenció d'informació a partir

d'entrevistes i reunions, la preparació i execució minuciosa de les quals

permetrà obtenir informació de qualitat.

Cal fer notar la importància de seguir un procés metòdic que permeti obtenir

dades tant quantitatives com qualitatives, ja que el sistema és una eina de

suport a les persones i a l'organització. Qualsevol dada és important des del

punt de vista de l'avaluació i valoració del sistema.

En aquesta fase se sol iniciar el desenvolupament de l'inventari de maquinari i

programari, així com el diagrama de xarxa del sistema actual. A més de ser útil

per a determinar aquest estat actual, pot resultar eficient a l'hora de planificar

una eventual migració del sistema.

El format final del cas acostuma a ser un informe d'investigació en el qual

figuren estructurats, organitzats i valorats tots els aspectes que s'han presentat

anteriorment. És important que l'informe justifiqui les dades i els resultats que

presenta, i també que els relacioni entre ells i amb la definició del projecte, a

la recerca de possibles relacions de dependència o independència.

En funció del tipus d'informació que es presenti, pot ser útil l'ús de resultats

estadístics, taules, gràfics o diagrames i, en general, tot allò que ajudi a la pre-

sentació, comprensió i valoració de les dades que s'inclouen en l'informe.

Vegeu també

Trobareu més detalls de
l'inventari de maquinari i pro-
gramari, i dels diagrames de
xarxa, en els apartats 7.3 i 7.4
d'aquest mòdul.

Una de les eines més utilitzades per a la presentació de resums executius és

l'anàlisi DAFO4, en el s'inclouen les principals conclusions de l'estudi del siste-

ma actual des del punt de vista estratègic. Eventualment, i si les particularitats

(4)DAFO són les sigles de debilitats,
amenaces, fortaleses, oportunitats.
En anglès, SWOT.
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del projecte ho exigeixen, es poden presentar taules DAFO que classifiquin les

diferents característiques del sistema segons el resultat de la seva avaluació.

Per exemple, si el maquinari del sistema actual és una debilitat del sistema per

a afrontar l'actuació estratègica.

2.3. Avaluació final

L'avaluació final de l'anàlisi del sistema és el primer punt de control del pro-

jecte, i té l'objectiu de determinar la viabilitat del sistema actual respecte a les

actuacions estratègiques de l'organització i, per tant, ha de permetre valorar la

necessitat de continuar amb el projecte.

Globalment, podem valorar quatre grans grups de característiques:

• Operatives. Tenen a veure amb la interacció funcional dels usuaris amb

el sistema implantat, l'ergonomia, el rendiment, l'eficiència, l'eficàcia o la

utilitat.

• Organitzacionals. Tenen a veure amb els procediments i els mètodes que

ha generat el sistema implantat, i amb els beneficis i els inconvenients que

produeixen en l'organització.

• Funcionals. Tenen a veure amb l'eficàcia i l'eficiència de les tasques que

acompleix el sistema implantat, l'extensió, la fiabilitat, el rendiment o els

errors de funcionament.

• Econòmiques� i� legals. Tenen a veure amb el cost del sistema implan-

tat i la seva regularització legal, com el manteniment, les llicències o

l'administració del sistema.

L'avaluació del sistema pot arribar a tres grans grups de conclusions:

• El� sistema�és�viable. L'estudi i valoració conclou que el sistema actual

està preparat per a assumir les actuacions estratègiques de l'organització.

Normalment, aquest tipus de conclusions es donen en casos en què s'ha

endegat un estudi per tal de conèixer l'estat d'un sistema gran i/o complex,

ja que pot ser difícil valorar-ne l'evolució superficialment.

L'avaluació positiva del sistema actual implica la cancel·lació del projecte

d'implantació, ja que no es veuen indicis que portin a pensar que cal una

nova implantació.

• El�sistema�és�parcialment�viable. L'estudi i valoració conclou que el sis-

tema actual demana actualitzacions menors per a poder assumir les actu-

acions estratègiques de l'organització. Normalment, els canvis se centren

en l'actualització o canvi d'un conjunt reduït d'elements, com el canvi de

dispositius o l'actualització del programari, per exemple.
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L'avaluació parcialment positiva del sistema actual implica la necessitat

de continuar amb el projecte d'implantació, tot i que serà convenient re-

visar-ne els objectius i l'abast per a adequar-lo a les necessitats detectades.

• El�sistema�no�és�viable. L'estudi i valoració conclou que el sistema actu-

al no pot assumir les actuacions estratègiques de l'organització. Normal-

ment, aquest tipus de conclusions es donen en casos de migració de siste-

mes antics que per manca de fiabilitat o rendiment han de ser totalment

actualitzats.

L'avaluació desfavorable del sistema actual implica la necessitat de conti-

nuar amb el projecte d'implantació d'un nou sistema. Pot convenir revisar

els objectius i l'abast del projecte, ja que la substitució del sistema actual

pot exigir més recursos dels previstos inicialment.

Tant l'informe d'anàlisi com l'avaluació final del sistema actual són presen-

tats a l'organització per part de la comissió de seguiment del projecte. Nor-

malment, la decisió final sobre la continuació del projecte correspon a l'òrgan

director de l'organització.

El resultat d'aquesta etapa és doble:

• Per una banda, s'obté un informe complet de l'estat actual del sistema, en

el qual s'evidencien les principals característiques del sistema des del punt

de vista de l'estratègia de l'organització.

• D'altra banda, la decisió de l'organització en relació a la continuació del

projecte, i les eventuals actuacions que cal emprendre per tal d'adequar el

sistema a l'estratègia de l'organització.
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3. Estudi dels requisits de la implantació

En aquest apartat definirem l'estudi dels requisits de la implantació de sistemes

i en presentarem les principals característiques i particularitats. Detallarem les

diferents fases que componen l'estudi, els principals factors que influeixen en

el seu desenvolupament, i els resultats que podem obtenir de l'estudi.

L'estudi dels requeriments del sistema és un procés pel qual s'analitza

de manera metodològica la problemàtica que s'ha de solucionar.

Els objectius de l'estudi de requeriments segueixen dues tendències principals:

• Definició�de� la� implantació. L'estudi de requisits permet concretar de

forma exhaustiva totes les característiques que ha de tenir i pot acceptar el

nou sistema que es vol implantar. En certa manera, defineix els objectius

concrets i funcionals que ha d'assolir la implantació.

• Reducció�del�risc. L'estudi de requisits també permet reduir el risc del pro-

jecte i de la seva gestió, concretant i refinant progressivament les caracte-

rístiques de la solució que es vol implantar.

L'esforç que normalment es dedica a l'estudi dels requisits d'un projecte

d'implantació de sistemes és gran, per dos motius principals:

• D'una banda, perquè pot resultar difícil concretar i estructurar de forma

metodològica les idees i esperances que tenen els usuaris i responsables

de l'organització sobre el nou sistema, tenint en compte que els requisits

d'usuari poden evolucionar amb el temps.

• D'altra banda, perquè és important per al desenvolupament posterior del

projecte5, ja que qualsevol error d'apreciació comès en aquesta fase i de-

tectat en etapes posteriors té repercussions econòmiques i temporals sobre

el projecte i per tant costos addicionals no previstos que poden posar en

perill la seva implantació.

Un requisit o requeriment és una característica que ha d'acomplir el nou

sistema. És a dir, un atribut que ha de permetre que el sistema assoleixi

els objectius fixats. El format dels requeriments és habitualment textual,

però també es poden presentar en forma de taules i diagrames, si ajuden

a clarificar i especificar el seu objectiu.

(5)Un error comès en les etapes de
disseny del sistema, que sigui de-
tectat i solucionat en les etapes de
desenvolupament, pot arribar a te-
nir una relació de cost d'u a deu.
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En general, es poden definir quatre tipus de requisits diferents:

• Política� estratègica. Els requisits lligats a la política estratègica de

l'organització se centren en aspectes generals del projecte, de la seva ges-

tió, del seu resultat, o de la tendència que ha de seguir. Per exemple, la

imatge i l'ètica corporativa, o les característiques històriques pròpies de

l'organització.

• Mètodes�i�procediments. Normalment, la implantació d'un nou sistema

és un bon moment per a actualitzar i millorar els mètodes i processos de

l'organització i/o del sistema. A més de revisar de manera exhaustiva els

actuals procediments, també caldrà tenir en compte l'especificació dels

futurs mètodes i procediments derivats dels nous objectius o funcionalitats

que haurà d'acomplir el nou sistema.

• Funcionament�del�sistema. Els requisits de funcionament del sistema són

derivats de la interacció dels usuaris amb el sistema. Cal diferenciar els

requisits funcionals dels no funcionals: els funcionals corresponen a acci-

ons específiques que el sistema haurà de poder executar, mentre que els

no funcionals corresponen a limitacions o restriccions a l'hora d'executar

accions que permeten enllaçar-les amb els mètodes i procediments.

• Factors� clau� i� prioritats. La majoria de sistemes tenen un determinat

nombre d'elements principals, en certa manera, formen part del nucli del

sistema. En una nova implantació, es pot donar prioritat o preferència

a aquells components que es considerin indispensables per al funciona-

ment del sistema i de l'organització. Altres elements poden tenir una pri-

oritat més baixa en no tenir un impacte directe en el funcionament de

l'organització.

També cal fer notar que l'etapa de recollida de requisits no té una relació di-

recta amb el programari lliure, ja que la implantació de sistemes en programari

lliure ha d'acomplir els mateixos requisits i objectius que qualsevol altre tipus

d'implantació.

A grans trets, es poden considerar cinc grans fases per a l'estudi dels requeri-

ments d'un sistema: la identificació i definició, l'especificació i estructuració,

la verificació, la validació, i l'avaluació final.

3.1. Identificació i definició

Aquesta primera fase de l'estudi de requeriments pretén identificar i definir

la problemàtica que s'ha de resoldre i la tipologia del projecte, i a més ha de

determinar les principals fonts d'informació per a la recollida de dades.

Vegeu també

Consulteu l'apartat 2 del pri-
mer mòdul per tal de conèixer
els diferents tipus de projectes
d'implantació de sistemes.
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L'etapa d'estudi de requeriments parteix de la informació documental de

l'etapa d'anàlisi de l'estat actual, de tal manera que part de la tasca

d'identificació de la problemàtica ja està concretada prèviament.

Cal identificar i definir l'abast de la problemàtica dins de l'organització, els im-

plicats directes i indirectes, ja siguin humans, materials, funcionals, organit-

zacionals, procedimentals o tecnològics. Normalment, tots aquests elements

permetran recuperar informació fonamental per a la definició del nou sistema

que, conjuntament amb l'informe de l'estat actual, permetran establir un cor-

pus de coneixement adequat per a la presa de decisions.

També és important destacar el rol que té la tendència del mercat actual en

la definició de requeriments. Conèixer les particularitats de sistemes similars,

organitzacions del mateix sector, darreres innovacions o tendències futures

en la temàtica del projecte, tot això pot ser de gran ajuda a l'hora de concre-

tar, proposar, avaluar i comprendre les peticions dels usuaris i responsables de

l'organització.

El resultat d'aquesta primera fase sol representar-se en un document de tre-

ball amb la definició exhaustiva de l'objectiu i l'abast del projecte, una re-

lació d'elements que cal tenir en consideració, fonts d'informació interna a

l'organització, i una relació d'elements o tendències de mercat susceptibles de

contenir informació rellevant per al projecte.

3.2. Especificació i estructuració

La fase d'especificació i estructuració pretén recollir les dades rellevants de tots

els elements identificats anteriorment, i organitzar-les sota criteris metodolò-

gics que permetin crear un corpus de coneixement rigorós que representi ade-

quadament la realitat.

Aquesta fase parteix del document de treball elaborat en la fase anterior, amb

una primera aproximació als elements i fonts d'informació susceptibles de

contenir informació rellevant per al projecte. Tanmateix, el desenvolupament

pràctic de l'estudi pot portar a considerar noves fonts d'informació i nous as-

pectes rellevants per al projecte que no s'havien tingut en compte en la fase

anterior. És important investigar tots els detalls que puguin sorgir en la mesura

que ho permetin els terminis establerts.

Dins del desenvolupament d'aquesta fase es poden identificar dues tasques:

• Recollida�i�especificació. Tracta de resoldre les funcionalitats del sistema.

És a dir, què cal que faci el sistema, no com ho ha de fer. Algunes fonts

d'informació tenen tendència a centrar-se en la manera com s'han de rea-

litzar les accions, en lloc de determinar les particularitats de la pròpia tasca.
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• Estructuració�i�organització. Tracta d'organitzar les dades de forma me-

tòdica i comprensible. És important destacar que pot convenir prioritzar

alguns requisits davant d'uns altres, en consonància amb els elements del

sistema que són indispensables per al seu funcionament.

De la mateixa manera que en l'estudi de la situació actual, la recollida de les

dades pot respondre a criteris quantitatius o qualitatius:

• Dades�quantitatives. Provenen normalment de suports tecnològics, i per-

meten el tractament massiu per a obtenir resultats estadístics que perme-

tin, d'una banda, verificar i justificar les dades qualitatives, i de l'altra, mo-

delitzar i extrapolar resultats cap a noves funcionalitats.

• Dades�qualitatives. Provenen normalment d'entrevistes i reunions amb

els implicats, i permeten obtenir resultats funcionals i no funcionals res-

pecte al sistema, i també els procediments i els mètodes que es veuen afec-

tats pel projecte.

Els requisits d'implantació de sistemes es relacionen amb els elements bàsics de

qualsevol sistema, per exemple el maquinari, el programari, la infraestructura,

el personal, els procediments, les funcionalitats, o fins i tot els idiomes, la

documentació, els formats i els estàndards.

El format de presentació dels requisits acostuma a ser textual, organitzats se-

gons les característiques del projecte, del sistema i de les particularitats dels

mateixos requisits. També es poden utilitzar taules, gràfics o diagrames amb

l'objectiu de millorar la definició, el raonament i l'apreciació dels conceptes

que es presenten.

El resultat d'aquesta fase sol representar-se en un document de treball amb

la presentació de tots els requisits organitzats, estructurats i justificats d'acord

amb l'ideari del projecte. La precisió i claredat d'aquest document és fonamen-

tal per a tot el projecte, ja que no només en depèn tot el desenvolupament

posterior, sinó també l'acceptació per part de l'organització dels termes de la

implantació final.

3.3. Verificació

La fase de verificació dels requeriments pretén avaluar els requisits recollits i

especificats en les fases anteriors, i valorar-los respecte a la coherència com a

sistema i tenint en compte les pretensions de l'organització.

Aquesta fase parteix del document de treball de l'anterior fase, que recull de

forma organitzada i metòdica els requisits obtinguts en l'estudi.

La verificació formal dels requeriments es composa de dos grans processos:
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• Anàlisi�tecnològica. L'anàlisi tecnològica dels requeriments és un procés

que pretén analitzar i concloure que tots els requisits recollits són comple-

mentaris i formen un sistema lògic, raonable i viable de ser implantat.

En aquesta fase se solen detectar requeriments antagònics, fruit de les di-

verses fonts de recollida d'informació. El conflicte es pot resoldre consul-

tant les altres característiques recollides en els requisits i/o validant les op-

cions amb els implicats directes o amb l'organització.

• Anàlisi�funcional. L'anàlisi funcional dels requeriments és un procés que

pretén analitzar i concloure que el sistema que es deriva de la imple-

mentació dels requisits respon als requisits i objectius del projecte i de

l'organització.

En aquesta fase es poden detectar assumpcions errònies en els requeri-

ments, que poden ser antagòniques respecte als objectius del projecte. El

conflicte es pot resoldre amb la revisió i consulta dels aspectes problemà-

tics amb els implicats directes i/o amb l'organització.

El procés de verificació dels requisits és eminentment tecnològic i metodolò-

gic, qüestionant la coherència i viabilitat de l'eventual implementació i im-

plantació del sistema que es defineix en els requeriments.

Eventualment, pot ser interessant la participació de diverses persones en la

revisió dels requeriments. Els diferents punts de vista poden ajudar a identifi-

car i solucionar els possibles errors o les insuficiències i limitacions de manera

més efectiva.

De la revisió també poden sorgir noves qüestions o situacions que no s'havien

plantejat fins al moment, cosa que pot induir a un bucle entre la recollida de

requeriments i la seva verificació, fins que hi hagi convergència i coherència

en els resultats (procés semblant a la metodologia per refinaments successius).

Metodologia top-down

La metodologia top-down, o per refinaments successius, parteix de la definició general
de la problemàtica i realitza un bucle especificant i desglossant cada element fins que es
considera un nivell de detall suficient i adequat. Normalment, el resultat es pot expressar
en forma d'arbre de processos.

El resultat d'aquesta fase és una actualització del document de treball amb els

requeriments, ja creat en la fase anterior. L'actualització ha permès revisar en

profunditat els conceptes de la implantació, a més d'identificar i resoldre els

possibles errors que hi podia haver en la relació de requeriments inicial.
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3.4. Validació

La fase de validació dels requeriments pretén acordar els requisits de la im-

plantació del nou sistema –fruit de l'estudi portat a terme– amb l'organització.

L'acord dels requeriments és l'eina fonamental per a la formalització contrac-

tual de la implantació del sistema.

Aquesta fase demana la participació activa de l'organització, que ha d'analitzar

en profunditat la proposta de requeriments que resulta de les fases anteri-

ors. Cal fer notar la importància de la transmissió d'informació entre els dos

col·lectius, ja que les característiques de la implantació del sistema depenen

de la comprensió de l'estudi de requisits.

Eventualment, el document de treball intern que recull els requisits pot no ser

totalment adequat per a ser presentat al comitè de seguiment del projecte. En

aquests casos, pot ser que s'hagin de crear altres documents o presentacions

que permetin transmetre la mateixa informació de manera més clara, efectiva

i gràfica.

El procés de validació dels requeriments per part de l'organització pot con-

cloure en noves revisions dels requeriments. Normalment, aquestes noves re-

visions o refinaments tenen relació amb l'addició de funcionalitats al sistema

per part de l'organització, no previstes en el projecte de forma inicial.

Tanmateix, aquestes revisions no poden succeir-se indefinidament, ja que po-

den afectar directament la viabilitat del projecte i el calendari de la implanta-

ció, a més de les implicacions econòmiques que poden tenir en l'augment dels

requisits que s'hagin d'implementar.

El resultat d'aquesta fase té una estreta relació amb la fase d'avaluació final de

l'estudi de requisits del sistema. Normalment, d'aquesta fase sorgeix la darrera

revisió del document de treball amb els requisits del nou sistema, acordada i

validada per l'organització i l'equip que ha realitzat l'estudi de requisits.

3.5. Avaluació final

L'avaluació final de l'estudi de requeriments és el segon punt de control del

projecte, i té l'objectiu de determinar la viabilitat del projecte d'implantació a

partir dels requisits del nou sistema i, per tant, de la necessitat de continuar

amb el projecte.

Aquesta fase té una estreta relació amb la validació dels requeriments, ja que

el principal document de treball és la darrera definició dels requisits de la im-

plantació del sistema, acordada per l'organització. Eventualment, les fases de

validació i d'avaluació final es poden fusionar des d'un punt de vista decisori

sobre la continuació del projecte.
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La viabilitat dels requisits del sistema s'avalua considerant la seva adequació

respecte al sistema actual, l'organització, i l'actuació estratègica que ha iniciat

el projecte. Amb l'estudi de requeriments es concreta la primera aproximació

formal al nou sistema i les primeres apreciacions sobre el volum i el cost dels

canvis.

En certa manera, l'avaluació dels requisits s'assimila a l'avaluació de l'estat ac-

tual, presentada en el primer apartat, en la qual s'avalua en termes d'economia,

tecnologia, funcionalitat i legalitat. Tanmateix, també es poden valorar al-

tres aspectes relacionats amb l'estratègia de l'organització, com la capacitat

d'evolució de l'organització, els beneficis intangibles del canvi, la qualitat de

la gestió o l'ètica corporativa, per exemple.

L'avaluació de la proposta de requeriments del nou sistema pot derivar en tres

grans grups de conclusions:

• El�projecte�no�és�viable. La valoració dels requisits del nou sistema per

part de l'organització conclou que la implantació del nou sistema no és

viable i el projecte s'avorta.

Els motius per a arribar a aquesta conclusió poden ser diversos, i fins i

tot poden ser externs al mateix projecte. Normalment, aquesta resolu-

ció pot tenir relació amb l'economia, el finançament, la competència o

l'abandonament de l'estratègia que ha iniciat aquest projecte.

• El�projecte�és�viable�parcialment. La valoració dels requisits del nou sis-

tema per part de l'organització conclou que el projecte es portarà a terme

de forma parcial, de manera que només seran implantats alguns elements

del nou sistema.

Normalment, aquesta resolució pot tenir relació amb l'economia i el fi-

nançament. Cal tenir en compte que, en alguns casos, la implantació par-

cial es pot realitzar de forma progressiva o per etapes6. En aquests casos, és

important establir garanties de cohesió entre les diferents implantacions

al llarg del temps.

• El�projecte�és�viable. La valoració dels requisits del nou sistema per part

de l'organització és favorable i el projecte continua, sense limitacions o

restriccions importants que afectin la definició principal del projecte.

El resultat d'aquesta etapa és doble:

• D'una banda, s'obté un informe complet dels requeriments del nou sistema

que es vol implantar, validat per l'equip i l'organització.

• D'altra banda, la decisió de l'organització respecte a la continuació del pro-

jecte i sobre l'abast de la implantació del nou sistema.

(6)Algunes organitzacions preferei-
xen repartir la càrrega d'inversió
que suposa una nova implantació
en diferents anys comptables.
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4. Anàlisi de les solucions en programari lliure

En aquest apartat, definirem com es fa l'anàlisi de les solucions al projecte

d'implantació, i es presentaran les seves principals característiques i particula-

ritats. També detallarem les diferents fases de què es que compon l'anàlisi, els

factors que influeixen en el seu desenvolupament, i els resultats que es poden

arribar a obtenir en aquesta etapa.

L'anàlisi de solucions és un procés en el qual s'analitzen de forma me-

tòdica i rigorosa les diferents opcions tecnològiques disponibles segons

els requeriments del projecte.

Els objectius d'aquesta anàlisi se centren principalment en tres aspectes com-

plementaris:

• Coneixement�del�mercat. L'anàlisi de solucions permet estudiar i avaluar

la situació del mercat actual en referència a la definició, l'abast i els objec-

tius del projecte d'implantació. La varietat de solucions actuals motiva una

anàlisi pausada i escrupolosa.

• Adequació�de�la�solució. L'anàlisi permet seleccionar les solucions que

s'adaptin millor a la problemàtica del projecte i a la implantació del siste-

ma. A més, les propietats d'obertura del codi font inherents al programari

lliure permeten l'ajust i l'adequació final de les solucions seleccionades en

forma de productes derivats.

• Reducció�del�risc. L'anàlisi de solucions permet reduir el risc del projecte

i de la implantació del sistema, ja que l'estudi permet adequar la solució i

controlar les principals repercussions de la seva implantació.

L'etapa d'anàlisi de solucions en programari lliure s'emmarca en un escenari

delimitat fonamentalment per dues condicions:

• Tipologia�del�projecte. La tipologia del projecte, les seves característiques

i l'àmbit del sistema que es vol implantar determinaran l'espectre de re-

cerca i l'anàlisi de solucions possibles, i també la viabilitat de les diferents

propostes.

• Anàlisi�de� requeriments. L'anàlisi dels requeriments del sistema ha de

determinar el comportament funcional i operatiu de la solució en relació

als objectius del projecte.
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Tal com es desprèn dels paràgrafs anteriors, aquesta etapa parteix dels docu-

ments de definició, objectius i abast del projecte, així com dels requisits del

sistema acordats amb l'organització. També pot resultar interessant l'informe

d'avaluació de la situació actual, en el qual es reflectiran les característiques,

particularitats i conclusions de la viabilitat de l'actual sistema. Tots ells han

d'ajudar a centrar i focalitzar les característiques de l'anàlisi.

Aquesta etapa es fonamenta en la fortalesa i la diversificació de l'oferta en

programari lliure del mercat actual. La recerca i selecció de solucions lliu-

res que compleixin els requisits de la implantació és bàsica per al projecte

d'implantació. En aquest sentit, l'anàlisi ha de reflectir les qualitats competi-

tives del programari lliure respecte de solucions privatives, considerant espe-

cialment les llibertats d'ús i adequació del codi font.

A grans trets, es poden considerar tres grans fases dins de l'etapa d'anàlisi de les

solucions en programari lliure: la recerca de les solucions, l'anàlisi i valoració

dels candidats, i l'avaluació final.

4.1. Recerca de les solucions

Aquesta primera fase de recerca pretén identificar solucions plausibles de ser

implantades en el marc del projecte. Es tracta de realitzar una primera selecció

de sistemes l'objectiu dels quals s'aproximi als objectius del projecte.

El programari lliure constitueix una opció vàlida i viable per a la implantació

de sistemes, de manera que permet un ampli ventall de llibertats sobre l'ús,

l'explotació, l'accés al codi font i la seva modificació, i el llicenciament dels

derivats.

Aquestes característiques no només permeten el seu ús lliure en organitzaci-

ons i particulars, sinó que també permeten la independència dels proveïdors

propietaris, l'estalvi en llicències i royalties, l'aprenentatge del codi font ori-

ginal, el control de l'obsolescència amb garanties de manteniment, qualitat i

fiabilitat del producte, i també la garantia en aspectes de seguretat, privadesa,

interoperabilitat i convergència del programari.

Històricament, es poden destacar dos àmbits principals en la implantació del

programari lliure:

• Implantació en serveis d'infraestructura7

Des dels seus inicis, el programari lliure ha tingut una relació molt estreta

amb l'arquitectura de sistemes i els serveis de xarxa. Actualment, lidera

àmpliament alguns sectors8 davant del programari propietari.

• Implantació en clients o usuaris domèstics

(7)Per exemple, els servidors d'una
xarxa local formen part dels ser-
veis d'infraestructura bàsica de
l'organització.

(8)Per exemple, la implantació
d'Apache Web Server en servidors
web és superior respecte a d'altres
entorns.
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Amb el pas del temps, i gràcies a iniciatives de diferent ordre, el progra-

mari lliure s'ha estès cap a l'entorn d'usuari final, havent iniciat una nova

trajectòria davant dels estàndards de facto en l'entorn domèstic9.

(9)Per exemple, la distribució
Ubuntu competeix directament
amb el sistemes operatius de Mi-
crosoft, i ha trencat molts mites so-
bre la dificultat de la instal·lació, la
gestió o l'ús dels entorns GNU/Li-
nux.

Amb tot això, el mercat actual disposa d'una àmplia varietat de sistemes en

programari lliure en camps molt diversos. La majoria de projectes importants

disposen de portals a Internet que permeten el coneixement, la difusió, la

baixada i la col·laboració amb el projecte10.

Tanmateix, també hi ha dipòsits públics que permeten la creació, el desenvo-

lupament i la col·laboració en nous projectes relacionats amb el programari

lliure, i també la baixada dels productes resultants. Els dipòsits11 actuen en

molts casos de plataforma de llançament per a projectes comunitaris.

Cal considerar que és possible que no existeixi una solució única per al projecte

d'implantació, ja sigui per abast o per especialització dels objectius. En aquests

casos, cal categoritzar la recerca de solucions en tipologies més genèriques, de

tal manera que diversos sistemes especialitzats puguin cooperar a fi de donar

una solució conjunta als requeriments del projecte12.

(12)Per exemple, si s'està buscant una solució per a la gestió d'una base de dades via web,
pot resultar factible cercar separadament un sistema operatiu, un servidor web, un gestor
de bases de dades i una eina de programació que puguin cooperar per a oferir les funci-
onalitats exigides. Aquest és el cas de l'entorn LAMP (Linux, Apache, MySQL i PHP), de
gran difusió actualment.

De la recerca de solucions n'ha de sortir un document amb els resultats de la

investigació. Aquest document hauria de contenir els aspectes següents:

• Definició i identificació de la recerca de solucions

Estableix les característiques que han guiat la recerca, deixant ben clara la

relació amb la definició del projecte, els seus objectius i l'abast que té, així

com amb la definició dels requisits que s'han acordat.

• Llista de solucions

El document ha de contenir una llista de les solucions trobades en el procés

de recerca, establint en cada cas una breu definició de la solució i la relació

amb els objectius del projecte.

• Fitxa tècnica de les solucions

La fitxa tècnica de cada solució ha de permetre conèixer les principals ca-

racterístiques del sistema, per exemple, la definició del projecte, els dipò-

sits on es troba, el seguiment i manteniment del producte, els idiomes que

suporta, la col·laboració comunitària, la llicència final i d'altres requisits

inherents al producte, com l'ergonomia d'ús, els requisits d'execució i les

principals funcionalitats.

(10)Per exemple, la distribució
Ubuntu (www.ubuntu.com), el
paquet ofimàtic OpenOffice.org
(www.openoffice.org) o el pa-
quet de navegació Mozilla
(www.mozilla.org).

(11)Per exemple, SourceForge.net
(sourceforge.net).

http://www.ubuntu.com
http://www.openoffice.org
http://www.mozilla.org
http://sourceforge.net
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En cas que no existeixin solucions úniques per a la problemàtica que presen-

ta el projecte i calgui la categorització en diferents solucions individuals, el

document es podrà estructurar en categories segons la tipologia (per exemple,

sistemes operatius o paquets d'ofimàtica) o segons la funció (per exemple, un

servidor de base de dades amb interfície web d'accés i programació).

En alguns casos, es presenta de forma addicional una taula DAFO per a ca-

dascuna de les opcions localitzades. Aquesta taula té especial rellevància en

les reunions i decisions executives, i el seu objectiu és identificar i sintetitzar

les principals característiques, avantatges i inconvenients inherents a la seva

adopció.

4.2. Anàlisi i valoració dels candidats

La fase d'anàlisi i valoració dels candidats pretén identificar les solucions més

adequades al projecte i a l'organització, però també a les particularitats del

desenvolupament, la implantació i la migració.

Aquesta fase parteix del document de la fase anterior, en el qual es llisten les

solucions actuals més indicades per al projecte i se'n detallen les principals ca-

racterístiques. Es tracta de seleccionar de manera metòdica i rigorosa els millors

candidats per a la implantació d'entre les diferents alternatives identificades.

Normalment, s'analitza, es pondera i s'avalua un conjunt determinat de pa-

ràmetres tecnològics relacionats directament amb el projecte, l'organització

i el procés d'implantació. La valoració individual portarà a establir una clas-

sificació ordenada que determinarà l'adequació de cada solució al projecte

d'implantació.

De manera general, es poden considerar els següents paràmetres per a

l'avaluació i valoració d'una solució:

• Projecte�i�organització. Cal valorar l'adequació als objectius del projec-

te, l'organització, la definició dels mètodes i procediments, l'ètica i estàn-

dards històrics de l'organització, i l'actuació estratègica que ha endegat el

projecte.

• Sistema�i�interoperabilitat. Cal valorar l'adequació a les necessitats del

sistema, i que garanteixi el funcionament amb la dotació de recursos de

maquinari, programari i xarxa actual o futura, la factibilitat dels mètodes i

procediments, la implementació de l'actuació estratègica, la interoperabi-

litat amb altres sistemes existents i estàndards de l'organització, i les pos-

sibilitats d'ampliació i evolució futura.

• Funcionalitat� i� ergonomia. Cal valorar l'adequació a les necessitats

funcionals i operatives del projecte i de l'organització, i que garanteixi

l'ergonomia de la seva utilització, implementi els mètodes i procediments
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amb garanties de funcionament, i respongui a les esperances dels usuaris

i de l'organització.

• Eficiència�i�rendiment. Cal valorar que garanteixi un funcionament efi-

cient en tot moment, l'aprofitament i el rendiment dels recursos dedicats,

i el manteniment d'un equilibri adequat entre recursos i rendiment al llarg

del temps, que en permeti l'evolució.

• Eficàcia�i�fiabilitat. Cal valorar que garanteixi l'acompliment de les funci-

ons establertes en els objectius del projecte, que mantingui l'acompliment

funcional dels objectius en tot moment, que mantingui també l'equilibri

entre recursos i l'acompliment al llarg del temps, i que en permeti

l'evolució.

• Implantació�i�migració. Cal valorar l'adequació al procés d'implantació

del sistema, i que permeti la migració eficient i eficaç a partir d'un sistema

anterior, minimitzi les conseqüències d'impacte en el funcionament ha-

bitual de l'organització, i garanteixi eines de suport, formació i adaptació

dels usuaris i dels altres sistemes existents.

• Manteniment�i�gestió. Cal valorar que garanteixi que el sistema dispo-

si d'eines de gestió i configuració adequades als objectius del projecte,

minimitzi les operacions de manteniment físiques i lògiques, garanteixi

l'equilibri entre funcionament i manteniment al llarg del temps, i en per-

meti l'evolució.

• Suport�i�compromís. Cal valorar que garanteixi el suport i seguiment dels

seus creadors amb el sistema i amb els seus usuaris, i que ajudi al com-

promís de la comunitat en l'evolució i millora futura, i en general, a tots

aquells aspectes que puguin suposar l'obsolescència del sistema i la reso-

lució de problemes.

• Llicències. Cal valorar que garanteixi l'acompliment de la legalitat vigent,

estableixi l'escenari d'ús i explotació, permeti la distinció clara i efectiva

de les actuacions que es poden portar a terme amb el sistema, i especifiqui

les llicències dels eventuals productes derivats.

• Economia. Cal valorar l'adequació a l'economia de l'organització, al finan-

çament previst del projecte, als costos de gestió, manteniment i funciona-

ment eficient i eficaç al llarg de la vida prevista del sistema, i també als

costos de formació i educació dels usuaris del sistema.

Tal com es desprèn de la llista anterior, els paràmetres cerquen la valoració

dels candidats en diferents àmbits (tecnològic, estratègic, operatiu, econòmic,

etc.), amb l'objectiu d'aprofundir, analitzar i valorar l'impacte de l'eventual

implantació en l'organització.
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El resultat d'aquesta fase és un document que classifica i pondera de manera

numèrica els diferents candidats (eventualment per categories), ordenant les

solucions per grau d'adequació al projecte i a l'organització.

Tanmateix, és possible que es produeixin empats tècnics entre diferents solu-

cions, és a dir, que faci falta un estudi addicional entre alternatives que, tot i

diferir en les seves característiques, presentin adequacions similars per al pro-

jecte. En aquests casos, pot ser útil implementar una taula DAFO de cada solu-

ció, amb l'objectiu que sorgeixin evidències per puguin ajudar a l'elecció final.

4.3. Avaluació final

L'avaluació final de l'anàlisi de solucions en programari lliure és el tercer punt

de control del projecte, i té l'objectiu de determinar el desenvolupament del

projecte d'implantació, és a dir, la forma que prendrà el projecte i la seva im-

plementació final.

Aquesta fase parteix dels documents de la fase anterior, que contenen una

classificació de les solucions existents segons la seva adequació al projecte, així

com les fitxes tècniques i/o taules DAFO que les analitzen en profunditat.

Aquesta fase tracta d'acomplir dos objectius principals:

1)�Selecció�final�de�candidats. Tot i que la fase anterior ja proposa indirecta-

ment les solucions més adaptades al projecte i a la implantació (mitjançant la

puntuació i la classificació), pot convenir avaluar addicionalment la integra-

ció global de totes les solucions.

2)�Desenvolupament�del�projecte. La selecció de les solucions que satisfaran

els requisits del projecte comportaran conseqüències directes en el seu desen-

volupament, per exemple en el seu cost temporal i econòmic.

És important destacar que els components del sistema no estaran desacoblats

entre ells, per la qual cosa caldrà trobar les millors solucions que generin un

sistema estable i operatiu, a més d'acomplir amb els requisits del projecte.

En alguns casos, pot resultar útil realitzar proves d'integració que permetin

determinar la qualitat i rendiment de la cohesió dels diferents elements, ja que

la integració de diverses solucions altament puntuades en les seves respectives

categories no garanteix que el comportament global estigui al mateix nivell13.

Pel que fa al desenvolupament del projecte, la tria de les solucions comporta

ajustos en el projecte, especialment en la fase de desenvolupament. Global-

ment, es poden considerar tres tipus diferents d'implantació:

(13)Per exemple, si el connector
dels dos sistemes no és eficient o
està limitat per la compatibilitat
amb altres sistemes.
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• Implantació�directa. Les solucions que més s'ajusten a les necessitats del

projecte i de l'organització es poden implantar de manera directa, ja sigui

perquè són d'ús general o perquè els objectius del projecte responen a les

necessitats específiques d'un col·lectiu gran.

En qualsevol cas, les diferències entre els requeriments del projecte i

les funcionalitats de la solució no són determinants per a rebutjar-ne

l'adopció.

• Evolució�de�la�solució. Les solucions que més s'ajusten als requeriments

del projecte i de l'organització únicament presenten diferències significa-

tives en punts concrets. La seva adopció requereix una evolució del codi

font per a ajustar les mancances que pugui tenir la solució original davant

de les incidències del sistema.

Gràcies a les llibertats que ofereix el programari lliure, aquesta és una opció

vàlida i viable a la pràctica, mentre que l'alternativa en programari pro-

pietari possiblement requerís d'un desenvolupament completament nou,

amb les implicacions econòmiques que té aquest fet.

• Desenvolupament�nou. No existeixen solucions que s'ajustin amb sufi-

ciència a les incidències del projecte i de l'organització, per la qual cosa

caldrà un desenvolupament completament nou per tal de solucionar la

problemàtica.

Aquests casos es poden donar en sistemes amb requeriments molt especi-

alitzats, com la robòtica. En casos extrems, és possible que tampoc existei-

xin solucions de propietat en els canals habituals de comercialització.

En qualsevol cas, la llibertat d'estudiar, analitzar i reutilitzar el codi font

del programari lliure permet millorar la qualitat, eficiència i eficàcia del

nou desenvolupament, i abaratir els costos que hi estan relacionats.

L'avaluació de les solucions en programari lliure pot conduir a tres grans tipus

de conclusions:

Solucions d'implantació
directa

Exemples de solucions
d'implantació directa poden
ser sistemes operatius, paquets
d'ofimàtica, clients de correu
electrònic o navegadors web.

• Projecte�viable�d'implantació�directa. El projecte és viable i els requisits

de la implantació es poden resoldre amb solucions existents. Les eventuals

diferències entre les solucions que s'han d'implantar i les incidències del

projecte no són insalvables14.

• Projecte�viable�amb�condicions. El projecte és viable, però els requisits

de la implantació requereixen endegar un procés de creació o adaptació

de solucions. Les implicacions temporals i econòmiques vindran donades

per l'abast del procés, que serà màxim quan calgui un desenvolupament

completament nou.

• Projecte� inviable. Tot i que en aquesta etapa no és habitual avortar el

projecte, es poden donar casos en què l'organització no vulgui continuar

(14)Per exemple, la substitució
del programari MS Word per
OpenOffice.org, on les diferències
funcionals es poden suplir amb la
formació dels usuaris.
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amb el projecte. Per exemple, per la manca de finançament per a afrontar

un desenvolupament concret o canvis en l'estratègia de l'organització.

El resultat d'aquesta etapa és doble:

• D'una banda, obtindrem les solucions en programari lliure més adaptades

als requeriments del projecte i de l'organització.

• D'altra banda, obtindrem una valoració preliminar dels costos relacionats

amb l'etapa de desenvolupament del projecte (implantació directa o ne-

cessitat d'un desenvolupament addicional).
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5. Formalització de la proposta

En aquest apartat es defineix la formalització de la proposta del projecte

d'implantació i se'n presenten les principals característiques i particularitats.

S'hi detallen les diferents fases que componen el procés, els principals factors

que influeixen en el seu desenvolupament, i els resultats que es poden obtenir

de l'etapa.

La formalització de la proposta és l'etapa del projecte on es concre-

ten, s'especifiquen i s'enllacen tots els resultats obtinguts en les pri-

meres fases metodològiques del projecte –anomenades etapes de dis-

seny–, amb l'objectiu de proposar una solució formal a la problemàtica

d'implantació de sistemes de l'organització.

Els objectius específics d'aquesta etapa se centren principalment en tres aspec-

tes:

a)�Caracterització�del�projecte. La formalització de la proposta reuneix, cla-

rifica i relaciona tots els resultats de les primeres etapes del disseny de la im-

plantació de sistemes. El resultat d'aquesta etapa ha de servir de guia per al

desenvolupament posterior de la implantació, per la qual cosa es fa notar la

seva importància dins del projecte.

b)� Validació� per� part� de� l'organització. La formalització de la proposta

també serveix per presentar i avaluar el projecte d'implantació per part de

l'organització. La valoració que en resulta concreta el futur del projecte, la seva

viabilitat, i el seu desenvolupament i execució.

c)�Reducció�del�risc. La formalització de la proposta permet reduir el risc del

projecte i de la implantació del sistema, i delimita l'escenari d'evolució del

projecte gràcies a la concreció de les solucions i del desenvolupament de la

implantació.

Aquesta etapa guarda relació amb la gestió funcional del projecte, perquè per-

met concretar aspectes de la planificació del projecte com la gestió dels temps,

els recursos i el cost del projecte, considerant la informació que s'obté a partir

dels resultats de les etapes anteriors.

Globalment, la proposta ha de donar resposta a dos aspectes principals:
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1)�Aspectes�metodològics. Els aspectes metodològics fan referència als resul-

tats de les etapes d'anàlisi i disseny de la implantació de sistemes, vistes en

aquesta unitat. Més concretament, l'anàlisi del sistema actual, l'anàlisi de re-

queriments i l'anàlisi de solucions en programari lliure. L'objectiu és plasmar

les característiques del sistema que s'ha d' implantar com a resultat d'un procés

metòdic i rigorós.

2)�Aspectes�de�gestió. Els aspectes de gestió fan referència a les particulari-

tats de funcionament i execució del projecte, com la planificació temporal,

l'econòmica o la relativa als recursos humans que caldran per portar a terme el

projecte. L'objectiu és plasmar els paràmetres d'execució del projecte, oferint

una visió clara dels requisits necessaris per tal d'assolir els objectius.

Dels anteriors paràgrafs podem concloure la importància de la comunicació i

la col·laboració amb l'organització, amb l'objectiu de transmetre correctament

tota la informació rellevant del projecte. Globalment, es poden identificar dos

aspectes principals de la informació que cal transmetre:

• El�projecte. La comprensió del projecte, dels resultats obtinguts en l'anàlisi

i de la solució més adequada a les característiques del projecte. És impor-

tant que quedi clara la relació entre les propostes del projecte i l'actuació

estratègica que persegueix l'organització.

• El�programari�lliure. La comprensió de la utilització del programari lliure,

el model filosòfic en el qual se sustenta i les característiques de les llicèn-

cies, així com les particularitats de les solucions proposades i els beneficis

que n'obté l'organització.

A grans trets, es poden considerar quatre grans fases dins de la formalització

de la proposta: la preparació, el disseny, la presentació, i l'avaluació final.

5.1. Preparació de la proposta

Aquesta primera fase de formalització de la proposta pretén recuperar totes les

informacions plausibles de ser incorporades en la proposta de solució. Es tracta

d'obtenir els documents de resultat de les diferents etapes d'estudi i anàlisi,

així com de la planificació del projecte.

Un dels principals objectius d'aquesta primera fase és generar resultats avan-

çats a partir de les dades inicials. És a dir, crear resums, esquemes, taules, dia-

grames o gràfics que permetin clarificar els conceptes dels documents tècnics

que s'han desenvolupat al llarg del projecte.

Vegeu també

Consulteu aquests i altres as-
pectes de la gestió de projec-
tes en l'apartat de "Gestió de
projectes en programari lliure"
del primer mòdul.
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Un altre resultat que s'obté d'aquesta primera fase és l'actualització de la plani-

ficació del projecte a partir de la informació continguda en els diferents docu-

ments d'anàlisi. Normalment, els aspectes més importants per a l'organització

són:

• Solució�a�implantar. És important la definició de la solució que es vol

implantar, els objectius i l'abast del projecte, les incidències estratègiques

a les quals dóna solució i els sistemes que seran implantats.

• Cost�temporal. El cost temporal té relació amb la planificació temporal

dels recursos i de la pròpia implantació o migració.

Vegeu també

Consulteu l'apartat "Gestió del
temps" per conèixer més as-
pectes del cost temporal del
projecte.

• Cost�econòmic. El cost econòmic té relació amb la repercussió econòmi-

ca que resulta d'implantar el sistema en l'organització (material, recursos,

temps, formació, etc.) i de la gestió del projecte (equip de gestió del pro-

jecte). Cal tenir present que cal valorar el cost econòmic del projecte des

dels seus inicis15.

Eventualment, també pot resultar útil preparar els següents aspectes:

• Cercar mites històrics del programari lliure, especialment de les solucions

proposades, i argumentar a favor i en contra. L'objectiu és oferir una base

de treball per tal de justificar i fonamentar la proposta davant de les even-

tuals reticències al canvi16 que es puguin observar en la seva presentació.

• Obtenir i presentar informació de tipologies de llicència en programari

lliure, amb l'objectiu de desmitificar algunes assumpcions i transmetre

amb fonaments la filosofia lliure i la seva relació amb la solució proposada.

• Crear taules DAFO per representar i justificar situacions on ha estat neces-

sari prendre decisions a partir de l'estudi i l'avaluació de diferents opcions.

En aquest casos, pot ser convenient avaluar i ponderar cadascuna de les

alternatives que es presenten.

D'aquesta fase s'obté un conjunt de documents amb resultats sobre dos aspec-

tes principals:

• D'una banda, un conjunt de referències a documents tècnics d'anàlisi de

les etapes de disseny, així com diversos resultats avançats i informació re-

lacionada amb el projecte i el programari lliure.

• D'altra banda, una actualització de la planificació de la gestió del projecte,

que inclourà tots els aspectes derivats de les etapes d'anàlisi i disseny, que

modelen la continuació del projecte.

(15)Tal com es desprèn de
l'apartat "Recursos d'un projecte
d'implantació de sistemes", el pro-
jecte s'inicia quan es dota de recur-
sos per primer cop.

Vegeu també

Consulteu l'apartat "Gestió del
cost" per tal de conèixer més
aspectes del cost econòmic del
projecte.

(16)En anglès, FUD (fear, uncer-
tainty and doubt).
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5.2. Disseny de la proposta

La fase de disseny de la proposta pretén confeccionar tots aquells documents

i presentacions que s'han de presentar a l'organització i que resumeixen el

treball realitzat en les etapes d'estudi i anàlisi del projecte d'implantació de

sistemes.

Aquesta fase parteix dels documents de la fase anterior, amb referències a do-

cuments tècnics, informació relacionada amb el projecte i amb el programari

lliure, resultats avançats i actualització de la planificació temporal i econòmi-

ca. Es tracta d'estructurar, organitzar i presentar tota la informació disponible

per tal que serveixi de guia per al posterior desenvolupament del projecte.

Globalment, es poden arribar a generar dos grans tipus de documents dife-

rents:

1)�Informes�i�planificacions: són documents que presenten els resultats d'un

estudi aprofundit. El seu objectiu és presentar els continguts de manera estruc-

turada i metòdica, amb precisió, ordre i rigor, per tal que siguin utilitzats com

a guia o manual del projecte.

2)�Presentacions: són documents que mostren l'estudi en línies generals. El

seu objectiu és presentar els principals conceptes de l'estudi de manera orde-

nada, sintètica i gràfica, per tal que siguin utilitzats com a resum del projecte.

Els informes han de presentar-se editats i compaginats, utilitzant un llenguatge

formal i rigorós. Normalment, un informe conté els següents elements:

• Resum�executiu: és un resum breu, que ubica el projecte d'implantació

de sistemes i el seu contingut en el temps, en l'espai, en els objectius i en

les solucions.

• Introducció: presenta la situació estratègica de l'organització, i la neces-

sitat d'emprendre un projecte d'implantació de sistemes en unes circums-

tàncies concretes.

• Anàlisi�de�la�situació�actual: ha de presentar un resum de l'estudi, l'anàlisi

i les conclusions del sistema actual de l'organització en relació a la seva

estratègia.

• Definició,�objectius�i�abast: es presenta el projecte d'implantació de sis-

temes, els conceptes generals de la solució que es proposa, la justificació de

l'ús del programari lliure i la seva adequació a l'estratègia de l'organització.

• Arquitectura� del� sistema,� infraestructura� i� tecnologia: presenta

l'arquitectura general i funcional del sistema, la infraestructura que reque-

reix, la tecnologia i els estàndards que utilitza, així com les llicències fi-
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nals. Eventualment es poden presentar proves d'integració dels diferents

elements.

• Recursos�humans� i�materials: es presenten els recursos humans i ma-

terials necessaris per al funcionament habitual del sistema dins de

l'organització.

• Implantació�i�manteniment: presenta la metodologia d'implantació que

se seguirà, les característiques de la migració, la formació dels usuaris,

l'adaptació de l'organització i el manteniment necessari de la instal·lació

al llarg del temps (normalment, a un termini de cinc anys).

• Planificació�temporal: detalla el seguiment i la relació de les etapes del

projecte al llarg del temps, i considerant els recursos assignats en cada mo-

ment. Normalment, també es presenta un gràfic on es representen les eta-

pes en contraposició al temps.

• Planificació�econòmica: presenta la valoració del cost de portar a terme

el projecte, desglossant les diferents partides que componen el cost de la

implantació (per exemple, cost de la gestió dels projectes, recursos humans

necessaris, despeses de material, desenvolupament i ajust de programari,

instal·lació d'infraestructura).

• Sinergies� amb� la� comunitat� de� programari� lliure� i� amb� altres� pro-

jectes� o� organismes: eventualment, i segons les característiques de

l'organització, s'inclou un apartat que explica la relació de les solucions

emprades amb el món de la filosofia lliure, l'aprofitament d'altres projec-

tes similars i la relació amb altres organismes o amb la comunitat de pro-

gramari lliure.

• Conclusions: cal posar èmfasi en les característiques del projecte que so-

lucionen les necessitats estratègiques de l'organització i els beneficis que

s'obtenen de l'ús del programari lliure.

• Annexos�tècnics: poden ser útils per al desenvolupament posterior del

projecte. Per exemple, l'anàlisi dels requeriments del sistema.

D'aquesta fase s'obtenen dos documents:

1)�L'informe o pla de projecte, que serà presentat com a documentació tècnica

del projecte.

2)�La presentació, que servirà a la reunió executiva de la fase següent.
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5.3. Presentació de la proposta

En aquesta fase es presenta la proposta a l'organització, normalment emmar-

cada dins d'una reunió executiva amb el seu òrgan directiu. L'objectiu consis-

teix a posar en coneixement de l'organització els resultats finals de les etapes

d'anàlisi, per tal que puguin valorar la proposta de solució i el seguiment del

projecte, i avaluar-ne la seva continuïtat.

Normalment, aquesta fase s'implementa presentant tots els aspectes del pro-

jecte de manera gràfica i resumida, utilitzant el document de presentació de

la fase anterior. De manera addicional a la presentació, es fa lliurament del pla

de projecte amb els resultats de les etapes de disseny.

En aquesta fase és d'especial importància posar de relleu la comunicació i la

transmissió de la informació, destacant la relació de la proposta amb els objec-

tius estratègics de l'organització. Tot i que no és habitual, eventualment es pot

demanar la reformulació d'alguns aspectes de la proposta, que en qualsevol

cas haurien de ser de poc abast quantitatiu i qualitatiu.

És possible que la comissió que ha de decidir la implantació del sistema mos-

tri reticències a l'ús del programari lliure, per la qual cosa pot convenir justi-

ficar-ne la proposta desmitificant algunes idees preconcebudes, presentant els

avantatges i inconvenients del seu ús o, fins i tot, la filosofia lliure en general

i els models de llicència. Pot resultar útil el document realitzat en la fase de

disseny de la proposta sobre temes relacionats amb el projecte i el programari

lliure.

Aquesta fase té especial relació amb la fase següent, d'avaluació final, ja que

sovint les reunions de presentació són decisòries respecte a la continuació del

projecte.

5.4. Avaluació final

La fase d'avaluació final de la formalització de la proposta és el quart punt de

control del projecte, i té l'objectiu de valorar el treball realitzat en les etapes de

disseny de la implantació, així com la proposta de solució al projecte. També

té l'objectiu de resoldre la viabilitat i continuïtat del projecte per a les etapes

de desenvolupament i implantació del sistema.

Aquesta fase té una estreta relació amb l'anterior, ja que la presentació del pla

de projecte i l'intercanvi d'informació entre l'equip que ha realitzat el disseny

i l'organització és fonamental per tal de considerar totes les implicacions de

la solució presentada. Eventualment, les fases de presentació i validació de la

proposta es podrien fusionar des del punt de vista decisori sobre la continuació

del projecte.
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La importància d'aquest punt de control és doble:

• D'una banda, perquè amb la formalització d'una proposta es tanca el

cicle teòric i conceptual d'anàlisi i disseny del sistema i del projecte

d'implantació que té associat. Les etapes següents seran principalment

pràctiques.

• D'altra banda, perquè l'organització determinarà si el projecte es comple-

tarà finalment i donarà resposta a l'actuació estratègica que el va iniciar

implementant el conjunt dels canvis que es consideren en la proposta.

En aquest sentit, i tal com ja s'ha comentat en anteriors apartats, l'organització

ha de valorar els aspectes del projecte que consideri adients a la seva estratègia,

per exemple les característiques de la solució que es vol implementar, el cost

temporal per tal de realitzar la implantació i el cost econòmic del projecte i

de la implantació del sistema.

També pot ser un bon moment per a analitzar, valorar i adequar alguns detalls

inherents a la implantació del sistema en la organització, considerant i con-

cretant alguns aspectes de la gestió del canvi, el calendari de la implantació,

les proves pilot o la formació dels usuaris.

L'avaluació de la proposta per part de l'organització pot acabar en tres grans

tipus de decisions:

1)�Projecte�viable. L'organització accepta la solució proposada sense canvis

importants en les seves especificacions. Els eventuals ajustos poden fer refe-

rència al calendari de la implantació o la inclusió d'algunes partides econòmi-

ques, per exemple.

2)�Projecte�viable�amb�condicions. L'organització considera que calen ajus-

tos en la proposta de solució. Els canvis poden ser de major o menor conside-

ració, però en qualsevol cas caldrà refer una part de la proposta si es vol que

el projecte segueixi. Aquests canvis poden tenir relació amb les eines implan-

tades o amb l'execució parcial del projecte, per exemple.

3)�Projecte�no�viable. L'organització considera que el projecte no és viable

i s'avorta la implantació del sistema. Tot i que no és habitual que passi en

aquesta etapa del projecte, un canvi dràstic en l'estratègia de l'organització o

la incapacitat per assumir econòmicament la finalització del projecte poden

ser causes plausibles de l'avortament prematur de la implantació.

D'aquesta etapa en resulta tant la validació del pla de projecte amb

l'organització com la decisió sobre la continuació i implementació del projec-

te.
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6. Desenvolupament

En aquest apartat es defineix l'etapa de desenvolupament del projecte

d'implantació i se'n presenten les principals característiques i particularitats.

S'hi detallen les diferents fases que componen el procés, els principals factors

que influeixen en el seu desenvolupament, i els resultats que s'espera obtenir

de l'etapa.

El desenvolupament del sistema és l'etapa on s'implementen les soluci-

ons que s'especifiquen al pla de projecte, així com tots els requeriments

relacionats amb la seva posada en marxa. L'objectiu principal és ade-

quar, recol·lectar i produir tots els elements necessaris per tal de realit-

zar la implantació amb el màxim de garanties d'eficiència i eficàcia, tot

minimitzant el temps d'intervenció.

Aquesta etapa parteix dels documents de l'etapa anterior, principalment el

pla de projecte i l'anàlisi dels requeriments del sistema que es vol implantar.

Aquests documents són fonamentals per tal de preparar, estructurar i organit-

zar el desenvolupament de tots els components necessaris per a implantar el

projecte.

Els objectius específics d'aquesta etapa se centren principalment en dos aspec-

tes:

• Implementació�de�la�solució. El desenvolupament pretén implementar

la solució que determina el pla de projecte i l'estudi dels requeriments,

independentment de la forma que prengui el tipus de desenvolupament.

• Reducció�del�risc. El desenvolupament també pretén reduir el risc global

del projecte, preparant, concretant i construint la solució sense afectar di-

rectament al funcionament de l'organització.

Globalment, el desenvolupament ha de donar resposta a dos aspectes princi-

pals:

• Aspectes�metodològics. Els aspectes metodològics fan referència a la ti-

pologia del projecte, per la qual cosa l'etapa de desenvolupament té una

relació directa amb l'objecte de la implantació. És a dir, la metodologia de

desenvolupament que caldrà aplicar dependrà de l'objectiu del projecte.

Vegeu també

En l'apartat "Verificació dels
requeriments" d'aquest mò-
dul s'han presentat tres tipolo-
gies de projecte: la implanta-
ció directa, l'evolució d'eines
existents i el desenvolupament
d'una nova solució.

Vegeu també

Consulteu l'apartat "Classifi-
cació per objectiu dels projec-
tes" del primer mòdul per tal
de conèixer les diferents tipo-
logies de projectes en funció
de l'objectiu.
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• Aspectes�de�gestió. Els aspectes de gestió fan referència als implicats en el

desenvolupament, és a dir, als encarregats d'implementar les tasques que

es recullen en el pla de projecte. A grans trets, es pot considerar un desen-

volupament intern (insourcing) o extern (outsourcing o subcontractació).

A grans trets, es poden considerar tres grans fases dins l'etapa de desenvolu-

pament: la dotació de recursos, la configuració o desenvolupament de progra-

mari i l'avaluació final, tot i que l'existència individual d'aquestes etapes depèn

en gran mesura de la tipologia del projecte.

Cal precisar que les fases de dotació de recursos i desenvolupament de progra-

mari es poden executar de manera simultània en el temps, en funció de la ti-

pologia del projecte. També és possible que la superposició temporal sigui no-

més parcial, a causa de diferències en el calendari de lliurament dels diferents

recursos, per exemple.

També cal tenir en compte que l'etapa de desenvolupament guarda una estreta

relació amb la següent, la d'implantació o migració del sistema. En aquest cas,

eventualment també es pot produir la superposició o simultaneïtat temporal

d'algunes tasques per tal de reduir el calendari del projecte, tot i que pot tenir

conseqüències econòmiques que cal valorar, com la necessitat de més recursos

humans i materials, per exemple.

6.1. Dotació de recursos

Aquesta primera fase de dotació de recursos pretén seleccionar i adquirir tots

els recursos necessaris per a la implantació del sistema a l'organització. Es tracta

d'obtenir tots aquells elements que tenen una relació de prerequisit directa per

a la implantació i explotació del nou sistema.

Vegeu també

Consulteu l'apartat "Recursos
d'un projecte d'implantació de
sistemes" del primer mòdul per
tal de conèixer més aspectes
del desenvolupament intern i
extern.

Un dels principals objectius d'aquesta primera fase és dotar l'organització de

la infraestructura necessària per tal de posar en funcionament el sistema. És a

dir, tots aquells recursos materials, organitzacions i configuracions que han de

permetre al nou sistema ser operatiu17. En aquest sentit, si el projecte inclou la

migració total o parcial del sistema, pot resultar eficient enllaçar aquesta fase

amb la de planificació de la migració.

Normalment, la dotació de recursos materials s'adjudica avaluant les caracte-

rístiques de les propostes dels proveïdors segons un plec de bases específic.

Aquest plec de bases ha de ser creat a partir dels requeriments del sistema, a fi

de poder garantir l'adequació i la integració amb la resta del projecte.

L'avaluació de les diferents propostes és particular en relació al projecte, el

sistema i l'organització. A grans trets, es poden valorar els següents aspectes:

(17)Com ara, la instal·lació d'una
xarxa d'àrea local, l'habilitació d'un
local tècnic o la compra de com-
mutadors, ordinadors i servidors.

Vegeu també

Consulteu els apartats "Estra-
tègies de migració", "Inven-
tari de maquinari i progra-
mari" i "Diagrama de xarxa i
d'estructura" per tal de conèi-
xer més aspectes de la planifi-
cació de la migració.



GNUFDL • PID_00201270 43 El projecte de programari lliure

• Sistema�i�interoperabilitat: cal valorar cada element en si mateix, la seva

adequació i integració en el sistema, en el projecte i en l'organització.

• Funcionalitat�i�ergonomia: cal valorar la facilitat de manipulació i confi-

guració de l'element, així com dels coneixements necessaris per la posada

a punt i la seva utilització quotidiana.

• Eficiència�i�rendiment: cal valorar el rendiment funcional i operatiu en

relació a les necessitats del sistema.

• Eficàcia�i�fiabilitat: cal valorar la fiabilitat i l'assoliment dels objectius en

relació als requeriments del sistema.

• Implantació�i�migració: cal valorar la facilitat per a implantar l'element

en l'entorn de l'organització i les eines que incorpora per migrar respecte

a la solució actual.

• Manteniment,�suport�i�garantia: cal valorar les necessitats per al funcio-

nament i manteniment de l'element, així com el suport i les garanties que

ofereixen els proveïdors.

• Economia: cal valorar la relació entre el cost de l'element i els resultats que

ofereix, els avantatges i inconvenients de l'impacte en el funcionament de

l'organització.

D'altra banda, la implantació del projecte també pot requerir la dotació de re-

cursos humans a l'organització, ja sigui per a la manipulació directa o indirec-

ta del sistema. Cal destacar que el projecte sorgeix d'una actuació estratègica

de l'organització i que, per tant, és possible que el canvi de mètodes i procedi-

ments impliqui una reestructuració del personal implicat.

En aquest sentit, el cas extrem correspondria a una organització de nova crea-

ció, o una organització ja creada però que no disposa de cap suport informàtic

per al seu funcionament. La demanda de perfils tecnològics aniria en conso-

nància amb el grau d'implantació tecnològica, la tipologia del projecte i les

característiques de l'organització.

De tota manera, la selecció dels recursos humans hauria d'integrar-se en la

metodologia habitual de selecció que fa servir l'organització, però caldrà des-

tacar la necessitat d'adequar el perfil del candidat als requisits tecnològics del

sistema i de la nova estratègia de l'organització.
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6.2. Configuració i/o desenvolupament de programari

La fase de desenvolupament de programari pretén implementar tots els ajustos

que requereix la solució en programari lliure per tal d'adequar-se al pla de

projecte. També es pot incloure en aquesta etapa el desenvolupament d'eines

que puguin ajudar a la conversió de dades o fitxers en la migració del sistema.

El principal objectiu d'aquesta fase és garantir la idoneïtat de la solució en

programari lliure als requisits del projecte, ajustant i codificant tots els canvis

que calguin aprofitant l'obertura del codi font i la llibertat per a ser modificat.

L'amplitud d'aquesta fase dependrà directament dels canvis que s'hagin

d'introduir en la proposta. Globalment, es poden distingir tres casos diferents:

1)� Implantació�directa. En el cas de la implantació directa de programari,

l'escenari de desenvolupament es limita a l'eventual ajust dels fitxers de con-

figuració o paràmetres del programari.

Per exemple, la configuració del sistema operatiu (idioma, accés a la xarxa, etc.)

o paràmetres d'eines d'ofimàtica (plantilles, idioma, etc.). Aquest cas suposa

una inversió temporal i econòmica ínfima respecte als altres dos casos.

2)�Evolució�del�programari. L'evolució del programari considera l'ampliació

o adequació del codi font d'una o més solucions de programari lliure, amb

l'objectiu d'ajustar el seu funcionament al de l'organització.

La importància dels resultats incideixen en la necessitat de procedir amb el

rigor habitual de l'enginyeria del programari, establint un cicle de vida adequat

per a cada modificació –eventualment, de reenginyeria del programari.

Per exemple, la introducció de càlculs addicionals en el programari de gestió

comptable o la modificació del gestor de descàrregues d'un navegador web.

3)�Desenvolupament�nou. El cas del desenvolupament de codi nou consi-

dera que no existeix cap solució adequada a les necessitats específiques de

l'organització. Tanmateix, pot resultar útil estudiar i reutilitzar el codi font

d'aplicacions obertes per tal de guanyar temps i fiabilitat.

El desenvolupament nou és el més laboriós en termes de cost temporal i eco-

nòmic, aquestes implicacions incideixen en la necessitat de procedir segons

metodologies d'enginyeria del programari adequades al projecte. Per exemple,

la creació de programari de disseny industrial o arquitectònic, o de control

electrònic de dispositius.
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En aquest sentit, qualsevol projecte de desenvolupament de programari es

guiarà pel seu cicle de vida particular, establint les fites de control i de qualitat

oportunes, tot avaluant el seguiment i els resultats segons la metodologia més

adequada.

Independentment del format de desenvolupament, és aconsellable realitzar en

aquesta fase la documentació del procés d'adequació del programari, llistant i

descrivint tots els detalls que han estat subjectes a modificacions, amb el ma-

teix rigor que en desenvolupaments nous. En aquestes circumstàncies cal tenir

present la llicència final de la solució que s'evoluciona, ja que normalment la

llibertat del codi font s'hereta de la solució original.

Vegeu també

Podeu ampliar els coneixe-
ments metodològics per a la
producció de programari lliure
en l'assignatura d'"Enginyeria
del programari en entorns de
programari lliure".

En aquesta fase també pot convenir desenvolupar els materials de formació

dels usuaris del sistema, així com ajustar els manuals de suport de les solucions

en programari lliure, ja que es disposa de tots els elements necessaris per a la

seva realització. En aquests casos, també cal tenir en compte les característi-

ques de les llicències dels manuals que es pretén modificar.

6.3. Avaluació final

La fase d'avaluació final de l'etapa de desenvolupament és el cinquè punt de

control del projecte, i té l'objectiu de garantir que el desenvolupament segueix

els requisits del pla de projecte. També té l'objectiu de reduir el risc global del

projecte, validant la viabilitat i adequació del desenvolupament a l'estratègia

de l'organització.

Normalment, l'avaluació d'aquesta etapa depèn de la tipologia del mateix

desenvolupament:

• Recursos,�instal·lacions�i�infraestructures: es valoren per l'acompliment

dels objectius respecte al disseny i la proposta del proveïdor. Cal assenya-

lar la importància dels terminis de lliurament i la seva repercussió en la

planificació temporal d'altres etapes.

• Implantació�directa�de�programari: es valora l'acompliment dels objec-

tius dels ajustos de configuració i l'operativa prevista. L'avaluació principal

es considera sobre les proves de funcionament.

• Evolució�o�desenvolupament�de�programari: la complexitat de la valo-

ració és proporcional a la mesura dels canvis introduïts. Normalment, es

considera la valoració que resulta del procés d'enginyeria del programari.

Manuals de suport

Les preguntes més freqüents
(PMF) –FAQ en anglès (fre-
quently asked questions)– o els
habituals manuals de resolució
de tasques concretes –how to
en anglès–, que tot i tenir un
marcat aspecte tècnic, poden
ser de gran ajuda.

Aquesta fase té una estreta relació amb la implantació i la migració del siste-

ma, ja que en funció del tipus de projecte, es poden implantar les solucions

a mesura que finalitzi el seu desenvolupament. Eventualment, també pot te-

(18)Com ara, la interfície gràfica,
la resposta del sistema o les carac-
terístiques dels procediments que
implementa el sistema.
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nir relació amb la formació dels usuaris i les proves pilot, ja que pot ser útil

conèixer les apreciacions dels usuaris per tal de perfeccionar alguns detalls del

desenvolupament18.

La importància d'aquest punt de control és doble:

• D'una banda, perquè revisa, avalua i valora el desenvolupament qua-

litatiu de les solucions, i la seva adequació als requisits estratègics de

l'organització.

• D'altra banda, perquè suposa la finalització del procés de creació i adequa-

ció de la solució, i l'inici de la implantació i integració definitiva del siste-

ma en l'organització.

En general, la fase d'avaluació del desenvolupament és un bon moment per

a introduir els usuaris en les particularitats del sistema, i es podrà considerar

la situació com a inici de la formació i adaptació dels usuaris al nou entorn.

Aquestes actuacions es poden emmarcar dins de la gestió del canvi que ha de

portar a terme l'organització, amb l'objectiu de vèncer les eventuals reticències

i pors dels usuaris19.

L'avaluació final de l'etapa de desenvolupament pot acabar en tres grans tipus

de decisions:

1)�Sistema�viable�per�a�ser�implantat. L'avaluació determina que el sistema

acompleix els requisits de l'organització i que s'han desenvolupat i integrat

correctament totes les modificacions de la solució original. Es pot iniciar la

implantació del sistema a l'organització.

2)�Sistema�viable�per�a�ser�implantat�parcialment. L'avaluació determina

que el sistema acompleix parcialment els requisits del projecte a la data de con-

trol. Aquesta situació es deu normalment a retards en la producció, que poden

ser conseqüència d'imprevistos relacionats amb la manca eventual de recursos

materials, el decalatge excessiu en el seu lliurament o la manca d'efectius hu-

mans per a la producció.

En qualsevol cas, la viabilitat del projecte no es veu afectada tot i que caldrà

assumir un retard en la implantació.

3)�Sistema�inviable�per�a�ser�implantat. Tot i que no és habitual que el desen-

volupament d'una solució resulti inviable, és possible que excepcionalment

hi puguin haver factors que afectin la resolució i no s'hagin pogut solucio-

nar durant l'etapa. Aquest tipus de problemes es relacionen normalment amb

factors externs al projecte, com per exemple canvis bruscos en l'estratègia o

l'esgotament de la dotació econòmica.

(19)En anglès, FUD (fear, uncer-
tainty and doubt).
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L'avortament prematur del projecte en aquesta etapa té fortes implicacions

econòmiques, funcionals i morals en l'organització, i dificultarà possibles ac-

tuacions futures.

El resultat d'aquesta etapa és doble:

• D'una banda, s'obté el sistema que es vol implantar, provat i integrat amb

l'objectiu de respondre als requisits del projecte i a les necessitats estratè-

giques de l'organització.

• D'altra banda, s'obté la valoració de la viabilitat de la implantació i

eventuals ajustos en la planificació temporal, consegüents a l'avaluació

d'eventuals proves pilot.
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7. Implantació i migració

En aquest apartat s'aprofundirà en els detalls tècnics de la implantació i la

migració a sistemes basats en programari lliure.

La majoria dels projectes d'implantació són també projectes de migració, ja

que parteixen d'un escenari en el qual hi ha un sistema informàtic basat en

programari propietari que es troba ja en producció. Els casos d'implantació des

de zero es donen en organitzacions de nova creació que per a la posada en

marxa del seu primer sistema s'orienten cap a una solució basada en progra-

mari lliure, o bé en organitzacions que fins ara no disposaven de cap sistema

informàtic, la qual cosa passa molt poques vegades.

Respecte als problemes tècnics que el projecte ha de resoldre, la implantació

des de zero és sempre molt més senzilla que la migració, principalment perquè

no es trobarà cap problema de compatibilitat cap enrere. No obstant això, cal

tenir en compte que els usuaris del nou sistema normalment estaran familia-

ritzats amb sistemes operatius i aplicacions de propietat, per la qual cosa la

planificació de la formació és tan important com en un projecte de migració.

En aquest apartat sempre farem referència a projectes de migració, perquè

són els que presenten una major dificultat i també perquè els projectes

d'implementació des de zero es poden considerar com un subconjunt dels pro-

jectes de migració, amb la particularitat que en aquest cas es té més llibertat

per decidir l'escenari final. Aquesta llibertat presenta com a contrapartida la

necessitat de parar més atenció en aspectes no funcionals del sistema, com

dimensionar-lo correctament, per exemple.

Així, es presentaran, en primer lloc, els diferents tipus de projectes de migració

i els aspectes més importants de la planificació. En segon lloc s'hi donaran

alguns consells i orientacions per executar la migració i avaluar el seu resultat.

Finalment, s'hi estudiaran en detall tots els serveis implicats en el projecte de

migració, així com les solucions basades en programari lliure més populars per

a cada un d'ells.

7.1. Tipus de migració

Dins d'una organització es poden dur a terme diferents tipus de migració a

sistemes basats en programari lliure: segons els objectius, és a dir, segons quins

siguin els elements del sistema que seran migrats, i segons l'abast, és a dir,

segons la quantitat d'elements que seran migrats.

Segons l'objectiu:
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• Migració� de� serveis� i� servidors: afecta els servidors de l'organització,

i les aplicacions o serveis que s'hi executen, per exemple, el servei

d'autenticació o el servei d'impressió, entre d'altres. En aquest cas les apli-

cacions dels clients no canvien, per la qual cosa només cal preveure for-

mació per als administradors de sistemes, i no per als usuaris finals. Són

una de les migracions més fàcils de dur a terme. En general, els servidors,

funcionant amb sistemes operatius GNU/Linux, de la família BSD20 o altres

d'igualment lliures, són normalment més fiables i ofereixen un rendiment

superior, la qual cosa augmentarà la productivitat de l'organització, tant

dels administradors de sistemes com dels usuaris finals (menys temps de

resposta del servidor).

• Migració�d'usuaris�i�clients: afecta les màquines client dels usuaris, i les

aplicacions que s'hi executen. En aquest cas s'ha de preveure que caldrà

formar i acompanyar els usuaris finals, que en general són menys recep-

tius a la utilització de noves aplicacions i patiran més el canvi, amb una

possible pèrdua de productivitat temporal.

• Migració� d'aplicacions: afecta tan sols algunes de les aplicacions que

s'executen als servidors o a les màquines client, el sistema operatiu del qual

no té per què ser GNU/Linux o un altre sistema operatiu lliure. De fet, el

més habitual és que el sistema operatiu continuï essent de propietat. De

vegades és un pas previ a la migració del sistema operatiu. Són migracions

bastant senzilles de dur a terme, per exemple la migració a OpenOffice.org

o a MySQL Community Server.

Segons l'abast:

• Migració�completa: resulta de la combinació de migrar tant els servidors

com les màquines client. La planificació d'aquest tipus de migració ha de

garantir que els clients no quedin en cap moment sense accés als serveis

proporcionats pels servidors. Per a això, se sol realitzar en primer lloc la

migració total o parcial dels servidors, i a continuació la migració de les

màquines client.

• Migració�parcial: resulta de la combinació de migrar tan sols una part dels

servidors o una part dels clients, de manera que hi continua havent en el

sistema màquines basades en programari propietari. Un escenari habitual

és aquell en el qual, en el mateix sistema, es troben clients basats en pro-

gramari lliure i clients basats en programari propietari, la configuració del

qual dependrà de les necessitats o preferències dels usuaris finals.

• Migració�basada�en�la�virtualització: pot considerar-se un tipus de mi-

gració parcial, en el qual es duu a terme la migració de servidors i màqui-

nes clients al mateix temps que es continuen instal·lant i executant apli-

cacions basades en programari propietari que no s'ha pogut incloure en

la migració, ja sigui per l'absència d'equivalents en programari lliure o per

(20)OpenBSD, FreeBSD o NetBSD.

Vegeu també

En l'apartat "Diagrama de xar-
xa i diagrama d'estructura" es
veuran en detall les particulari-
tats de la migració de cada un
d'aquests serveis.
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altres raons. La virtualització permet iniciar un sistema operatiu de propi-

etat sobre un sistema operatiu lliure, i utilitzar-lo a tots els efectes, execu-

tant aplicacions basades en programari propietari.

D'altra banda, cal tenir en compte que si bé l'escenari típic de migració és

aquell en el qual es passa d'un sistema operatiu de propietat a GNU/Linux,

existeixen altres possibles combinacions, com són:

• D'un sistema operatiu de propietat a un sistema operatiu lliure, per exem-

ple els pertanyents a la família BSD.

• D'un sistema operatiu lliure a un altre sistema operatiu lliure.

7.2. Estratègies de migració

Com en tot projecte, una planificació correcta és una condició imprescindible

per a assegurar l'èxit de la migració a un sistema basat en programari lliure.

Hi ha tantes planificacions com projectes, i totes seran més o menys vàlides

si s'ajusten als requisits i les particularitats de l'escenari de migració plantejat.

Tanmateix, segons la planificació de la migració, es poden extrapolar quatre

grans estratègies de migració:

1)�Migració�en�un�únic�pas: implica dur a terme tot el procés de migració

en un curt espai de temps, si pot ser en un sol dia, o en dies de festa. Aquesta

estratègia requereix identificar i definir totes les tasques que s'han de realitzar,

ja que un error en una d'elles podria deixar sense servei tot el sistema, amb

el consegüent risc de retards i rebuig per part dels usuaris. Aquesta estratègia

és la més econòmica i se sol aplicar en sistemes de dimensions reduïdes, amb

pocs clients i un únic servidor, per exemple en el cas de petites empreses.

2)�Migració�pilot: implica dur a terme en primer lloc la migració d'una petita

part del sistema, amb la qual es practicarà i avaluarà l'èxit de la migració, abans

de procedir a la implantació en la resta del sistema. El sistema pilot consisteix

en uns quants servidors i màquines client, fins i tot podria tractar-se d'un sol

servidor i una sola màquina client. Si bé una planificació correcta és molt

important, aquesta estratègia permet una major flexibilitat per modificar el

plantejament de la migració i corregir possibles problemes. En contrapartida,

aquesta estratègia requereix molts més recursos i, per tant, sol emprar-se en

organitzacions amb sistemes mitjans o grans.

3)�Migració�per�grups: implica definir grups d'usuaris segons les seves ca-

racterístiques funcionals i dur a terme la migració gradualment amb cada un

d'aquests grups. Un dels principals avantatges d'aquesta estratègia és que per-

met minimitzar els riscos, i anar aprenent en cada una de les migracions. A

més, només una part del sistema es veu afectat per la migració, la qual cosa

permet suavitzar la pèrdua de productivitat. Com a contrapartida, sovint cal

El sistema operatiu
OpenBSD

El sistema operatiu OpenBSD
destaca per la qualitat dels
seus mecanismes de seguretat
i la integració de la criptogra-
fia integrada, la qual cosa el fa
especialment indicat per a ser-
vidors o un altre tipus de mà-
quines la integritat de les quals
pugui veure's compromesa.
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mantenir els sistemes anteriors en funcionament, mentre es va desplegant el

sistema basat en programari lliure. La migració per grups normalment és un

bon moment per a renovar el maquinari, i viceversa.

4)�Migració�per�usuaris: és similar a la migració per grups, amb la particula-

ritat que només es migra un usuari cada vegada. En conseqüència, aquesta es-

tratègia necessita molt pocs recursos però és inviable en organitzacions grans

i mitjanes, en les quals l'elevat nombre d'usuaris prolongaria durant massa

temps la migració. No obstant això, pot ser aconsellable per a dur a terme la

migració de sistemes i usuaris crítics que necessitin un seguiment especial.

Aquestes estratègies no són exclusives, i dins d'un projecte se'n poden aplicar

de diferents. Per exemple, en una organització en la qual certs departaments

de mida més reduïda o menys importància duguin a terme una migració en

un únic pas, i altres en els quals es dugui a terme una migració pilot abans de

la implantació completa. De la mateixa manera, la migració per grups es pot

veure com una combinació de la migració en un sol pas i la migració pilot.

7.3. Inventari de maquinari i programari

Per a planificar la migració cal identificar el maquinari i el programari exis-

tent en la situació inicial, i de quins s'espera disposar després de la migració.

És per això que s'ha de fer un inventari detallat tant del maquinari com del

programari.

L'inventari de maquinari ha d'incloure totes les màquines disponibles per a la

migració, incloses les màquines retirades, ja que algunes es podrien reutilitzar.

El maquinari es pot classificar en les categories següents:

• Maquinari�suportat�sense�problemes�en�GNU/Linux: s'inclou maquinari

que des de l'origen és suportat pel nucli Linux o per controladors lliures,

així com maquinari per al qual cal utilitzar controladors de propietat, sia

directament o mitjançant adaptadors. La majoria de maquinaris disposa

d'un bon suport en GNU/Linux, per la qual cosa es classifica en aquesta

categoria. Més endavant es detallarà cada una d'aquestes situacions.

• Maquinari�suportat�amb�algunes�limitacions�en�GNU/Linux: s'inclou

maquinari que funciona únicament en versions antigues del nucli Linux

que no són les utilitzades en les distribucions GNU/Linux més recents,

maquinari que funciona amb controladors molt antics per als quals no

(21)Com ara, adaptadors gràfics
amb acceleració 3D els controla-
dors lliures dels quals només dispo-
sen del mode 2D.
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existeix manteniment, i maquinari els controladors lliures del qual pre-

senten limitacions funcionals respecte als controladors propietaris21.

• Maquinari�no�suportat�en�GNU/Linux: s'inclou el maquinari que no fun-

ciona de cap manera en GNU/Linux. Realment, hi ha molt poc maquinari

que no disposi de suport en GNU/Linux, i quan això passa, es deu o bé

al fet que el maquinari és molt nou i encara no se n'han desenvolupat

els controladors apropiats, o bé al fet que el maquinari és molt antic i és

incompatible amb versions més noves del nucli Linux, o bé al fet que el

maquinari és dependent d'un sistema operatiu en concret i, per tant, és

inutilitzable en GNU/Linux22.

Per la seva banda, el maquinari suportat per GNU/Linux es pot classificar se-

gons el tipus de suport, de manera següent:

Distribució GNU/Linux

La producció d'una distribució
GNU/Linux implica la verifica-
ció que tots els paquets inclo-
sos en la distribució són com-
patibles entre ells, i especial-
ment amb la versió del nucli.
És per això que hi ha sempre
un desfasament de diversos
mesos entre la data d'aparició
de la distribució i la del seu nu-
cli, més antic.

(22)No obstant això, en aquest cas,
una solució basada en la virtualit-
zació podria ser possible.

• Maquinari�suportat�des�de�l'origen�per�GNU/Linux: la majoria d'equips i

els seus dispositius disposen d'un suport adequat en les distribucions GNU/

Linux recents, i per això no cal recórrer a controladors externs. És fàcil

trobar a Internet llistes del maquinari suportat per GNU/Linux.

• Maquinari� suportat�per�controladors� lliures: una part important dels

dispositius, si bé no estan suportats des de l'origen per GNU/Linux, fun-

cionen correctament amb controladors mantinguts per la comunitat de

programari lliure. Sovint, els gestors de paquets inclosos amb les distribu-

cions GNU/Linux proposen la instal·lació d'aquests controladors quan de-

tecten el maquinari.

Web complementària

Podeu informar-vos so-
bre maquinari suportat
per GNU/Linux a: http://
hardware4linux.info/.

• Maquinari�suportat�per�controladors�propietaris: per a aquest tipus de

dispositius no hi ha controladors mantinguts per la comunitat de progra-

mari lliure, i llavors cal utilitzar controladors propietaris sovint subminis-

trats pel mateix fabricant. Sol tractar-se de maquinari amb funcionalitats

molt específiques, per exemple les acceleradores gràfiques. Tanmateix, a

poc a poc el suport per a aquest tipus de dispositius va augmentant, i so-

vint els mateixos fabricants alliberen els seus controladors.

• Maquinari�suportat�mitjançant�adaptadors: són aquells per als quals no

hi ha suport en GNU/Linux, però sí per a altres sistemes operatius de pro-

pietat. Afortunadament, hi ha eines anomenades adaptadors que perme-

ten utilitzar controladors d'aquests sistemes operatius de propietat sota

GNU/Linux.

La classificació correcta del maquinari permetrà fer-se una idea precisa dels re-

cursos disponibles, així com de la necessitat eventual de comprar nous equips.

D'altra banda, com s'ha comentat anteriorment, es pot destacar que els requi-

sits de maquinari dels sistemes GNU/Linux són considerablement menors que

Web complementària

NDISwrapper és un projec-
te de programari lliure que
permet utilitzar targetes de
xarxa sense fil sota GNU/Li-
nux mitjançant controladors
Windows.

http://hardware4linux.info/
http://hardware4linux.info/
http://ndiswrapper.sourceforge.net/
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els dels sistemes operatius de propietat, per la qual cosa màquines obsoletes

poden reutilitzar-se per tal d'oferir serveis d'impressió o de correu electrònic,

entre d'altres.

Una vegada fet l'inventari de maquinari, caldrà fer un inventari de programari.

Això implica identificar totes les aplicacions que s'utilitzen en el sistema abans

de la migració, basades en programari propietari, i les millors aplicacions ba-

sades en programari lliure que puguin substituir-les.

A Internet hi ha moltes llistes amb les equivalències entre aplicacions de pro-

pietat i lliures. Tanmateix, de vegades caldrà dur a terme un estudi detallat

de les funcionalitats de cada aplicació per a triar el millor candidat entre les

opcions basades en programari lliure.

Quan es tracta d'aplicacions d'ús més comú, com les ofimàtiques, el nombre

d'opcions és elevat i sovint hi ha una aplicació o un paquet d'aplicacions que

destaca per sobre de les altres. Per a aplicacions d'usos més específics sovint

hi ha comunitats de desenvolupadors i usuaris, a les quals pot ser interessant

demanar consell i a vegades implicar-s'hi i tot.

En cas que no hi hagi aplicacions ni projectes basats en programari lliure,

l'organització podria avaluar la possibilitat de desenvolupar l'aplicació en la

mesura de les seves necessitats i alliberar-la sota una llicència lliure, sempre

que disposi de prou recursos. Els beneficis són evidents: la contribució poten-

cial de desenvolupadors i usuaris externs, i l'augment de la visibilitat per a

l'organització.

7.4. Diagrama de xarxa i diagrama d'estructura

En aquest apartat, es presentaran dos elements essencials en una migració de

sistemes: el diagrama de xarxa, que mostra la connectivitat entre els diferents

elements del sistema, i el diagrama d'estructura, que indica la seva ubicació

física.

Web complementària

El projecte SourcePYME ofe-
reix una llista d'aplicacions
i serveis bastant exten-
sa i actualitzada (http://
www.sourcepyme.org/?
q=node/13). Hi ha igualment
un gran nombre de recursos
en anglès.

Vegeu també

En l'apartat "Avaluació de la
migració" es presentaran les al-
ternatives existents per a la mi-
gració dels serveis essencials
d'una organització.

D'aquesta manera, una vegada es coneix el maquinari i el programari que es

veurà afectat per la migració, es passarà a representar el sistema mitjançant un

diagrama de xarxa. El diagrama de xarxa ha de contenir els elements següents:

• Servidors. S'indicarà el nom de l'equip, junt amb els principals serveis

oferts per cada servidor.

• Equips�client�o�d'usuari. S'indicarà el nom de l'equip, així com els dispo-

sitius de xarxa que estiguin exposats a la resta del sistemes.

• Impressores. S'indicarà el nom de la impressora i de quin servidor

d'impressió o de quin equip client depenen.

Web complementària

Una excel·lent aplicació de
programari lliure per a realit-
zar diagrames de xarxa, entre
altres tipus de diagrames, és
Dia (http://live.gnome.org/
Dia).

http://www.sourcepyme.org/?q=node/13
http://www.sourcepyme.org/?q=node/13
http://www.sourcepyme.org/?q=node/13
http://live.gnome.org/Dia
http://live.gnome.org/Dia
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• Altres�equips�de�xarxa. S'indicaran els principals equips que formin la

xarxa del sistema i permetin la connectivitat entre els diferents equips. Per

exemple concentradors o hubs, encaminadors o routers, commutadors o

switches i punts d'accés sense fil o access points.

• Connectivitat�entre�els�elements. S'indicaran les connexions de xarxa per

cable i sense fil entre els diferents elements del sistema. S'indicarà igual-

ment la sortida a xarxes externes des de la xarxa local de l'organització com

Internet, xarxes privades virtuals (VPN) i organitzacions virtuals (VO).

En el diagrama de xarxa és molt important que cada equip estigui identificat

de manera unívoca.

En primer lloc, es farà un diagrama de xarxa que reculli l'estat del sistema abans

de la migració. A partir d'aquest diagrama s'estudiaran quines són les possibi-

litats d'optimització de la xarxa actual, com resoldre colls d'ampolla en els ser-

vidors o connectar certes impressores locals a un servidor central d'impressió.

De la mateixa manera es decidirà quins equips nous i quins elements de xar-

xa s'introduiran en el sistema com nous servidors, equips antics que puguin

funcionar amb GNU/Linux o el desplegament d'una xarxa sense fil.

Amb aquests elements es construirà el diagrama de xarxa del sistema després

de la migració. Aquest diagrama serà essencial per a definir la planificació i

l'estratègia de la migració, i mentre duri la implantació servirà sempre de guia.

Per això convindrà mantenir el diagrama de xarxa sempre al dia, de manera

que reflecteixi fidelment l'estat del sistema.

Com s'ha comentat al principi de l'apartat, el diagrama d'estructura reflecteix

la ubicació física dels equips dins de l'organització o, dit d'una altra manera,

ens indica quins equips hi ha a cada sala.

De la mateixa manera que s'ha fet amb el diagrama de xarxa, es dissenyarà un

diagrama d'estructura que representi l'estat del sistema abans de la migració

a partir del qual es podrà decidir la ubicació dels equips després de fer-ne la

migració.

Una de les conseqüències més freqüents de la migració és la posada en marxa

de servidors dedicats a un reduït nombre de serveis, a vegades fins i tot en

exclusiva. És per això que els servidors solen agrupar-se en la mateixa ubicació

física (típicament una sala de servidors), que presentarà requisits particulars

de climatització, subministrament d'energia i accessibilitat, entre d'altres. Un

altre exemple és la connexió d'impressores –fins llavors locals– a un servidor

d'impressió, que es poden ubicar a la mateixa sala.
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Si bé en organitzacions reduïdes, amb un entorn d'una desena d'equips, el

diagrama d'estructura no és especialment important, en escenaris de migració

extensos resulta imprescindible per a ubicar cadascun dels equips i elements

de xarxa.

7.5. Execució de la migració

En l'execució de tota migració, i independentment de l'estratègia de mi-

gració que s'hagi adoptat, hi ha una sèrie de tasques tècniques que gaire-

bé sempre es repeteixen: instal·lació d'equips, migració de dades, realit-

zació de còpies de seguretat, emulació d'aplicacions. Al costat d'aquestes

tasques tècniques, destaca la importància de disposar d'un pla de gestió

dels riscos que poden presentar-se en la migració.

En aquest apartat veurem breument cada una d'aquestes tasques i donarem

algunes orientacions per dur-les a terme:

•�Instal·lació�d'equips. Hi ha eines d'instal·lació automàtica d'equips per tal

de poder-ne instal·lar i configurar fàcilment molts en un temps reduït.

Una d'aquestes eines és SystemImager, que permet automatitzar la instal·lació

d'imatges o clons del sistema GNU/Linux instal·lat en un primer equip. Sys-

temImager permet també distribuir noves aplicacions o dades en els equips

del sistema i realitzar canvis en la configuració, o instal·lar actualitzacions del

sistema en xarxes amb equips GNU/Linux. Tanmateix, en cas que el maquinari

dels equips no sigui idèntic, pot ser que calgui configurar-los manualment.

•�Migració�de�dades�d'usuari. Els noms i adreces dels usuaris solen emmagat-

zemar-se en serveis de directori, normalment accessibles a través del protocol

estàndard LDAP, que facilita la migració d'aquestes dades en l'àmbit del siste-

ma.

Tanmateix, al nivell de les aplicacions que fan ús d'aquestes dades, com clients

de correu o aplicacions per a treball en grup, solen emprar esquemes de dades

diferents per a estructurar la informació. En conseqüència, les dades són por-

ques vegades interoperables entre elles i llavors cal utilitzar programes externs

que sincronitzin les dades entre aplicacions.

•�Realització�de�còpies�de�seguretat. En general, les còpies de seguretat fan

referència a la còpia de dades de tal manera que aquestes còpies addicionals

permetin restaurar un sistema després d'una pèrdua d'informació. La implan-

tació de sistemes GNU/Linux comporta sovint la formatació i partició dels

equips implicats en la migració, per la qual cosa caldrà realitzar còpies de se-

guretat de les dades existents, per tal de restaurar-les després en el nou sistema.

Web complementària

Podeu trobar més informació
sobre SystemImager a http://
wiki.systemimager.org/.

SystemImager

SystemImager permet guardar
la imatge d'un sistema GNU/
Linux en producció abans de
realitzar canvis en el sistema, la
qual cosa garanteix tornar a la
situació original.

Vegeu també

Podeu consultar l'apartat "In-
ventari de maquinari i progra-
mari" per obtenir més detalls
sobre la migració de serveis de
directori.

http://wiki.systemimager.org/
http://wiki.systemimager.org/
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Si l'organització disposa d'un mecanisme de còpia de seguretat actualitzat, una

bona opció és utilitzar-lo per a recuperar tota la informació que hagi de ser

copiada en els nous equips.

Si l'organització no disposa de cap mecanisme de còpia de seguretat, es pot

posar en marxa un servei d'emmagatzemament exclusivament per a emma-

gatzemar les dades que han de migrar. Una altra opció és desplegar primer de

tot el servei d'emmagatzemament previst en el pla de projecte i proporcionar

accés als usuaris del sistema de manera que puguin emmagatzemar les seves

dades abans de migrar els equips d'usuari. En qualsevol d'aquests dos casos, la

participació dels usuaris és fonamental.

D'altra banda, una vegada conclosa la migració caldrà posar en marxa un me-

canisme de còpies de seguretat incremental23. Com a regla general, el sistema

original i la còpia han de ser com més independents millor, de manera que

un error en un no n'afecti l'altre.

•�Emulació�d'aplicacions�i�virtualització. La realització de l'inventari de pro-

gramari servirà per a saber quines aplicacions no es poden executar de manera

nativa en GNU/Linux i tampoc no poden ser substituïdes per una aplicació

lliure equivalent. En cas que aquestes aplicacions siguin imprescindibles, hi ha

dues possibles solucions per tal de poder-les continuar utilitzant: l'emulació

i la virtualització.

Wine, la solució lliure més popular

Wine és la solució lliure més popular per a executar aplicacions natives de Windows en
un sistema GNU/Linux. Tot i que se sol dir que Wine (http://www.winehq.org/) és un
emulador, és més correcte afirmar que Wine proporciona una capa de compatibilitat per
a aplicacions Windows. De fet, l'acrònim Wine respon a Wine is not an emulator (‘Wine
no és un emulador).

Wine no necessita instal·lar cap partició Windows, encara que en alguns casos pot con-
venir disposar d'algunes biblioteques natives de Windows. Les aplicacions executades
amb Wine poden accedir al sistema d'arxius, la xarxa i els serveis d'impressió de manera
completament transparent. Al lloc web de Wine poden consultar-se quines aplicacions
estan suportades, i amb quin nivell de funcionalitat.

Per a aplicacions que no s'executin correctament amb Wine hi ha la possibilitat
d'executar-les en un sistema operatiu virtualitzat. Com que s'ha introduït anteriorment,
la virtualització permet executar un sistema operatiu a sobre d'un altre. En aquest cas
es tractaria d'executar l'aplicació en un sistema Windows virtual sobre un sistema GNU/
Linux. Les solucions lliures més populars de virtualització són QEMU, Xen i KVM. En
qualsevol cas, la virtualització sempre s'ha de considerar en últim lloc, ja que implica
continuar utilitzant i pagant llicències de propietat i suposa un gran consum de recursos
del sistema.

(23)Hi ha múltiples soluci-
ons disponibles, entre les
quals destaca RSync (http://
samba.anu.edu.au/rsync) i Aman-
da (http://amanda.org).

e)�Gestió�de�riscos. La migració a un sistema basat en programari lliure és un

procés que no està exempt de riscos, per la qual cosa és important preparar-ne

un pla de gestió i mantenir-lo durant tota l'execució del projecte.

Vegeu també

Podeu consultar l'apartat "Ges-
tió de riscos" per obtenir més
detalls sobre la realització de
plans de gestió de riscos.

http://www.winehq.org/
http://fabrice.bellard.free.fr/qemu
http://www.xen.org
kvm.qumranet.com
http://samba.anu.edu.au/rsync
http://samba.anu.edu.au/rsync
http://amanda.org
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Els riscos i la seva importància relativa dependran de l'escenari de migració i

de les particularitats de l'organització. Per exemple, per a certes organitzacions

pot ser una prioritat garantir la seguretat i integritat de certes dades confiden-

cials, per la qual cosa s'haurà de prevenir aquesta contingència i definir un pla

per a solucionar-la en cas que finalment s'esdevingui.

Com a regla general, se suggereix que el procés de migració sigui reversible

fins que no s'hagi verificat completament el nou sistema, és a dir, que pugui

tornar a la situació de partida en el cas improbable que la migració falli o acabi

essent inviable.

7.6. Avaluació de la migració

En tot projecte de migració és essencial dur a terme una avaluació tant

del sistema final com del procés de migració. Aquesta avaluació pot fer-

se una vegada conclosa la migració, però també durant la migració en

cas que aquesta no es realitzi en un únic pas.

El pla de projecte ha d'incloure, per tant, una sèrie d'indicadors ben definits.

Alguns d'aquests indicadors poden ser els següents, segons facin referència al

sistema operatiu, als servidors, a les aplicacions o als usuaris:

• Indicadors�del�sistema. S'ha augmentat la fiabilitat, el rendiment i la se-

guretat del sistema després de la migració? Com ha variat el cost real (no

estimat) de manteniment del sistema? S'han desplegat nous serveis en el

sistema? Quina és la valoració dels administradors del nou sistema? Ha

disminuït el nombre d'incidències dels diferents serveis del sistema des-

prés de la migració?

• Indicadors�del�sistema�operatiu. Quants equips han estat migrats al nou

sistema? Funcionen correctament tots els equips? Tot el maquinari està

suportat en el nou sistema? Quantes vegades ha calgut recórrer a solucions

basades en la virtualització?

• Indicadors�de�les�aplicacions. Per a quantes de les aplicacions existents

s'ha trobat i ha estat implantada una aplicació equivalent en programari

lliure? Quines funcionalitats s'han guanyat o s'han perdut respecte a les

aplicacions originals? Quantes aplicacions funcionen sota emulació o vir-

tualització? Quantes aplicacions ha calgut modificar? Quantes aplicacions

ha calgut desenvolupar des de zero?

• Indicadors�dels�usuaris. Quants usuaris han estat migrats al nou sistema?

Quina és la seva valoració dels aspectes funcionals i no funcionals del nou

sistema i de les noves aplicacions? Quina ha estat la variació de la seva
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productivitat a curt i llarg termini? Ha disminuït el nombre d'incidències

d'usuari en instal·lar el nou sistema operatiu?

7.7. Migració dels serveis d'un sistema

En la majoria de les organitzacions hi ha una sèrie de serveis essencials,

als quals s'ha de parar especial esment a l'hora de planificar i executar

la migració:

– Sistema d'arxius

– Servei d'impressió

– Servei de directori i autenticació

– Servei de xarxa

– Gestió i administració del sistema

– Servidors web

– Bases de dades

– Entorns d'escriptori i aplicacions ofimàtiques

– Aplicacions corporatives

En aquest apartat, es presentaran les característiques principals d'aquests ser-

veis i es mostraran les solucions basades en programari lliure més populars.

En general, sempre hi ha més d'una alternativa, per la qual cosa l'elecció final

dependrà de les característiques i requisits de cada escenari.

Aclariment

Si bé la majoria de les solucions basades en programari lliure que es presenten en aquest
apartat es troben en un estat madur de desenvolupament i s'utilitzen en molts escenaris,
la tecnologia evoluciona contínuament, per la qual cosa és aconsellable visitar els llocs
web de cada un dels projectes per a obtenir la informació tècnica més recent i investigar
altres solucions que poguessin millorar les existents.

Igualment, la importància de cadascun d'aquests serveis serà diferent en funció

de les característiques de l'organització. És possible que alguns d'aquests serveis

no es trobin presents en la situació inicial, i per tant no siguin inclosos en la

migració.

Tanmateix, la migració representa una excel·lent oportunitat per a analitzar

i revisar l'estat actual del sistema i dissenyar una arquitectura que respongui

tant a les necessitats actuals de l'organització com a aquelles que calguin a

llarg termini. És per això que s'ha de considerar la inclusió de nous serveis no

presents en el sistema original.

7.7.1. Sistema d'arxius

En la migració del sistema d'arxius poden donar-se dues situacions, segons si

migren tots els clients o tan sols una part:
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• Migració�del�servidor�del�sistema�d'emmagatzematge�però�no�dels�cli-

ents

En aquest cas, l'opció més popular és la utilització de Samba. Samba és una

implementació lliure del protocol utilitzada en sistemes d'arxius compartits

de Microsoft Windows per a sistemes Unix que permet que ordinadors amb

GNU/Linux actuïn com a servidors o clients en xarxes Windows.

• Migració�del�servidor�del�sistema�d'emmagatzematge�i�dels�clients

En aquest cas, habitualment es té es compte l'ús de NFS o d'OpenAFS.

NFS permet accedir a arxius remots dins d'una mateixa xarxa com si es tractés

d'arxius locals. NFS ve inclòs per defecte en el sistema operatiu GNU/Linux.

D'una manera similar, OpenAFS24 és un sistema d'arxius distribuït, utilitzat

generalment en centres de servidors (clústers) i en escenaris de computació

distribuïda.

L'elecció entre l'un i l'altre (o l'elecció d'un altre sistema) dependrà dels requi-

sits de la migració. És possible utilitzar NFS o OpenAFS en xarxes que incloguin

clients Windows i GNU/Linux.

Per a la migració dels servidors que funcionen amb GNU/Linux, hi ha múlti-

ples sistemes d'arxius, però els més coneguts són Ext3 i XFS. Les seves funcio-

nalitats inclouen journaling, assignació de quotes i privilegis d'accés basats en

ACL (Access Control List) per arxiu i directori.

Un aspecte a tenir en compte en la migració del sistema d'arxius és el mapatge

de les ACL Windows a ACL Posix, en el qual es pot perdre certa granularitat.

A la pràctica això no sol passar, ja que habitualment les organitzacions fan un

ús complet de la granularitat permesa per les ACL Windows.

7.7.2. Servei d'impressió

La impressió és una de les fonts de problemes més recurrents en totes les orga-

nitzacions, en general a causa de la instal·lació d'impressores sense cap plani-

ficació, la qual cosa comporta nombroses incidències tècniques i sovint mal-

baratament de recursos (paper, tinta, electricitat). De fet, la migració a un sis-

tema basat en programari lliure es presenta com una bona oportunitat per a

optimitzar el servei d'impressió.

Entre les solucions basades en programari lliure, CUPS és el servidor

d'impressió utilitzat per la majoria de distribucions GNU/Linux i és de fet la

millor opció en gairebé tots els escenaris de migració. Un dels seus principals

(24)OpenAFS és una implementació
lliure d'un sistema d'arxius originà-
riament desenvolupat per la Uni-
versitat Carnegie Mellon, que va
influir també en el disseny d'NFS.
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avantatges és que permet disposar d'un servei d'impressió tant per a clients

GNU/Linux com per a clients Windows, gràcies a la implementació del proto-

col d'impressió per Internet (Internet Printing Protocol, IPP).

El protocol IPP és un estàndard d'impressió tant en xarxes LAN com WAN i

suporta la comunicació entre client i servidor, entre diferents servidors i en-

tre servidor i la impressora seleccionada. Totes les impressores modernes el

suporten.

Cal tenir en compte que abans de dur a terme la migració s'han de comprovar

el suport i els controladors existents per a cada impressora.

7.7.3. Servei de directori i autenticació

Un servei de directori té com a finalitat que una determinada informació esti-

gui disponible per a tots els usuaris d'una xarxa. Aquesta informació normal-

ment és composta d'objectes que s'organitzen d'una manera jeràrquica, amb

el seu origen en un objecte arrel. El protocol que s'utilitza més sovint per a

accedir-hi és LDAP.

Per exemple, un ús bastant freqüent d'un servei de directori és emmagatzemar

els comptes dels usuaris del sistema al costat dels seus privilegis, de manera

que totes les aplicacions i serveis del sistema hi poden accedir per tal d'obtenir

aquest tipus d'informació, que donada la seva naturalesa és aconsellable que

sigui íntegra.

Així, un servei de directori ha d'oferir les següent funcionalitats:

• Ha de modificar la informació disponible i organitzar-la segons una estruc-

tura jeràrquica.

• Ha d'usar un esquema de dades estàndard, que asseguri la compatibilitat i

la interoperabilitat amb el major nombre d'aplicacions.

• Ha d'autenticar usuaris i garantir la interoperabilitat amb altres serveis

d'autenticació.

• Ha d'administrar els drets d'accés a la informació continguda en el servei

de directori.

• Ha de garantir la seguretat en la transmissió de la informació entre els

clients i el servei de directori.

Per tal de dur a terme l'autenticació al costat d'un servei de directori, la solu-

ció basada en programari lliure més freqüent és la combinació d'OpenLDAP

amb Samba, en la qual aquest últim serveix com a base de dades dels comp-

tes d'usuari, mentre que OpenLDAP actua com a servei de directori. Un gran

nombre d'aplicacions són compatibles amb LDAP, com ara el paquet ofimàtic

OpenOffice.org.

LDAP (lightweight directory
access protocol)

Inicialment, LDAP feia refe-
rència únicament al protocol
d'accés. Tanmateix, avui en
dia, s'entén per LDAP la com-
binació de la base de dades
que conté la informació i el
protocol per a accedir-hi.
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El sistema GNU/Linux ofereix diverses eines LDAP25 que permeten modificar

la informació emmagatzemada en el servei de directori, i hi ha també diferents

interfícies gràfiques basades en Web per a l'administració d'usuaris i grups.

Un servei de directori i autenticació basat en OpenLDAP i Samba permet a més

l'ús de clients Windows i Linux simultàniament. De fet, OpenLDAP actua al-

hora com a part del servei d'autenticació i com a eina d'integració en escenaris

mixtos amb clients GNU/Linux i Windows. En cas que la migració a GNU/

Linux sigui completa, és possible també dur a terme l'autenticació mitjançant

Kerberos. Kerberos és un protocol d'autenticació que permet que dos ordina-

dors demostrin mútuament la seva identitat d'una manera segura.

7.7.4. Serveis de xarxa

(25)Per exemple, ldapsearch, lda-
pad i ldapmodify.

Tota la infraestructura de xarxes TCP/IP (DNS, DHCP, NTP, connexió

d'encaminadors, filtratge, VPN) pot implementar-se fàcilment mitjançant so-

lucions basades en programari lliure, la qual cosa es deu principalment al fet

que tots els protocols d'Internet són estàndards oberts, tant en la seva defini-

ció com en les seves implementacions.

Un aspecte a considerar en la migració dels serveis de xarxa és la utilització

d'estàndards oberts, fins i tot en el cas en què no s'hagin d'utilitzar (per exem-

ple, en el cas d'una petita xarxa local), i així evitar l'ús de modificacions espe-

cífiques dels fabricants de maquinari, que a la llarga podrien provocar proble-

mes d'incompatibilitat amb altres sistemes a l'hora d'implantar nous serveis, i

fins i tot una dependència del fabricant.

Entre els serveis de xarxa destaquen els següents:

•�DNS�(sistema�de�noms�de�domini�o�domain�name�system)

Vegeu també

Podeu consultar més informa-
ció dels estàndards oberts en
l'annex II del mòdul 3.

La implementació de referència en programari lliure és BIND (Berkeley Inter-

net Name Domain), mantinguda en l'actualitat per l'Internet Systems Consor-

tium (ISC). BIND és el servidor de DNS més utilitzat a Internet. L'última versió

és BIND 9, que incorpora DNSSEC (DNS Security Extensions), TSIG (Transacti-

on Signature), notificació DNS, nsupdate i Ipv6 entre altres funcionalitats. Està

disponible en tots els sistemes GNU/Linux.

•�DHCP�(protocol�dinàmic�de�configuració�d'hoste�o�dynamic�host�confi-

guration�protocol)

La implementació de referència en programari lliure és dhcpd, també man-

tinguda en l'actualitat per l'ISC. dhcpd permet administrar clients individuals

i configuracions col·lectives per a classes i subxarxes. A més, dhcpd ofereix

funcionalitats de balanç de càrrega i alta disponibilitat. Està disponible en tots

els sistemes GNU/Linux.

Internet Systems
Consortium

Internet Systems Consorti-
um és una organització sen-
se ànim de lucre i el successor
d'Internet Software Consorti-
um, també anomenat ISC.
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•�NTP�(protocol�de�temps�de�xarxa�o�network�time�protocol)

NTP és un protocol d'Internet que permet sincronitzar els rellotges dels siste-

mes informàtics a través de camins de paquets, a fi d'evitar els problemes de-

rivats de latència variable a les xarxes. L'NTP Project proporciona suport per a

NTP i ofereix una implementació de referència, disponible en tots els sistemes

GNU/Linux.

•�WINS�(Windows�Internet�name�service)

WINS permet resoldre els noms dels diferents serveis i sistemes Windows.

Aquesta funció es pot substituir per nmbd, inclòs en el paquet Samba.

7.7.5. Gestió i administració del sistema

La majoria d'aplicacions de control i de gestió de sistemes no són natives

al sistema operatiu, i els fabricants sovint proporcionen versions d'aquestes

aplicacions per a diferents sistemes operatius. Aquesta situació presenta

l'inconvenient que si bé hi ha un bon nombre d'aplicacions de gestió de siste-

mes per a GNU/Linux, no estan basades en programari lliure.

En qualsevol cas, la gestió i control de sistemes basats en programari lliure

és molt diferent de la de sistemes basats en programari propietari, com Win-

dows. Els administradors de sistemes basats en programari lliure normalment

no utilitzen una única eina de gestió, sinó un conjunt, cadascuna de les quals

especialitzada en una part del sistema. D'aquesta manera, els administradors

tenen molta més llibertat per a realitzar ajustos i corregir els possibles proble-

mes dels seus sistemes, la qual cosa és una de les causes de la coneguda fiabi-

litat i seguretat associades al programari lliure.

Una primera opció per a l'automatització de tasques d'administració en GNU/

Linux és la utilització de cron i at. El primer (cron) és un administrador de

processos en segon pla que executa programes a intervals regulars. D'una ma-

nera similar, l'ordre at permet l'execució de programes en un moment deter-

minat.

D'altra banda, tot sistema GNU/Linux ofereix la funcionalitat bàsica

d'administració a través d'una terminal remota ssh en un altre client o servi-

dor, exactament de la mateixa manera que si es tractés de la seva màquina

local, fins i tot a través de la interfície gràfica de l'escriptori. L'ús combinat

de ssh amb cron i at permet a l'administrador realitzar una bona part de les

tasques de manteniment.

A més altres utilitats del sistema com strace, lsof o netstat ofereixen di-

ferents funcionalitats per a detectar i analitzar errors, i poden resultar útils en

la gestió de servidors.
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•�Gestió�de�xarxa

Entre les solucions disponibles per a la gestió de xarxes TCP/IP com a progra-

mari lliure es pot destacar Nagios i openNMS.

Nagios permet monitoritzar servidors i serveis per a detectar problemes de xar-

xa en sistemes basats en GNU/Linux. Un procés en segon pla controla els ser-

vidors i serveis especificats i envia la informació al servidor de Nagios, que al

seu torn notifica a l'administrador del sistema en el cas que es detecti algun

problema. Mitjançant una sèrie de plugins, Nagios permet monitoritzar de ma-

nera activa i passiva serveis de xarxa típics com servidors de Web i de correu,

però també altres com sistemes gestors de base de dades.

Per la seva part, openNMS és una aplicació de gestió de xarxes que compleix

el model FCAPS i permet determinar la disponibilitat dels diferents serveis,

emmagatzemar la informació i generar informes i notificar esdeveniments.

No obstant això, cal tenir en compte que la gestió de sistemes i xarxes de

més complexitat pot requerir utilitzar eines que no estan disponibles com a

programari lliure.

•�Gestió�de�programari

La gestió de programari implica la instal·lació i restauració de clients, la dis-

tribucions d'aplicacions estàndard i específiques i la gestió d'actualitzacions i

pegats en tot el sistema.

Entre les solucions disponibles com a programari lliure es pot destacar m23,

un paquet de programari per a sistemes basats en la distribució Debian, que

permet la instal·lació inicial dels clients, incloent la definició de particions i

la detecció de maquinari, la distribució i actualització de programari i la res-

tauració de clients.

7.7.6. Servidor web

Apache és la principal alternativa a l'hora de migrar i implantar el servidor

web d'una organització. Apache és present en més del 60% dels servidors web

i es distribueix lliurement sota la llicència Apache.

Les seves funcionalitats i rendiment són excel·lents i estan àmpliament con-

trastats en tot tipus d'escenaris de producció. L'arquitectura d'Apache és mo-

dular, i consisteix en un nucli que conté les funcionalitat bàsiques del servei

i un gran nombre de mòduls fàcilment instal·lables per a aplicacions especí-

fiques com per a suportar determinats llenguatges de programació com PHP,

Java, Perl, etc.

El projecte Apache

Apache és un dels projectes
desenvolupats per la comuni-
tat de programari lliure de més
èxit, i a causa de certes parti-
cularitats de la seva llicència
pot ser utilitzat en productes
de programari propietari.
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La migració de projectes web26 a un servidor web basat en Apache exigeix

l'estudi de les particularitats de cada projecte, que de vegades poden donar a

lloc a incompatibilitats. Apache suporta perfectament tant continguts estàtics

(desenvolupats en HTML) com dinàmics (desenvolupats en llenguatges com

PHP o Perl). Normalment, les modificacions que s'han d'aplicar en aquests

projectes per a assegurar la seva compatibilitat sota Apache seran mínimes o

nul·les.

Un cas especial són els projectes desenvolupats en tecnologies propietària com

ASP, que requereixen un esforç important perquè funcionin sota Apache. Sem-

pre que sigui possible, és preferible implementar de nou el projecte web en

tecnologies alternatives com PHP, de manera que s'asseguri la independèn-

cia tecnològica en el futur. Això suposa sens dubte un esforç més gran, que

en canvi es pot aprofitar per a optimitzar els continguts i aplicacions web de

l'organització.

De fet, la utilització de PHP com a llenguatge de programació per al Web és

cada vegada més freqüent i en els últims anys s'han generalitzat les plataformes

LAMP (Linux, Apache, MySQL i PHP) per tal d'oferir continguts i aplicacions

web.

7.7.7. Bases de dades

Hi ha moltes alternatives en programari lliure per a la implantació de sistemes

gestors de bases de dades, però les més conegudes són MySQL, PostgreSQL,

Firebird i MaxDB. L'elecció d'una solució o una altra dependrà de l'anàlisi dels

requisits de la migració.

En qualsevol cas, les bases de dades lliures són productes madurs que han estat

provades en entorns de producció, i de fet es poden considerar com una de les

puntes de llança del programari lliure i del sistema GNU/Linux en els entorns

empresarials. Cal destacar també que aquestes solucions compten amb versi-

ons per a sistemes operatius de propietat, per la qual cosa podrien emprar-se

en una migració únicament d'aplicacions.

(26)Per projecte web s'entén tant
una pàgina web (per exemple, la
pàgina web de l'organització) com
les aplicacions basades en web i
accessibles a través d'un navega-
dor.

Algunes bases de dades de propietat com Oracle27 disposen també d'una versió

per a GNU/Linux, per la qual cosa en els casos concrets en els quals no fos

aconsellable migrar el sistema gestor de base de dades, sí que seria possible

realitzar la migració del sistema operatiu a GNU/Linux.

La majoria de bases de dades ofereixen mecanismes més o menys estàndard

per a la seva administració i consulta, la qual cosa en principi afavoreix la

interoperabilitat i la utilització d'altres solucions, migrant fàcilment les dades

(27)Oracle sol utilitzar-se en entorns
bastant complexos que presenten
una sèrie de requisits que de vega-
des les solucions lliures no oferei-
xen.

http://www.gnome.org/
http://www.postgresql.org
http://www.firebirdsql.org
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/maxdb
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d'un sistema gestor a un altre, de manera que les aplicacions puguin continuar

accedint a les dades de manera transparent i sense necessitat de cap modifica-

ció addicional.

D'aquesta manera, la migració de bases de dades implica dur a terme dues

operacions:

• Migració�de�dades�a�la�nova�base�de�dades. Aquesta operació requerirà

més o menys esforç segons l'estat inicial de les dades. En cas que les dades

siguin accessibles mitjançant consultes SQL, una operació d'exportació o

transvasament de dades i la posterior importació en la nova base de dades

hauria de ser suficient. En el cas que les dades es trobin emmagatzemades

en algun format de propietat o fins i tot en fitxers de text, caldrà imple-

mentar un analitzador sintàctic (parser), i importar-los després a la nova

base de dades.

• Verificació�de�l'accés�a�dades�des�de�les�aplicacions. En cas que les apli-

cacions utilitzin un mecanisme estàndard per a llegir les dades, per exem-

ples consultes SQL, l'accés s'hauria de realitzar de la mateixa manera, ex-

cepte si s'utilitzen comandaments que no satisfan l'estàndard. En cas que

les aplicacions utilitzin controladors estàndard com ODBC o JDBC, o un

interfície propietària, caldrà substituir el controlador de la base de dades

original pel de la nova base de dades, o bé implementar una interfície no-

va. En ambdós casos aquest pas pot suposar un esforç considerable i donar

lloc a problemes d'interoperabilitat.

Com a regla general, i a fi de facilitar la migració de bases de dades, s'ha d'evitar

com sigui la utilització de procediments de consulta predefinits i extensions

específiques dels fabricants en l'accés a les dades des de les aplicacions. Per

contra, és recomanable utilitzar controladors estàndard com ODBC o JDBC,

fàcilment intercanviables, i implementar les consultes SQL de la manera més

modular i aïllada respecte a la resta del programa.

7.7.8. Entorns d'escriptori i aplicacions ofimàtiques

En els sistemes GNU/Linux hi ha dues grans alternatives d'entorns d'escriptori:

GNOME i KDE.

Tant GNOME com KDE proporcionen un entorn d'escriptori intuïtiu que in-

clou un gestor de finestres fàcil d'utilitzar per a qualsevol tipus d'usuari, i una

plataforma de desenvolupament que permet construir aplicacions integrades

amb la resta de l'escriptori i entre elles.

http://www.gnome.org/
http://www.kde.org
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L'elecció entre l'un o l'altre depèn en gran manera dels gustos personals. En

general, KDE ofereix una interfície més similar a la de Windows i més possibi-

litats de personalització, que tanmateix poden suposar una dificultat addicio-

nal per als nous usuaris.

D'altra banda, si bé hi ha un gran nombre d'aplicacions ofimàtiques per als

sistemes GNU/Linux que s'integren bé amb els sistemes d'escriptori Gnome i

KDE, hi ha dues solucions que destaquen d'entre les altres: OpenOffice.org i

StarOffice.

OpenOffice.org és un paquet ofimàtic de programari lliure i codi obert de dis-

tribució lliure. Està disponible per a múltiples plataformes tant lliures com

de propietat, per la qual cosa es troba sovint com a exemple de migració

d'aplicació. En la majoria dels casos és compatible amb Microsoft Office, i su-

porta en estàndard ISO OpenDocument per a l'intercanvi de dades, que pot

ser utilitzat lliurement.

De fet, OpenOffice.org està basat en el projecte StarOffice. StarOffice és el pa-

quet ofimàtic de propietat i de pagament de Sun Microsystems i conté algunes

funcionalitats addicionals28 respecte a OpenOffice.org, a la qual Sun Microsys-

tems continua donant el seu suport.

Tant OpenOffice.org com StarOffice inclouen diferents aplicacions, cada una

de les quals amb unes funcions concretes, però que s'integren perfectament

les unes amb les altres:

• Processador de textos (Writer)

• Full de càlcul (Calc)

• Presentació (Impress)

• Editor de fórmules matemàtiques (Math)

• Dibuix (Draw)

• Base de dades (Database)

(28)Fonts TrueType similars a les uti-
litzades per Microsoft, plantilles i
galeries d'imatges addicionals i pe-
gats i actualitzacions addicionals,
entre d'altres.

OpenOffice.org29 utilitza un format comprimit d'arxius basat en XML per a

totes les seves aplicacions, que difereix dels formats binaris utilitzats per altres

aplicacions ofimàtiques de propietat. Aquest format permet separar fàcilment

el contingut de l'arxiu de les seves dades, els seus estils, el control de versions i

les imatges incloses al document. OpenOffice.org permet igualment treballar

amb altres formats basats igualment en l'XML.

(29)La majoria de característiques
d'OpenOffice.org que se citaran en
l'apartat són extensibles a StarOffi-
ce.

http://es.openoffice.org/
http://www.sun.com/software/star/staroffice/index.xml
http://OpenOffice.org
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Migració�d'arxius�en�format�Microsoft�Office

OpenOffice.org inclou també mecanismes per a convertir i importar arxius en

formats de propietat, com els utilitzats pel paquet ofimàtic Microsoft Office.

De la mateixa manera, permet guardar arxius creats amb OpenOffice.org en

formats de propietat.

Tanmateix, aquesta compatibilitat no és completa, i si bé la qualitat sol ser en

la majoria dels casos acceptable, en ocasions poden aparèixer diferències en el

format dels documents, sobretot en aquells que inclouen elements complexos,

com macros o altres característiques especials. En aquest cas pot ser que sigui

necessari reeditar alguns d'aquests documents, si es vol que el seu format sigui

idèntic al de l'original.

És per això que, abans de convertir i migrar els documents, cal estudiar-ne les

particularitats i classificar-los segons el seu ús i la seva complexitat tècnica:

• Documents�editables: han de ser convertits a un nou format interopera-

ble, com ODT, de manera que puguin ser editats en el futur.

• Documents�de�només�lectura: podrien ser convertits al format PDF, la

qual cosa simplifica considerablement el procés de migració.

• Documents�senzills: no contenen macros, gràfics de propietat, formats o

estils complexos o elements, com notes al peu, taules i índexs. Poden ser

fàcilment migrats mitjançant un tractament per lots (batch).

• Documents�complexos: poden contenir macros, gràfics de propietat i vec-

torials, objectes OLE, objectes actius, referències creuades, etc. Poden ser

migrats, però el més probable és que exigeixin un tractament individual.

OpenOffice.org ofereix la possibilitat de convertir un gran nombre de docu-

ments mitjançant un tractament per lots. Tots els documents s'hauran de tro-

bar en un directori d'origen i s'especificarà un directori de destinació, en el

qual es guardaran tots els documents convertits. De tota manera, és recoma-

nable verificar l'exactitud de la conversió amb una mostra representativa de

tots els documents.

D'altra banda, quan es tracti de documents complexos, hi ha dues possibilitats:

1) Realitzar la conversió document a document, de manera que es puguin cor-

regir les eventuals diferències amb el document original, abans de guardar-lo

en el nou format.
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2) Revisar els documents un a un per a eliminar els elements que puguin afec-

tar el procés de conversió, i a continuació realitzar un tractament de tots ells

per lots.

7.7.9. Aplicacions corporatives

Per aplicacions corporatives s'entenen aquelles que han estat desenvo-

lupades a mida, per a respondre a les necessitats concretes de l'empresa

o organització sobre la qual es duu a terme la migració.

Als efectes de la migració, podem distingir entre els tipus d'aplicacions corpo-

ratives següents:

• Aplicacions que poden executar-se sense problemes en un sistema operatiu

lliure, com les aplicacions multiplataforma (per exemple, en llenguatge

Java) o les aplicacions basades en web (per exemple, en llenguatge PHP,

com s'ha vist en l'apartat sobre servidors web).

• Aplicacions que demanen lleugeres modificacions per tal que es puguin

executar en un sistema operatiu lliure. Per exemple, per a accedir correc-

tament a les bases de dades, com s'ha vist en l'apartat sobre aquest tema,

o per a configurar les noves variables d'entorn.

• Aplicacions que poden executar-se mitjançant emulació o virtualització.

• Aplicacions que no poden executar-se en un sistema operatiu lliure. Per

exemple, les aplicacions implementades en llenguatges exclusivament per

al sistema operatiu de propietat.

La majoria d'aplicacions corporatives són propietàries, per la qual cosa

l'empresa no disposa del codi font. En cas que no sigui possible executar de

cap manera l'aplicació mitjançant emulació o virtualització, l'opció més reco-

manable és implementar de nou l'aplicació com a programari lliure, basant-se

si és possible en algun projecte de programari lliure ja existent.
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8. Formació, comunicació i suport a l'usuari

Fins ara s'han presentat majoritàriament els aspectes tècnics de la implantació

de sistemes basats en programari lliure. La importància de la tecnologia no ha

d'amagar que un dels factors d'èxit de qualsevol projecte d'implantació, i en

especial en les situacions de migració, és l'acceptació del nou sistema per part

dels seus usuaris.

En aquest apartat es presentarà en primer lloc els elements principals del pla de

formació en programari lliure en una organització, i algunes bones pràctiques

per tal de facilitar-ne la introducció i l'acceptació dels usuaris. Per concloure,

s'hi repassaran els principals canals de comunicació i els elements fonamentals

d'un sistema de suport a l'usuari.

8.1. Formació

La formació adequada dels usuaris té un paper importantíssim en l'èxit

del projecte i, per tant, ha d'estar prevista des d'un primer moment en

el pla del projecte.

A l'hora de planificar la formació s'ha d'identificar en primer lloc quins grups

d'usuaris utilitzaran uns tipus d'aplicacions concretes o uns altres. D'aquesta

manera es podran estudiar les diferències entre les aplicacions de propietat i

les lliures i, en conseqüència, avaluar la dificultat que suposarà l'adopció de les

noves aplicacions per als usuaris. Amb aquests elements serà possible planificar

una formació a la mida de les necessitats reals de cada usuari.

Hi ha aplicacions lliures que són molt similars a les seves equivalents de propi-

etat, com els navegadors, els clients de correu electrònic o les aplicacions ofi-

màtiques. És evident que en aquests casos la necessitat de formació serà menor.

Materials

Hi ha un gran nombre de materials a Internet que poden utilitzar-se per a la

formació dels usuaris, o per a preparar materials propis.

Cal tenir en compte que sovint els manuals i la documentació estan disponi-

bles només en anglès, la qual cosa pot suposar un problema per a alguns dels

usuaris. La interfície d'algunes aplicacions no està traduïda, o la seva traducció

és incompleta. En aquests casos es pot considerar l'edició d'una documentació

pròpia, orientada a solucionar els problemes d'idioma.
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El projecte europeu SELF proporciona una plataforma per a crear i compartir

materials educatius sobre programari lliure i estàndards oberts.

Responsable�de�la�formació

La formació pot realitzar-se dins de la pròpia organització, en col·laboració

amb una empresa externa o a través d'una plataforma d'aprenentatge en línia.

En qualsevol dels casos, és important facilitar tant com sigui possible l'accés a

la formació i als seus materials. Segons la política de l'organització, l'assistència

a les activitats de formació pot ser obligatòria o no.

Les plataformes d'aprenentatge en línia ofereixen l'avantatge que els usuaris

poden ajustar el procés d'aprenentatge i el seu accés a la formació d'acord amb

les seves necessitats. Moodle és un sistema de gestió de cursos lliure que permet

crear el que s'anomenen comunitats�d'aprenentatge�en�línia, en les quals els

alumnes poden seguir la formació i comunicar-se entre ells.

Una bona opció pot ser la combinació de formació presencial i un sistema

d'aprenentatge en línia.

Finalment, no s'ha de descartar oferir algun tipus d'incentiu als usuaris per

motivar-los a participar en la formació, per exemple la concessió de certificats

d'assistència i d'aprofitament.

Tipus�d'usuaris

Els usuaris no són tots iguals. En primer lloc, hi ha sempre alguns usuaris que

són més receptius cap al nou programari que altres. No obstant això, en la

majoria dels casos, una vegada els usuaris han superat les seves reserves cap a

l'ús del programari lliure el troben molt similar al programari propietari i estan

satisfets amb la seva utilització. Per tant, no cal preocupar-se gaire en cas que

les primeres experiències siguin negatives.

En segon lloc, cal tenir en compte que el personal tècnic i no tècnic necessitarà

una formació i un seguiment diferent.

El personal tècnic necessitarà dur a terme un esforç superior que el dels usuaris

normals, especialment si no tenen cap experiència prèvia en programari lliure

i n'hi ha que estan habituats a treballar amb un sistema de propietat que en

canvi dominen perfectament. D'altra banda, la participació del personal tèc-

nic és molt important per a assegurar el funcionament del sistema una vega-

da implantat. Una bona pràctica és motivar-los i fer-los partícips del procés

d'implantació, de manera que puguin fer seu el sistema mentre aquest es va

posant en marxa.

http://selfproject.eu/
http://moodle.org
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8.2. Introducció del programari lliure

Al marge de la formació, una altra de les pràctiques que poden facilitar l'èxit

d'un projecte de migració de programari lliure és introduir les noves aplicaci-

ons i serveis gradualment, de manera que els usuaris tinguin temps d'anar-se

habituant al nou entorn i no es trobin amb un sistema totalment desconegut.

Instal·lació�d'aplicacions�pont

Hi ha un bon nombre d'aplicacions d'escriptori l'ús de les quals està molt estès

que estan disponibles tant en sistemes operatius de propietat com en GNU/

Linux, com el paquet ofimàtic OpenOffice.org, el navegador Firefox o el client

de correu electrònic Thunderbird. Hi ha també diversos serveis o aplicacions

de servidor que es poden executar en ambdós sistemes, com el sistema gestor

de base de dades MySQL i el servidor web Apache.

Aquest tipus d'aplicacions s'anomenen aplicacions pont, i poden ser molt útils

a l'hora de començar la migració30 i avaluar la resposta dels usuaris i precisar

molt millor les seves necessitats de formació.

Migració�escalonada�dels�serveis

El primer objectiu de tota migració és aconseguir una transició d'un sistema

a un altre sense que els usuaris notin cap gran diferència, o cap diferència

en absolut, si és possible. Una estratègia per a aconseguir aquest objectiu és

començar la migració als servidors de manera que els usuaris puguin continuar

treballant normalment fins que el sistema estigui preparat per a la migració

també dels clients.

Entre els serveis que es poden migrar fàcilment a l'inici hi ha els de xarxa (DNS,

DHCP, etc.), els servidors web i els servidors de bases de dades. Pot caldre la

utilització de solucions tecnològiques que funcionin bé en sistemes heteroge-

nis, com OpenLDAP combinat amb Samba.

D'aquesta manera es disposa també de prou temps per a formar el personal

tècnic, el suport del qual pot ser molt útil a l'hora de migrar els clients i donar

suport a la resta d'usuaris.

Tant la introducció d'aplicacions pont com la migració escalonada de serveis

s'hauran de tenir en compte en la planificació del projecte.

8.3. Comunicació del projecte

Com s'ha vist, la implantació i migració a un sistema basat en programari

lliure és un procés que implica tots els usuaris de l'organització, i no només el

personal tècnic encarregat del seu desplegament i manteniment.

(30)Seria una migració d'aplicacions
senzilla, com la que s'ha vist en
l'apartat sobre Tipus de migració.
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És essencial disposar de mecanismes eficaços de comunicació entre els usuaris

i la direcció tècnica i administrativa de l'organització, i garantir la transparèn-

cia de tot el procés, per la qual cosa les activitats de comunicació han d'estar

definides en el pla de projecte, que ha d'incloure:

• Comunicació�inicial�conjunta�a�tots�els�usuaris. S'explicarà la motivació

i la planificació general del projecte abans de la seva posada en marxa

a través de reunions informatives, notes o correus electrònics interns, o

anuncis en la intranet de l'organització.

• Comunicació�periòdica�de�l'avenç�del�projecte. S'indicaran quines parts

del sistema es migraran i quan, així com les eventuals modificacions del

projecte. S'organitzaran reunions reduïdes amb els usuaris implicats en ca-

da una de les fases de la migració.

• Reunions�periòdiques�després�de�l'acabament�del�projecte. S'avaluarà

l'èxit del projecte i es farà un seguiment general dels seus resultats, així

com de les experiències dels usuaris del sistema.

8.4. Sistema de suport a l'usuari

Un pilar fonamental de nou sistema és la posada en funcionament d'un sis-

tema de gestió d'incidències a disposició dels usuaris, de manera que puguin

resoldre tant els seus dubtes com els problemes tècnics derivats de la situació.

És important donar una resposta ràpida i eficaç a tots aquests problemes, so-

bretot en els primers moments després de la implantació.

A l'hora de dissenyar un sistema de suport a l'usuari, cal respondre aquestes

preguntes, que definiran les característiques principals del sistema:

• Qui són els usuaris?

• Com funciona l'organització?

• Quin tipus de suport necessiten els usuaris?

• Quin tipus de suport s'oferirà a cada tipus d'usuari?

• Quant suport s'oferirà?

• Com s'oferirà el suport?

La realització de proves pilot pot servir com a base per a caracteritzar la majoria

dels problemes amb què es trobaran els usuaris, i així preparar un procediment

per a resoldre cadascun d'ells.

De la mateixa manera, s'hauran d'identificar els serveis i els usuaris més im-

portants i crítics del sistema, que gaudiran d'un suport preferent.
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D'altra banda, cal tenir en compte que més suport representa un cost més ele-

vat. Hi ha la possibilitat de sobredimensionar el suport en les primeres setma-

nes després de la migració, quan el nombre de consultes i d'incidències serà

més gran. En qualsevol cas, la clau per tal que un sistema de suport a l'usuari

sigui eficaç és garantir una comunicació fluida amb els usuaris, de manera que

aquests siguin conscients que el seu problema es té en compte.

Finalment, és possible que abans de la migració ja existís un sistema de suport

a l'usuari. En cas que aquest sistema estigués basat en programari propietari,

caldria avaluar les diferents alternatives lliures disponibles.

Web complementària

Existeixen nombroses so-
lucions. Se'n pot consultar
una comparació a http://
en.wikipedia.org/wiki/
Comparison_of_ticket-
tracking_systems.

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_ticket-tracking_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_ticket-tracking_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_ticket-tracking_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_ticket-tracking_systems
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Resum

Al llarg d'aquest mòdul s'ha posat en relleu la importància d'avançar progres-

sivament en la definició i l'execució del projecte, establint un cicle de vida

amb etapes i tasques que s'encadenen les unes amb les altres, planificant la

gestió del canvi, permetent la participació de diversos equips i recursos, i tam-

bé controlant la qualitat i l'adequació dels resultats (entre altres aspectes).

S'ha presentat una de les possibles metodologies aplicables als projectes

d'implantació de sistemes, de caire més tradicional i tall clàssic i seqüencial.

En cap cas no es tracta d'una metodologia única, estricta o tancada, sinó ge-

nèrica, oberta i adaptable a diversitat de circumstàncies. Tampoc no obsta per

a l'aplicació o la combinació amb altres metodologies de gestió de projectes

(per exemple, metodologies iteratives) si el context i les característiques del

projecte així ho requereixen.

La metodologia presentada es basa en les etapes següents:

• Estudi de la situació actual de l'organització.

• Estudi dels requisits del sistema objecte de la implantació.

• Anàlisi de les solucions basades en programari lliure connexes amb els

requisits identificats.

• Formalització i acceptació de la proposta.

• Desenvolupament i preparació de les eines que s'utilitzaran per a la im-

plantació posterior.

• Procés d'implantació i/o de migració del sistema.

• Formació, comunicació i suport a l'usuari.

Com s'ha comentat anteriorment, l'esquema no solament és adaptable, sinó

que també s'atorga a algunes etapes una flexibilitat addicional que permeti

adaptar-se més i millor a diverses situacions. És el cas de la important etapa

d'implantació o de migració, nucli essencial de tot el projecte, on s'han con-

siderat diverses estratègies per a portar a terme les tasques en funció de les

circumstàncies concretes de l'entorn.
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