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Introducció
KPI → Una mètrica de negoci és una 

part important del mateix, ja que ens 

permet aproximar comportaments 

futurs i ens alerta d'esdeveniments 

recents. 

Un dashboard (o panell) de KPI és una 

eina que permet visualitzar mètriques 

obtingudes de diferents fonts amb l' 

objectiu tenir una visió general d'un 

conjunt de dades i veure la seva 

evolució en el temps. 



Petició del client
Vull una pantalla on es puguin veure informació rellevant per negoci i que actualitzi el més aviat possible sense 

la meva intervenció. 

1. Llenguatge comú (Ubiquitous Language)
<< Cal definir un llenguatge comú i rigoròs entre ens desenvolupadors i els usuaris >>

http://martinfowler.com/bliki/UbiquitousLanguage.html

http://martinfowler.com/bliki/UbiquitousLanguage.html
http://martinfowler.com/bliki/UbiquitousLanguage.html


Petició del client
Vull una pantalla on es puguin veure informació rellevant per negoci i que actualitzi el més aviat possible sense 

la meva intervenció. 

Objectiu del projecte

Desenvolupar un dashboard de KPI widgets amb informació actualizada en temps real.



1. Llenguatge comú (Ubiquitous Language)
<< Cal definir un llenguatge comú i rigoròs entre ens desenvolupadors i els usuaris >>

http://martinfowler.com/bliki/UbiquitousLanguage.html

Tècnic Negoci Llenguatge comú

Dashboard Pantalla Dashboard

Widget Crear petites aplicacions Widget

Instància de Widget Petita aplicació amb dades Instància de Widget

Dades Dades Widget Data

Usuari Client User

http://martinfowler.com/bliki/UbiquitousLanguage.html
http://martinfowler.com/bliki/UbiquitousLanguage.html
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WIDGETS
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2. Blocs del domini

Definició Exemples

Entitats Es un objecte que te una identitat i 
unes accions

Dashboard, Widget ...

Events de domini Es un succés que s’ha de produir Generació de noves dades

Repositori Per obtenir o persistir els models Dashboard en Mysql

Value Objects Son objectes sense identitat pròpies 
immutable

Widget Data

A partir d’un conjunt de coneixement, s’ha d’extreure informació. L’ objectius és 

modelar aquest domini amb ajuda dels següents elements : 



2. Blocs del domini

Definició Exemples

Casos d’ús / Serveis Una acció en concret Crear un dashboard, posicionar un 
widget

Agregats Tenen una entitat comú Instància de Widget amb les dades

Factories Especialitzar entitats Instància de Widget de memòria o CPU

A partir d’un conjunt de coneixement, s’ha d’extreure informació. L’ objectius es 

modelar aquest domini amb ajuda dels següents elements : 



Obtenir els casos d´ús, les entitats 

i els repositoris es fa de la forma 

habitual. No requereix esforç 

extra



3. Arquitectura neta (Clean architecture)

https://blog.8thlight.com



3. Arquitectura neta (Clean architecture)
Organitzant l’arquitectura en capes, obtenim els següents beneficis inicials :

● Independència entre frameworks, UI …

● Resultats reproduïbles més d’una vegada (si es donen les mateixes condicions)

● Separació de responsabilitats

● Adaptació entre les dades d’entrada i de sortida

● Intercanvi de components (les capes es comuniquen per contractes-interfaces)



4. Separació de contextes (Bounded context)
Els casos d’ús es poden convertir en recursos d’una API REST.  Aquests poden ser 

consumits fora del bounded context

API 
REST



5. Codificació amb bones pràctiques
Amb els 4 punts anteriors es posen les bases per arribar a programar un codi d’alta 

qualitat. Aplicant SOLID a l’arquitectura neta anterior, s’obtenen beneficis immediats, 

alguns poden ser:

● Disminució de la complexitat ciclomàtica

● Facilitat en el testeig

● Reemplaçabilitat de components 

● ...



5. Codificació amb bones pràctiques
A dia d’avui, amb les eines disponibles no es pot entendre en desenvolupament sense 

aquestes bones pràctiques:

● Testejar el codi (imprescindible el domini)

● Estàndard de codificació unificat

● Duplicació de codi el mínim imprescindible

● Refactoritzar per millorar el codi

● Automatitzar tasques (exemple passar els tests en el pre-commit)

● Històric de canvis (sistema de versions)

● Gestor de dependències

● Ús de patrons 



Exemples d’eines de qualitat utilitzats



6. Desacoplar amb events
Per desacoplar encara mes el codi, s’introdueix el concepte d’Event de domini. Aporta 

els següents beneficis:

● Permet paral·lelitzar accions de llarga durada

● Reaprofitament de codi

● Codi més endreçat

● Seguiment d’accions

Exemple : Un usuari que es registra a la web, el procés de registre i enviament de mail 

estan relacionades però son accions diferents. Per tant el registre envia un event d’

enviament de mail i es despreocupa dels detalls.



6. Desacoplar amb events

API 
REST

Event BusEvent Manager



Tecnologies utilitzades?
Son DETALLS d’implementació



Organització de l’aplicació Dashboard KPI en temps real

Clean 
Architecture

API 
REST

Event Bus
Event 
Subscriber

Sockets

Event Manager





Real time data Widget Instance & 
template

Events data



Exemple en viu

http://www.dashboarduoc.net

(*)

(*) Nota: Cal actualitzar el fitxer /etc/hosts
188.166.45.150  www.dashboarduoc.net

http://www.dashboarduoc.net
http://www.dashboarduoc.net


Avantatges del projecte

Actualitzar les dades en temps real, permet reaccionar abans a possibles problemes i 

reduir costos. 

Té un sistema d’alertes quan una mètrica no és correcte

Fàcilment ampliable i customitzable (Projecte obert)

Les parts mes crítiques es poden escalar al estar desacoplat



Conclusions
Desenvolupar el projecte es l’objectiu, però no a qualsevol preu. L’objectiu real seria 

maximitzar la mantenibilitat i disminuir el cost de modificació sense comprometre ni 

el cost i ni l’abast.

La qualitat no es crítica amb la consecució del èxit d’un projecte.

El dashboard en temps real por ser útil per estalviar pèrdues en les empreses

El projecte te molt marge de millora i ampliació, les peces que el composen permeten 

alta mantenibilitat i el cost de modificació o ampliació es baix.



Preguntes ?


