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Kanban

● Originariament enfocat a la fabricació

● Millora el flux de treball

● Divisió en fases perfectament delimitades

● Taulers virtuals pel desenvolupament de 
programari àgil



  

Kanban



  

Kanboard

● Aplicació basada en el mètode Kanban

● Codi obert sota llicència MIT

● Lleuger però amb funcionalitats molt útils

● Enfocat a qualsevol tipus d'organització 



  

Objectius

● Obtenir un sistema de votació qualificada i 
ponderada

● Dissenyar el plugin sobre la tecnologia de 
Kanboard

● Establir la infraestructura de 
desenvolupament i de productivitat

● Implementar la lògica per al resultat del vot 
ponderat

● Eina per fomentar la participació en el grup de 
treball



  

Tecnologia i conceptes

● Infraestructura WAMP

● Votacions i activitats a avaluar
– Rellevància de l'acció
– Precisió de la Informació
– En el temps adequat
– Iniciativa
– Col·laboració

● Majoria qualificada i vot ponderat



  

Anàlisi i estudi dels principals 
algorismes

● Algorisme de tancament i puntuació d'una 
votació



  

Anàlisi i estudi dels principals 
algorismes

● Algorisme de repartiment de pesos



  

Disseny de l'arquitectura

● Disseny en entorn LAMP / WAMP
● Fa servir el patró ORM (mapatge objecte-

relacional)
● Frameworks de PHP Symfony i Pimple 
● Implementa el concepte MVC (model-vista-

controlador)
● Basat en el web



  

Funcionalitats del plugin

● Creació d'una votació per a l'acció realitzada.
● Consulta de les accions d'altres usuaris que 

estan pendents de votar.
● Vot sobre l'acció d'un altre usuari.
● Tancament de la votació.
● Visualització del pes de l'usuari.
● Consulta del repartiment de pesos entre tots 

els usuaris del grup.



  

Demostració real

● Repartiment de pesos dels usuaris
● Creació d'una votació a partir de l'acció d'un 

usuari
● Avaluació per part de la resta d'usuaris
● Comprobació del repartiment de pesos

Desplegament en infraestructura real:

https://mperezclo.000webhostapp.com/

https://mperezclo.000webhostapp.com/


  

Conclusions

● Objectius aconseguits:
● Seguiment de la planificació del temps
● Capacitat analítica i perseverança davant problemes
● Obtenció d'una eina per fomentar la participació en un 

grup de treball

● Línies de treball per al futur:
● Afegir nous esdeveniments
● Millora de la interfície d'usuari
● Activitats personalitzades per l'usuari 
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