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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

Les empreses tecnològiques modernes utilitzen cada vegada més eines per 
poder operar amb arquitectures típicament orientades a serveis on són 
necessàries funcionalitats com service discovery, message brokers, traçabilitat 
amb logs distribuïts, monitoratge, proveïdors de configuracions, etc. 
Normalment totes aquestes funcionalitats no les trobarem a una única 
aplicació i per tant la informació es troba dispersa. Això implica que els 
desenvolupadors han de saber on i com consultar la informació que els 
interessa a cada moment. Amb els avanços en aprenentatge computacional i 
en processament de llenguatge natural cada cop és més fàcil crear assistents 
que permeten oferir una interfície més orgànica que facilita l'accés a la 
informació per mitjà del llenguatge natural. Aquests assistents es poden 
integrar amb les APIs de les diferents eines que utilitza una empresa per a 
centralitzar l'accés a la informació, simplificant molt les consultes necessàries 
per dur a terme les tasques del dia a dia. En aquest treball ens centrarem en el 
projecte intern d'una empresa que vol construir un bot de conversa integrat 
amb Slack per oferir als seus desenvolupadors un únic punt d'accés a tota la 
informació que necessiten i fins i tot executar tasques petites que permetin 
facilitar el manteniment dels seus microserveis. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Modern technology companies use more and more tools to be able to operate 
with typically service-oriented architectures where functionalities such as 
service discovery, message brokers, traceability with distributed logs, 
monitoring, configuration providers, and others are required. Normally all these 
features will not be found in a single application, so the information is 
dispersed. This implies that developers must know where and how to query the 
information that is of interest to them at any time. With advances in machine 
learning and natural language processing it is becoming easier to create 
assistants that allow for a more organic interface that facilitates access to 
information through natural language. These assistants can be integrated with 
the APIs of the different tools a company uses to centralize access to 
information, greatly simplifying the queries needed to perform day-to-day tasks. 
In this paper, we will focus on the internal project of a company that wants to 
build a chatbot integrated with Slack to provide its developers with a single 
access point to all the information they need and even execute small tasks that 
will make it easier to maintain their microservices. 
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1. Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 

Actualment sóc desenvolupador a una gran empresa del sector del 
turisme. Aquesta empresa opera utilitzant una arquitectura orientada a 
serveis (SOA) amb més de 300 microserveis en producció. La majoria 
d'aquests serveis estan escrits en Java utilitzant Springboot com a 
framework i es comuniquen via REST (utilitzant HTTP com a protocol de 
comunicació i JSON com a format de missatges). 

 
Alguns aspectes a tenir en compte són: 
- Despleguem serveis a través de diferents proveïdors cloud i en 

diverses regions i zones.  
- Els nostres serveis utilitzen OpenAPI i Swagger UI per mostrar 

definicions de les APIs.  
- Utilitzem Kafka com a bus d'esdeveniments i, gràcies als topics 

compactats, també per a sincronitzar dades en el cloud. 
- Utilitzem Consul com service discovery. 
- Allotgem el codi font en servidors propis amb Bitbucket. 
- Els serveis es despleguen utilitzant CI/CD amb una combinació de 

Jenkins, Rundeck i Ansible 
- Les configuracions dels nostres serveis s'allotgen en repositoris de 

Bitbucket i es serveixen a les aplicacions mitjançant config-server 
(Spring Cloud). 

- Utilitzem el stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) per guardar, 
indexar i consultar logs d'aplicacions 

- El nostre sistema de traçabilitat d'operacions es basa en tokens 
propagats mitjançant capçaleres HTTP per Spring Sleuth que 
permeten relacionar logs entre serveis. Cridem a aquests tokens 
traceId. 

 
Com es pot observar pel nombre d'eines que fem servir en el nostre dia 
a dia, la informació dintre de l'empresa està bastant dispersa i els 
desenvolupadors hem d'acudir a unes o altres fonts de dades (i moltes 
vegades combinar més d'una) per tal de trobar la informació que 
necessitem en un moment concret. 
 
Moltes vegades aquesta informació la necessitem per fer coses 
rutinàries, anomenat BAU (Business As Usual), com ara resoldre 
incidències o monitorar esdeveniments en temps real. Aquesta cerca 
d'informació normalment implica un seguit de passos com cercar la url 
de l'eina que ens interessa (les DNS varien en funció de l'entorn i regió 
cloud que volem consultar), accedir a l'eina, autenticar-se si l'eina ho 
requereix, i cercar la informació dintre de l'eina que pot implicar navegar 
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per un parell de pantalles fins a arribar al que ens interessa. Aquests 
processos tenen l'afegit de que s'han de conèixer, i si entra una persona 
nova a l'equip ha d'aprendre com funcionen totes aquestes eines. 
 
Alguns exemples concrets són: 
- Comprovar l'estat del clúster d'un servei en un entorn/regió a Consul. 
- Buscar urls de serveis i/o les seves respectives pàgines de swagger. 
- Monitorar execucions de pipelines de Jenkins en temps real per a 

veure quan acaba l'execució que ens interessa. 
- Buscar traces dels nostres serveis en Kibana per a resoldre 

incidències. 
- Atès que kafka permet desacoblar (i molt) productors de consumidors 

es complica trobar qui està consumint un topic concret i cal recórrer a 
scripts per extreure la informació de determinats clústers de kafka. 

- Consultar configuracions de serveis a través de Bitbucket, config-
server o l'endpoint /env exposat per Spring Actuator als propis 
serveis. 

- Refrescar configuracions d'un servei amb un POST a /refresh (Spring 
Cloud) per a aplicar canvis de configuració en calent. 

 
En aquest treball explorarem una opció per centralitzar i simplificar 
l'accés a la informació, i fins i tot executar tasques petites, utilitzant un 
bot de conversa que entengui consultes en llenguatge natural.  
 

1.2 Objectius del Treball 
 

Amb l'auge de l’aprenentatge computacional (i especialment el NLP) es 
proposa utilitzar un bot de conversa per tal de centralitzar i simplificar 
l’accés a diferents fonts d’informació. A més, l’assistent haurà d'adoptar 
una postura proactiva davant determinades situacions per a avisar als 
desenvolupadors quan és necessària la seva intervenció i així evitar que 
els desenvolupadors hagin de monitorar determinades pàgines 
activament. 
  
Per tant, els objectius d'aquest treball són els següents: 
1. Recopilar els requisits derivats dels problemes exposats. 
2. Explorar les possibilitats existents en el mercat actual. 
3. Triar una de les opcions plantejades al punt anterior i definir un MVP 

que cobreixi les necessitats més importants. 
4. Dissenyar un sistema que permeti programar accions (skills) per a un 

bot de conversa fàcilment. 
5. Dissenyar un sistema de notificacions per a avisar als 

desenvolupadors d'esdeveniments rellevants. 
6. Dissenyar les accions que cobriran les funcionalitats del MVP 

proposat. 
  
No entrarà en el treball: 
- Implementació de cap de les funcionalitats descrites. 
- Arquitectura detallada de cap dels sistemes ja existents en l'empresa.  
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1.3 Enfocament i mètode seguit 
 

Com a primera opció considerarem utilitzar un producte ja existent per 
satisfer les necessitats de l’empresa. Però, com veurem més endavant, 
no existeix en el mercat actualment una eina que resolgui el problema 
exposat al complet. Per tant s’ha decidit finalment desenvolupar un 
assistent propi aprofitant que es tracta d’una empresa tecnològica i 
disposem dels recursos necessaris per fer-ho. 
 
S’ha decidit seguir Scrum com a metodologia de treball perquè ens 
permet crear el producte d’una manera més àgil, creant un MVP ràpid 
que ja aporta valor a l’empresa i sobre el qual podrem anar iterant. Així i 
tot, com es veurà en capítols posteriors, no té sentit aplicar Scrum al 
complet per la naturalesa del treball i per tant ens enfocarem en els 
aspectes d’aquesta metodologia que sí ens beneficien per dur a terme el 
projecte. 
 
 

1.4 Planificació del Treball 
 

S’ha dividit el projecte en dues parts ben diferenciades. 
 

1. Recollida de requisits i investigació del mercat: aquesta 
primera part del treball es centrarà en exposar el problema i 
recopilar els requisits derivats d’aquest. Es farà una exploració de 
les eines disponibles al mercat actual que puguin cobrir les 
necessitats descrites i es prendrà una decisió en funció dels 
resultats de la investigació. 

 
2. Disseny d’una solució partint dels requisits recollits: donat 

que es tracta d’un cas d’estudi real i sabem que finalment la 
solució es va implementar amb un producte propi, dissenyarem un 
MVP que ofereixi les funcionalitats més importants que necessiten 
els desenvolupadors utilitzant tècniques com el “100 dollar 
method” per prioritzar les funcionalitats. Aquesta part del projecte 
s’ha dividit en tres sprints que duren 2 setmanes. Les històries 
d’usuari es refinaran i planificaran abans dels sprints. 

 
A continuació es mostra el diagrama de Gantt resultant de la planificació 
del projecte. 
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Figura 1 - Planificació del projecte 

 
Finalment les tasques planificades a cada sprint han estat les següents: 
 
Sprint 1: 
 

• Disseny del nucli del bot de conversa 

• Disseny de la integració amb Slack 

• Disseny de la integració amb Consul 
 

Sprint 2: 
 

• Disseny de la integració amb els microserveis propis de l’empresa 

• Disseny del sistema de monitoratge i notificacions 
 

Sprint 1: 
 

• Disseny de la integració amb Bitbucket 

• Disseny de la integració amb Kafka 

• Disseny de la integració amb Jenkins 
  

 
1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

Com a resultat d’aquest treball s’ha obtingut: 
 

• Un breu anàlisi d’algunes de les eines disponibles al mercat per 
construir bots de conversa. 

• Un disseny per construir un assistent a Slack integrat amb 
algunes de les eines que utilitza l’empresa en qüestió (Consul, 
Jenkins, Bitbucket, Kafka, etc). 
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1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 

Obtenció de requisits: En aquest primer apartat avaluarem les 
necessitats de l’empresa per tal de poder triar l’opció que millor s’adapti. 
 
Estudi de les eines disponibles: Breu anàlisi dels productes 
disponibles que puguin cobrir les necessitats exposades al punt anterior i 
dels frameworks per construir assistents que millor s’adapten a 
l’empresa. 
 
Priorització de funcionalitats i definició d’un MVP: Es prioritzen les 
funcionalitats per ordre d’importància per als usuaris i es defineixen 
entregables que aporten valor a l’empresa de forma incremental. 
 
Refinament de les històries d’usuari: Es defineixen amb més detall les 
tasques de disseny que es duran a terme en aquest treball. 
 
Visió general de la solució: En aquest apartat es pot veure 
l’arquitectura de la solució a alt nivell i la seva posició dintre de 
l’empresa. 
 
Disseny del nucli del bot: Disseny detallat del nucli de la solució (model 
de dades, NLP, integració amb Slack i flux de processament de 
missatges). 
 
Service discovery: Disseny de la integració amb Consul. 
 
Integració amb els serveis propis de l’empresa: Disseny de la 
integració amb el service mesh de l’empresa. 
 
Sistema de monitoratge i notificacions: Disseny d’un sistema de 
polling actiu i avisos als usuaris interessats. 
 
Avís de pull requests de configuracions invàlides: Disseny de la 
integració amb Bitbucket per detectar YAMLs invàlids i avisar als usuaris 
responsables. 
 
Integració amb Kafka: Disseny de la integració amb Kafka per consultar 
els consumidors d’un topic. 
 
Notificacions de Jenkins: Disseny de la integració amb Jenkins per 
monitorar pipelines. 
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2. Obtenció de requisits 
 
2.1 Identificació dels stakeholders 
 

A continuació es llisten els stakeholders principals del projecte que 
participaran en la definició dels requisits del sistema que es vol 
implementar. S’ometen els cognoms per mantenir anònima la identitat 
dels implicats. 
 
Axel: Developer a l'equip de Core - Creador de la iniciativa 
Javier: Engineer Lead a l'equip de Core 
Guillem: Head of Technology a l'equip de Core 
Francisco: Head of Technology a l'equip de Delivery 
Pere: Head of Technology a l’equip d’IT Operations 
Developers/devops/arquitectes de l’empresa: Són els usuaris 
principals del sistema 
 

 
2.2 Definició dels requisits funcionals 
 

S’ha celebrat una reunió amb en Javier i alguns 
developers/devops/arquitectes de l’equip de Core per fer un 
brainstorming sobre les funcionalitats que ens agradaria tenir en aquest 
nou sistema, en endavant batejat com Cerberus. 
 
Els requisits funcionals obtinguts en aquesta reunió s’han convertit en les 
següents històries d’usuari. Donada la peculiaritat que aquest sistema es 
tracta d’un bot de conversa, les històries van acompanyades d’un 
exemple d’intercanvi que els usuaris esperarien tenir amb l’assistent. 
 
1. Com a devops/developer vull consultar la informació de Consul 

d’un servei per tal de conèixer l’estat d’un clúster en un entorn i regió 
concrets ràpidament. 

 
Exemple:  
User: Show me the nodes of HDS in live europe 
Bot: HDS in live europe: 10.197.0.138 – 1.1-893 UP | 10.197.0.137 – 
1.1-893 DOWN 
 

2. Com a devops/developer vull monitorar l’estat d’un clúster sota 
demanda per saber tan aviat com sigui possible quan hi ha canvis 
degut a una intervenció. 

 
Exemple:  
User: Monitor the nodes of HDS in live europe 
*Es produeix un canvi en el clúster monitorat* 
Bot: HDS in live europe has a new node 10.197.0.139 – 1.1-893 UP 
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3. Com a developer vull poder enviar una petició a tots els nodes 
d’un servei per comparar-les i detectar possibles problemes puntuals 
com ara una memòria cau no sincronitzada. 

 
Exemple:  
User: Get /cache of all nodes of HDS in live europe and compare it 
Bot: There’s a difference between 10.197.0.139 and 10.197.0.138: ... 
 

4. Com a developer vull replicar una petició per traceId per poder 
investigar incidències més ràpidament. 

 
Exemple:  
User: Send 8ede76c56c40dea6 to CVS in stage 
Bot: Sent to 10.185.11.201 – 200 OK ... + response body 
 

5. Com a developer vull ordenar respostes de serveis per poder fer 
comparacions manuals a un editor fàcilment. 

 
Exemple:  
User: Get /cache of HDS in live europe sorted 
Bot: Sent to 10.197.0.139 – 200 ok ... + sorted response body 
 

6. Com a developer vull filtrar respostes de serveis per poder trobar la 
informació que necessito ràpidament. 

 
Exemple:  
User: Get /cache of HDS in live europe and filter “hotel” 
Bot: Sent to 10.197.0.139 – 200 ok ... + filtered response body 
 

7. Com a developer vull rebre notificacions sobre pull-requests dels 
repositoris que m’interessen per poder revisar-les aviat i no 
bloquejar les entregues de l’equip. 

 
Exemple:  
User: Monitor the repository of HDS 
*user2 obre una pull-request sobre HDS* 
Bot: @user2 has opened a new pull-request for HDS: http://stash... 
 

8. Com a developer vull rebre notificacions quan es fa merge d’un 
yaml invàlid al config-server per poder corregir errors el més aviat 
possible.  

 
Exemple:  
*user fa merge d’un yaml incorrecte per HDS a live* 
Bot: The configuration of HDS in live is in an invàlid state after your 
pull-request: http://stash... + error description 
 

9. Com a developer vull fer cerques sobre logs de serveis per poder 
fer comprovacions ràpides. 
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Exemple:  
User: Search “error” in the logs of HDS live 
Bot: This is what I’ve found: + log entries + link to kibana 
 

10. Com a developer vull obtenir la url de swagger d’un servei per 
poder enviar-li peticions sense haver d’obrir un client HTTP. 

 
Exemple:  
User: What’s the swagger url for HDS live 
Bot: This is the url: http://hotel-distribution-service.../swagger-ui.html 

 
11. Com a desenvolupador vull cercar configuracions de serveis per 

poder fer comprovacions ràpidament. 
 

Exemple:  
User: Get the datasource configuration of HPS in stage 
Bot: This is what I’ve found: + configuració filtrada 
 

12. Com arquitecte/desenvolupador vull consultar si existeix un topic 
de Kafka en un entorn/regió per saber si s’ha de crear abans de 
desplegar un servei que requereixi consumir o publicar en aquest 
topic. 

 
Exemple:  
User: Check topic data.common-sync.master-data in live bt 
Bot: The topic data.common-sync.master-data does not exist in live 
bt 
 

13. Com arquitecte vull consultar els consumidors d’un topic de 
Kafka en un entorn/regió per veure si es poden esborrar topics 
deprecats o avisar als seus consumidors que han de migrar-se a un 
topic nou. 

 
Exemple:  
User: Who’s consuming data.common-sync.distribution.exclusions in 
live bt 
Bot: This is what I’ve found: + list of consumers 
 

14. Com a desenvolupador vull enviar peticions d’actuator a un servei 
per tal de refrescar configuracions en calent. 

 
Exemple:  
User: Refresh HDS in live bt 
Bot: Sent to + list of nodes + responses 
 

15. Com a desenvolupador vull rebre notificacions quan un pipeline 
de jenkins s’atura en una passa manual o falla per poder centrar-me 
en altres tasques mentre s’executa i no haver d’estar pendent de la 
web de jenkins. 
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Exemple:  
*user comença una execució d’un pipeline a live d’HDS i el pipeline 
s’atura* 
Bot: The pipeline of HDS has stopped at LIVE – Deploy canary.  
 

16. Com a desenvolupador vull consultar l’estat d’un pipeline de 
jenkins per poder fer comprovacions ràpidament. 

 
Exemple:  
User: Check the pipeline of HDS 
Bot: The pipeline of HDS is stopped at LIVE – Deploy canary with 
status RUNNING.  
 

17. Com a desenvolupador vull rebre informació sobre els tests que 
fallen quan falla un pipeline perquè han fallat els tests d’integració 
per poder solucionar-ho ràpidament. 

 
Exemple:  
*fallen els tests d’integració després d’un merge* 
Bot: stopped notification + these are the tests that failed + list of tests 
that failed 
 

18. Com a desenvolupador vull rebre informació sobre noves issues 
de sonar quan s’executa l’anàlisi de sonarqube a un pipeline per 
evitar acumular deute tècnic encara que estigui per davall del llindar 
configurat. 

 
Exemple:  
Bot: There’s a new minor issue in HDS: ... 
 

19. Com a usuari vull que el bot em demani els paràmetres que no 
hagi especificat per tal de no haver d’aprendre comandes de 
memòria. 

 
Exemple:  
User: Refresh HDS 
Bot: In which environament and region should I do that? 
 

20. Com a usuari vull que el bot pugui contestar en threads de 
conversació per no inundar el chat en canals grupals. 

 
 
 
2.2 Requisits no funcionals 
 

S’han celebrat també reunions amb Guillem, Francisco, Pere i Javier de 
les quals han sortit els següents requisits d’usabilitat, procés i 
compliment. 
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1. S'ha de poder utilitzar com una aplicació integrada amb l’aplicació de 
missatgeria que utilitza l'empresa, Slack. 

 
2. El bot ha d'entendre llenguatge natural. Tot i que no es tracta d'un bot 

conversacional tampoc ha de funcionar com un CLI amb comandes 
predefinides i arguments, ha de ser més flexible facilitant la seva 
utilització per part dels desenvolupadors. 

 
3. L'aplicació ha de tenir accés a altres aplicacions de l'empresa, per 

tant ha d'estar dintre de la xarxa privada. 
 

4. Donat que l’aplicació pot accedir a informació sensible com adreces, 
configuracions de serveis i altres, s'ha de poder utilitzar sense 
publicar el servei a internet (la comunicació de missatges entrants 
amb l'eina de missatgeria no pot ser amb un endpoint públic). 

 
5. Donat que no és una prioritat per l'empresa no hi ha pressupost per 

contractar serveis externs com per exemple Google Dialogflow. 
 
6. En cas d'haver de desplegar un servei en infraestructura pròpia sí 

que es pot utilitzar una instància de tipus t2.medium a AWS, donat 
que l'empresa en té algunes d'aquestes reservades i ens sortirà més 
barat. Per tant els requisits de sistema per desplegar la solució no 
poden estar per damunt del que ofereix aquest tipus d'instància (2 
cores fins a 3,3 GHz i 4 GB RAM). 

 
7. No permetrà als usuaris (almenys de moment) fer accions que 

requereixen autenticació a altres sistemes per no utilitzar credencials 
genèriques ni complicar el sistema amb gestió de credencials. 

 
8. El sistema ha d’estar disponible com a mínim durant les hores de 

treball de l’empresa (de 8:00 a 18:15 hora peninsular espanyola) tot i 
que seria un nice to have que el sistema estigui disponible 24x7 pels 
enginyers de guàrdia. 

 
9. En cas d’haver de fer un polling actiu sobre qualsevol sistema de la 

casa per implementar el sistema de notificacions s’ha de tenir en 
compte la concurrència utilitzada (sempre amb un límit raonable) i 
s’ha de controlar que no impacti el rendiment dels serveis. 

 
10. En cas d’haver de fer una implementació pròpia el llenguatge a 

utilitzar serà Java, donat que és el llenguatge principal de l’empresa i 
hi ha molts desenvolupadors que el dominen i que podrien contribuir 
al projecte. 
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3. Estudi de les eines disponibles 
 

Abans de començar a pensar a implementar res el que farem és un 
cerca de les eines que hi pot haver actualment al mercat que cobreixin 
els requisits que hem recol·lectat. És possible que no trobem una eina 
que cobreixi tots els casos, però podríem trobar connectors de 
Bitbucket/Jenkins per les notificacions i potser aplicacions de Slack 
separades que cobreixin part de les nostres necessitats. 
 

3.1 Sistema de notificacions 
 

Algunes de les històries d'usuari detallades a l'apartat de requisits 
funcionals no són accions iniciades per un usuari, sinó que es tracta de 
notificacions que ha d'enviar el bot que es generen a partir 
d'esdeveniments concrets.  
 
Hi ha principalment dues fonts d'esdeveniments que poden provocar una 
notificació que són Jenkins i Bitbucket. Per tant, com que són sistemes 
que ja estan en ús i que probablement tenen una integració amb Slack 
anem a veure les opcions que tenim. 
 
Bitbucket (Server v5.12.0) 
 
Aplicació de Slack[1]: L’aplicació de Slack per integrar-se amb 
Bitbucket ens permet configurar notificacions i fins i tot executar accions 
com merge o approve de pull requests, però requereix la versió cloud de 
Bitbucket, que no és la que utilitza l’empresa. Per tant, es descarta per 
incompatibilitat amb la nostra versió de Bitbucket. 
 
Plugin de Bitbucket[2]: Aquest plugin per Bitbucket que permet 
configurar hooks de Slack i ens permetria rebre notificacions sobre 
operacions a repositoris a canals concrets, però no és gratuït. Per tant, 
es descarta perquè no hi ha pressupost. 
 
Validador yaml per Bitbucket[3]: Aquest plugin rebutja pull requests 
automàticament quan contenen un yaml invàlid (cobreix el requisit 
funcional 8) i és gratuït, però la versió mínima suportada per aquest 
plugin és 6.0.0. Per tant, es descarta per incompatibilitat amb la nostra 
versió de Bitbucket. 
 
Jenkins (2.222.3) 
 
Plugin de Jenkins[4]: Aquest plugin ens permet enviar notificacions des 
de jobs de Jenkins, però requereix que es configurin diferents missatges 
a diferents parts dels pipelines de tots els serveis de l’empresa, no és 
genèric i tampoc permetria extreure informació addicional fàcilment. Per 
tant, es descarta per la complexitat d’implementació. 
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Després de veure les opcions disponibles per implementar les 
notificacions que demanen els desenvolupadors he arribat a la conclusió 
que no és possible utilitzar cap dels plugins ja existents i per tant serà 
necessari implementar un sistema propi.  
 
 

3.2 Bots existents 
 
Actualment no existeixen (almenys de forma pública) aplicacions de 
Slack que permetin enviar peticions HTTP arbitràries i molt menys que 
siguin capaços de mirar en Consul on s’ha d’enviar la petició. Per tant, 
sembla que serà necessari implementar un bot propi que s’adapti a les 
nostres necessitats. 
 

3.2 Tecnologies per implementar assistents 
 
Anem ara a explorar els frameworks i/o plataformes disponibles per 
construir bots de conversa i veurem els seus avantatges i inconvenients. 
Com que segons el requisit no funcional 5 no disposem de pressupost 
per plataformes que no siguin gratuïtes ens estalviarem repassar 
algunes de les opcions més comunes del mercat com ara Dialogflow de 
Google, Watson d’IBM o el Microsoft Bot Framework. 
 
L’eina ens ha d’oferir les següents funcionalitats: 
 

• Named Entity Recognition (NER): Serveix per reconèixer 
entitats que es mencionen en un text i ens servirà per reconèixer 
per exemple entorns, regions, noms de serveis, etc. 

 

• Intent Prediction: Ha de poder dir a partir del missatge d’un 
usuari quina és la seva intenció, per tal d’executar l’acció 
corresponent. 

 

• REST API: Ha de permetre executar les tasques de NLP via 
peticions REST per tal de desacoblar el motor que executa les 
accions i que gestionarà les notificacions del motor 
conversacional. La decisió d’utilitzar l’eina d’aquesta forma també 
ens permet complir el requisit no funcional 10 i implementar el 
sistema utilitzant Java independentment del llenguatge preferit del 
framework escollit. 

 

• Capacitat per construir models de llenguatge sense utilitzar 
models preentrenats: Donat que el llenguatge que utilitzaran els 
usuaris és molt tècnic i molt específic el bot aprendrà més ràpid si 
no utilitza un model de llenguatge preentrenat (com ara models de 
spaCy), tot i que tindrà un vocabulari molt més reduït. 

 
 
Després d’explorar les opcions de codi obert i/o gratuïtes crec que les 
que millor es poden adaptar al nostre cas són aquestes: 
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Wit.ai [5] 
Wit.ai és una plataforma per desenvolupar bots de conversa que ofereix 
APIs per extreure informació a partir de text i àudio. Aquesta plataforma 
és propietat de Facebook i és totalment gratuïta amb uns límits sobre les 
quotes d’ús. 
 
Com funciona? Per poder utilitzar aquesta plataforma el primer és tenir 
un compte de Facebook. Un cop registrats es pot accedir a l’eina i crear 
una aplicació. Aquesta aplicació tindrà associat un token d’identificació 
que s’utilitza per comunicar-se amb l’API HTTP. Les entitats i les 
intencions es poden mantenir des d’una interfície gràfica web i permeten 
entrenar el model de NLP amb exemples. Un cop configurada l’aplicació 
es poden consultar els diversos endpoints per classificar i fer prediccions 
sobre els textos. 
 
Pros 

• Fàcil d’utilitzar 

• No requereix infraestructura pròpia 

• Ofereix entitats per defecte com unitats, dates, etc.  
 
Contres 

• Propietat de Facebook. Segons els termes i condicions ells tenen 
dret de replicar i redistribuir la configuració del bot si volen i tots 
els nostres missatges amb el bot passarien pels seus servidors. 

• Límit de quota. Tot i que està bastant per damunt del que podríem 
necessitar ara mateix qualque dia podria no ser suficient, o 
Facebook pot canviar els límits i ens veuríem obligats a pagar o 
migrar el motor de NLP a una altra eina. 

 
Botpress [6] 
Botpress és una eina open-source per desenvolupar chatbots amb una 
filosofia que recorda a wordpress. L’eina consta d’un editor de 
conversacions que permet configurar el bot en una instal·lació local de 
forma gràfica. 
 
Com funciona? El primer pas és instal·lar l’eina i crear un projecte. El 
projecte té una estructura de directoris concret i permet repositar (per 
exemple a GIT) el codi del bot. L’editor de conversacions permet fer les 
configuracions d’entitats, intencions, arbres de conversació i altres d’una 
forma visual que llavors es persisteix als fitxers del projecte. El codi per 
les accions pròpies s’escriu en javascript.  
 
Pros 

• Interfície intuïtiva 

• Utilitats per analitzar i millorar les conversacions 
 
 
Contres 
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• Disposa d’API per parlar amb el bot via REST, però està poc 
documentada 

• Requereix de 3 serveis web per funcionar, Duckling (NER), 
Language Server (model de llenguatge) i el propi chatbot i es 
recomana com a mínim 4 GB de RAM, que pot ser massa just per 
la màquina de la qual disposem per desplegar segons el requisit 
no funcional 6. 

 
Rasa [7] 
Rasa és un framework open-source per desenvolupar chatbos 
principalment en python. Rasa té desenvolupadors i investigadors d’IA 
propis a més d’una gran comunitat que contribueix al projecte. 
 
Com funciona?  Rasa és bàsicament una llibreria en python que es pot 
instal·lar a través de pip i que utilitza tensor flow com motor de ML. Amb 
el CLI es pot crear un projecte i les entitats, intencions i  arbres de 
conversació es configuren mitjançant fitxers yml. Per utilitzar el bot es 
poden programar les accions en python, es pot fer servir un servidor 
remot per executar les accions mitjançant peticions HTTP o bé es pot fer 
servir mitjançant una API REST com a motor de NLP. 
 
Pros 

• Documentació bastant completa i comunitat gran 

• Utilitats per analitzar i millorar les conversacions 

• És molt configurable i s’adapta bé a les necessitats del bot 
 
Contres 

• Configurar YAMLs no és beginner-friendly 
 
 

3.3 Stack tecnològic a utilitzar 
 
Finalment les tecnologies que composaran el components principals del 
bot són les següents: 
 
Aplicació Springboot en Java 11 (darrera LTS disponible a data 
d’avui): Aquesta aplicació serà el nucli del bot. Gestionarà les 
notificacions i les integracions amb els canals de comunicació (en 
principi Slack) i serà l’aplicació que s’integri amb les eines de la casa. 
Tenim molts microserveis amb Springboot a l’empresa i volem explotar el 
nostre expertise amb aquesta tecnologia. 
 
Servei REST amb Rasa: Aquest component serà el motor de NLP del 
bot. L’aplicació Java es comunicarà via HTTP amb aquesta API per 
classificació de textos i predicció de les intencions dels usuaris. Rasa 
està pensat per funcionar com un servidor de NLP i la seva API està ben 
documentada i ens permet cobrir les nostres necessitats actuals i inclús 
fer créixer el bot si en qualque moment el volem sofisticar més. No 
requereix més que configuracions per poder implementar aquesta part. 
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4. Priorització de funcionalitats i definició d’un 
MVP 
 

El que hem fet per prioritzar les tasques és demanar a un conjunt 
d’usuaris que assignin una puntuació a cadascuna de les històries en 
funció de quines voldrien tenir disponibles abans utilitzant el 100 $ 
method, on cadascun pot repartir aquests 100 $ com creguin més 
convenient segons el pes de cada història. 
 
D’aquesta manera obtenim una primera versió del nostre backlog 
prioritzat: 
 

Funcionalitat Axel Manu Javi Fran Toni Tomeu Marc TOTAL 

3. poder enviar una petició a tots els nodes d’un 
servei 10 10 30 20 20 20 10 120 

1. consultar la informació de Consul d’un servei 10 20 10 20 10 10 10 90 

8. rebre notificacions quan es fa merge d’un 
yaml invàlid al config-server 10 20 10 10 20 5 5 80 

13. consultar els consumidors d’un topic de 
Kafka en un entorn/regió 10 10 10 10 10 10 15 75 

15. rebre notificacions quan un pipeline de 
jenkins s’atura en una passa manual o falla 10 10 10 10   10 10 60 

19. que el bot em demani els paràmetres que no 
hagi especificat 30   10     10 10 60 

6. filtrar respostes de serveis   10   10 10 5   35 

12. consultar si existeix un topic de Kafka en un 
entorn/regió   10 10       15 35 

17. rebre informació sobre els tests que fallen 
quan falla un pipeline         10 10 10 30 

18. rebre informació sobre noves issues de 
sonar quan s’executa l’anàlisi de sonarqube a 
un pipeline     10 10 10     30 

7. rebre notificacions sobre pull-requests dels 
repositoris que m’interessen           10 10 20 

10. obtenir la url de swagger d’un servei 10         10   20 

14. enviar peticions d’actuator a un servei 10 10           20 

9. fer cerques sobre logs de serveis         10     10 

20. que el bot pugui contestar en threads de 
conversació       10       10 

11. cercar configuracions de serveis             5 5 

2. monitorar l’estat d’un clúster sota demanda               0 

4. replicar una petició per traceId               0 

5. ordenar respostes de serveis               0 

16. consultar l’estat d’un pipeline de jenkins               0 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100   

 
Tot i que aquesta priorització mostra el que més volen els usuaris es pot 
optimitzar una mica, ja que hi ha algunes històries que depenen d’altres, 



16   

com per exemple enviar peticions a tots els nodes d’un servei per 
comparar implica que el bot ha de poder resoldre les adreces i per això 
ha de poder consultar Consul, per tant té més sentit fer la 1 abans que la 
3.  
 
També hem de tenir en compte el següent: 
 
Com que aquest producte està compost per un conjunt d’accions un 
MVP podria estar compost per una única acció, això ja aportaria valor als 
usuaris i es podria continuar iterant afegint una nova funcionalitat amb 
cada versió. 
 
Hi ha dues tasques importants que no estan presents com a històries 
encara, però que són enablers per poder desenvolupar el producte i per 
tant les afegirem com a tal al nostre backlog: 
 

• Dissenyar i implementar l’aspecte conversacional del bot: 
bàsicament el que passa des del moment en què el bot rep un 
missatge fins que executa l’acció corresponent i respon. 

• Dissenyar i implementar el sistema de notificacions: aquest 
sistema es basarà en un polling actiu sobre l’estat del sistema que 
es vol monitorar per avisar als usuaris dels canvis corresponents. 

 
Per estimar les tasques hem utilitzat story points (sp) seguint la 
successió de Fibonacci i hem utilitzat el scrum poker per acordar 
l’estimació de la complexitat de cada tasca. Hem partit de la història “3. 
poder enviar una petició a tots els nodes d’un servei” amb 5 sp com a 
referència per estimar la resta de tasques. 
 
Finalment aquest és el nostre backlog prioritzat i estimat. En la taula 
s’han marcat també les versions en les quals ens centrarem en aquest 
treball: En verd l’MVP (v.0) i en groc la v.1. A partir d’aquí cada 
funcionalitat podria ser una versió en si mateixa, el que permetria anar 
aportant valor als usuaris en cicles curts. 
 

Funcionalitat Story Points Puntuació 

dissenyar i implementar l'aspecte conversacional del bot 13 - 

19. que el bot em demani els paràmetres que no hagi especificat 5 60 

1. consultar la informació de Consul d’un servei 5 90 

3. poder enviar una petició a tots els nodes d’un servei 5 120 

dissenyar i implementar el sistema de notificacions 8 - 

8. rebre notificacions quan es fa merge d’un yaml invàlid al config-server 8 80 

13. consultar els consumidors d’un topic de Kafka en un entorn/regió 5 75 

15. rebre notificacions quan un pipeline de jenkins s’atura en una passa 
manual o falla 5 60 

6. filtrar respostes de serveis 3 35 

12. consultar si existeix un topic de Kafka en un entorn/regió 3 35 

17. rebre informació sobre els tests que fallen quan falla un pipeline 3 30 
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18. rebre informació sobre noves issues de sonar quan s’executa 
l’anàlisi de sonarqube a un pipeline 3 30 

7. rebre notificacions sobre pull-requests dels repositoris que 
m’interessen 3 20 

10. obtenir la url de swagger d’un servei 3 20 

14. enviar peticions d’actuator a un servei 3 20 

9. fer cerques sobre logs de serveis 5 10 

20. que el bot pugui contestar en threads de conversació 3 10 

11. cercar configuracions de serveis 3 5 

2. monitorar l’estat d’un clúster sota demanda 3 0 

4. replicar una petició per traceId 5 0 

5. ordenar respostes de serveis 1 0 

16. consultar l’estat d’un pipeline de jenkins 2 0 
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5. Refinament de les històries d’usuari 
 
5.1 Definition of done 
 

El definition of done per les històries que s’han definit per aquest projecte 
no pot ser el mateix que utilitzem normalment per les nostres tasques de 
producte, ja que implicaria posar la funcionalitat en producció i aquest 
sistema és una mica especial. Per tant, s’ha acordat amb l’equip que el 
definition of done d’aquestes tasques serà:  
 
“S’ha fet merge a master dels canvis després de superar la fase de peer 
review, els tests unitaris passen, els tests d’integració passen i es supera 
el quality gate configurat a sonar.” 

 
En un futur es pot revisar el DoD per ajustar-lo a la realitat del producte. 
 

5.2 MVP 
 
Per la primera versió del nostre bot tenim principalment 4 tasques: 
 
1. Dissenyar i implementar l'aspecte conversacional del bot: 

aquesta tasca és un enabler del nostre MVP. Es tracta d’una tasca 
tècnica que surt de la necessitat de tenir un framework sobre el qual 
podrem construir totes les funcionalitats del nostre bot. 

 
Acceptance criteria: 

• El sistema pot rebre missatges de Slack 

• El sistema pot enviar missatges a canals de Slack 

• El sistema pot classificar texts dels usuaris i reconèixer entitats 
com entorns, regions i adreces 

• Es pot afegir una acció nova sense necessitat d’implementar res 
més que l’acció. 

 
2. Que el bot demani els paràmetres que no s’hagin especificat: 

aquesta és una funcionalitat que va molt lligada amb la tasca anterior, 
i per tant el disseny inicial hauria de contemplar aquesta funcionalitat, 
de lo contrari afegir-la més tard podria ser més complicat. 

 
Acceptance criteria: 

• Al demanar nodes de Consul si falta per informar regió, entorn o 
nom de servei el bot ho demana i al proporcionar la informació 
s’executa l’acció sense haver de repetir la instrucció 
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Exemples: 
User: get nodes in live bt 

Cerberus: Which service do you want me to check the nodes of? 

User: hotel-distribution-service 

Cerberus: Okeydoke 

Cerberus:  

These are the nodes I found for hotel-distribution-service live bt-madrid: 

- 10.222.1.135 - 1.1-934 ok 

- 10.222.1.136 - 1.1-934 ok 

- 10.222.1.137 - 1.1-934 ok 

 
Figura 2 - Exemple de petició incompleta 

 
 
3. Consultar la informació de Consul d’un servei: aquesta es la 

primera acció com a tal del bot. Haurà de consultar a Consul els 
nodes d’un servei en un entorn/regió concrets i mostrar les ips i si 
estan ok o no. 

 
Paràmetres: 
Per aquesta acció és obligatori indicar: 

• Servei 

• Entorn 

• Regió 
 

Acceptance criteria: 

• Al demanar els nodes d’un servei qualsevol en un entorn/regió 
concrets el bot mostra totes les ips disponibles, la seva versió i el 
seu estat. La informació proporcionada pel bot ha de coincidir 
amb el que podem veure a la web de Consul. 

 
Exemples: 
User: get the nodes of hotel-distribution-service in live bt 

Cerberus: Okeydoke 

Cerberus:  

These are the nodes I found for hotel-distribution-service live bt-madrid: 

- 10.222.1.135 - 1.1-934 ok 

- 10.222.1.136 - 1.1-934 ok 

- 10.222.1.137 - 1.1-934 ok 

 
Figura 3 - Exemple de consulta de nodes 

  
Dades d’entrenament: 
Les accions del bot requereixen exemples per entrenar el model de 
llenguatge i “ensenyar” al bot a reconèixer quan un usuari vol 
executar una acció determinada. A continuació es mostren alguns 
exemples de com els usuaris poden demanar aquesta acció: 
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- nodes of hotel-content-service in live 
- get nodes hotel-booking-api-sync-service stage aws-eu-west-1 
- nodes common-back-sourcing-service live 
- show all nodes of cweb on stage bt 
- check the nodes of hotel-valuation-service in int aws 
- get ips of hds in live usa 
- give me the ips of some-service in stageaws and livebt 

 
Figura 4 - Exemple de dades d'entrenament per demanar nodes 

  
4. Poder enviar una petició a tots els nodes d’un servei: aquesta 

funcionalitat s’ha demanat amb la intenció de poder detectar nodes 
que retornen una resposta diferent a la resta, per tant haurem definir 
un mecanisme per detectar fàcilment si un node contesta diferent. 
Inclourem també la possibilitat de definir les operacions en la 
configuració del bot per poder referenciar les operacions per nom i no 
haver d’escriure paths complets. 

 
Paràmetres: 
Els paràmetres d’entrada són: 

• Servei 

• Entorn 

• Regió (opcional) 

• Path + Mètode HTTP o Nom de la operació configurada 

• Payload (pot venir d’un fitxer adjunt o d’un bloc de codi) 
 

Acceptance criteria: 

• Al demanar al bot que envií una petició (per exemple get /cache) a 
tots els nodes d’un servei en un entorn el bot tornarà les 
respostes de totes els nodes, agrupades per contingut. 

 
Exemples: 
User: get the nodes of hotel-distribution-service in live bt 

Cerberus: Okeydoke 

Cerberus:  

Sent to: 10.185.26.153:8080 - 1.0-1980 (live aws-eu-west-1)/cache 
Status: OK 
Elapsed time: 4 ms 
{ 
  "clientHistory" : 172386, 
  "clientCompany" : 2481215, 
  ... 
} 
10.185.9.7 - 1.0-1980 (live aws-eu-west-1) returned the same response 

 
Figura 5 - Exemple de petició enviada per l'assistent 
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Dades d’entrenament: 
- get /manage/env of hds in live gcp 
- post this rq to rmatch in live at /rebook-matcher/1.0/report/generateNewReport 
- post to all nodes of hotel-ari-si-service in stage bt /manage/refresh 
- get /cache of all nodes of hotel-distribution-service in live 
- send this availability rq to hotel-distribution-service in live asia 

 
Figura 6 - Exemple de dades d'entrenament per enviar peticions 

 
 

 5.2 Segona versió 
 

1. Dissenyar i implementar el sistema de notificacions: aquesta 
tasca és un enabler per aquesta versió. Necessitem una manera de 
configurar notificacions i d’activar-les programàticament per avisar als 
usuaris d’esdeveniments que poden ser d’utilitat. 

 
Acceptance criteria: 

• El sistema pot enviar missatges als usuaris de forma proactiva per 
Slack 

• El sistema de detecció de canvis es genèric i serveix per 
monitorar múltiples fonts de dades 

• El matching d’usuaris als que s’ha d’enviar les notificacions s’ha 
de fer sense necessitat de configuracions manuals 

 
2. Notificacions quan es fa merge d’un yaml invàlid al config-server: 

Aquesta tasca consis-teix en detectar quan es fa un merge d’una pull 
request a qualsevol dels repositoris de con-fig-server (n’hi ha un per 
entorn), fer un parse dels fitxers yml i en cas de trobar un error 
notificar-ho a l’usuari responsable de la pull-request. Per fer aquesta 
tasca podem utilitzar el mateix parser que utilitza la nostra aplicació 
per in-terpretar fitxers de configuració (SnakeYAML) que ja el tenim al 
classpath. 

 
Acceptance criteria: 

• Al fer merge d’una pull-request amb un yml invàlid rebo una 
notificació per Slack amb un enllaç a Bitbucket i el missatge de 
l’error. 

 
3. Consultar els consumidors d’un topic de Kafka en un entorn/regió: 

Aquesta tasca es trac-ta bàsicament de llistar els noms dels 
consumidors d’un topic de Kafka en un entorn/regió concrets.  

 
Paràmetres: 

• Nom de topic 

• Entorn 

• Regió 
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Acceptance criteria: 

• Al demanar els consumidors d’un topic el bot mostra els noms 
dels consumidors del topic en l’entorn i regió especificats. Aquest 
resultat ha de coincidir amb la informació que obtenim per mitjà 
dels scripts existents. 

 
Exemples: 
User: show me the consumers of data.common-sync.master-data.client in live bt 

Cerberus: Okeydoke 

Cerberus:  

These are the consumers I have found: 
    - common-bookingdc-service@ip-10-185-30-155 
    - common-data-service-cds-live-aws 
    - common-bookingdc-service@ip-10-185-25-45 

 
Figura 7 - Exemple de consulta de consumidors de Kafka 

 
Dades d’entrenament: 
 
- give me the consumers of data.common-sync.common-valuation 
- give me the consumers of data.common-sync.common-valuation in stage 
- check the consumers of data.common-sync.common-valuation in liveaws 
- topic data.sih-product.localTaxesBreakdown on stage bt 
- get consumers of topic data.sih-product.localTaxesBreakdown 

 
Figura 8 - Dades d'entrenament per consultar consumidors de Kafka 

 
4. Rebre notificacions quan un pipeline de jenkins s’atura en una 

passa manual o falla: per fer aquesta tasca haurem d’utilitzar el 
sistema de monitorització anteriorment per de-tectar canvis en els 
pipelines dels diferent serveis i avisar als responsables quan s’atura. 
Considerarem que els responsables són els usuaris han participat en 
els commits nous del build. 

 
Acceptance criteria: 

• Quan el pipeline d’una versió en la que he participat falla en una 
passa rebo una no-tificació per Slack amb un enllaç al pipeline. 

• Quan el pipeline d’una versió en la que he participat s’atura en 
una passa manual rebo una notificació per Slack amb un enllaç al 
pipeline. 
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6. Visió general de la solució 
 

Començarem per visualitzar la solució proposta amb els seus 
components principals i els serveis amb els quals s’ha d’integrar. 
 

 
Figura 9 - Visualització general de la solució 

 
En la figura de dalt es poden veure els serveis implicats en les diferents 
releases que s’han dissenyat. 

 

 
Figura 10 - Arquitectura interna del bot 

 
En el diagrama anterior es mostra de forma general l’arquitectura triada 
per la nostra solució. Aquesta proposta s’inspira un mica en algunes 
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característiques de l’arquitectura hexagonal [8], principalment pels 
connectors dels canals de comunicació, per les accions a executar i per 
als monitors, oferint interfícies que s’han d’implementar a les capes 
corresponents. 
 
La decisió d’utilitzar aquesta arquitectura bé principalment per la 
flexibilitat que obtenim per canviar o afegir implementacions noves en 
qualsevol de les parts del bot. Això ens permetrà afegir accions i 
monitors nous de forma molt ràpida i per tant agilitzar els increments de 
valor sobre el nostre producte. Els components que apareixen al 
diagrama anterior s’expliquen de forma més detallada en els següents 
capítols. 
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7. Disseny del nucli del bot 
 
7.1 Tractament de missatges 
 

Aquesta és la nostra primera tasca de l’MVP que hem triat. Aquest és el 
nucli del nostre bot, el que ens permetrà comunicar-nos amb al sistema i 
aconseguir executar les accions que volem. 
 
Abans de començar a entrar en detall en els serveis que hem 
d’implementar i com s’integren amb els altres sistemes anem a veure 
quin seria el procés per invocar el bot. 
 

 
Figura 11 - Flux de tractament de missatges 

 
 
Amb el diagrama anterior tenim una visió general dels components 
principals del bot. Sabem que necessitarem els següents components: 
 

• Listener d’esdeveniments de Slack: s’ecarrega d’escoltar els 
missatges dels usuaris i invoca el procés principal. Ara és Slack, però 
en un futur podria haver-hi listeners per altres canals de comunicació. 

• Gestor de conversacions: Aquest component s’encarrega de 
controlar les conversacions del bot i haurà de tenir en compte coses 
com que el bot estigui esperant una resposta, o les possibles accions 
que poden fer els usuaris després de rebre un missatge concret. S’ha 
decidit fer-ho en un component java en comptes de delegar-ho en 
Rasa per tenir més control de les conversacions al servei i no haver 
de configurar i donar exemples a Rasa sobre conversacions que són 
senzilles. 

• Executor d’accions: Aquest component s’encarrega d’executar les 
accions un cop es detecta que l’usuari vol fer una acció concreta. 

• Constructor de missatges: En comptes d’escriure strings 
directament el que farem és formular un missatge amb un model 
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intern i tenir un component que s’encarregui de construir el missatge 
pel canal de comunicació corresponent. Això és perquè Slack per 
exemple suporta mrkdwn i això té un format concret, mentre que 
altres eines poden tenir la seva pròpia sintaxis pel format dels 
missatges i d’aquesta manera aconseguim desacoblar la part interna 
del bot de les integracions. Amés un component que s’encarregui de 
crear els missatges té l’avantatge que pot tenir centralitzada la lògica 
pel format dels paràmetres, com ara llistes, errors, etc. 

 
7.2 Model de dades 
 

El primer que farem es definir un model de dades per poder treballar 
amb missatges. Ens centrarem primer en el que necessitarem per 
construir el nucli del nostre bot i més endavant definirem les classes 
necessàries per les integracions corresponents. 
 

 
Figura 12 - Model de dades per conversacions 

 
La unitat principal que processarà el bot és IncomingMessage. Tindrem 
un listener que escoltarà els missatges de Slack (veurem el model en 
l’apartat d’integració amb Slack) i que farà un mapping amb el nostre 
model intern indicant si es menciona al bot directament, si es tracta d’un 
missatge directe, el text del missatge, quan s’ha enviat, snippets de codi 
(blocs de codi en markdown) i fins a un fitxer que ha d’implementar la 
interfície ConversationFile (el qual ens permetrà implementar lazy 
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loading del contingut del fitxer en cas de ser necessari). El missatge ha 
de contenir també les dades bàsiques de l’usuari que l’ha enviat.  
 
Tenir aquest model propi ens permetrà desacoblar la nostra solució de 
Slack, i si un dia es decideix canviar de canal de comunicació o 
simplement afegir-ne un de nou es podrà fer de forma transparent per 
l’aplicació. 
 
Un cop rebut el missatge utilitzarem l’API rest de Rasa per classificar el 
text de l’usuari i convertir-lo en un ClassifiedText. Aquesta classe conté 
la informació del missatge de l’usuari degudament classificat: adreces ip, 
topics de Kafka, entorns, regions, referències a serveis, modificadors, la 
intenció de l’usuari i la confiança de la classificació de la intenció. Els 
modificadors serveixen per complementar accions concretes, com per 
exemple indicar que volem que una petició s’enviï a tots els nodes d’un 
servei en comptes d’utilitzar només un o que volem aturar una tasca en 
background en comptes de començar-la. 
 
ServiceConfiguration ens permet identificar serveis per nom o sigles i 
configurar les operacions que accepten amb un nom concret. Aquestes 
configuracions poden venir de config-server o com veurem més 
endavant es poden generar automàticament amb un escaneig de 
Consul. 
 
PendingForm representa una petició al bot incompleta perquè falten 
dades. Per exemple demanar “show me the nodes in live aws” no és del 
tot complet perquè falta indicar a quin servei ens referim. Per poder 
completar l’acció el bot haurà de guardar la informació que té i registrar 
que li falta informació en el context de la conversació, com veurem més 
endavant. 
 
Finalment tenim OutgoingMessage que representa els missatges que 
envia el bot. Veurem més endavant també que tindrem un component 
encarregat de processar i generar el text corresponent en funció del que 
conté el missatge, el qual ens permetrà canviar el format del missatge 
segons la plataforma de destí i inclús en un futur la traducció automàtica 
de missatges. Aquesta classe conté la plantilla del missatge on els 
paràmetres es referencien per posició (ex. “Hello {0}”), els paràmetres 
per completar el missatge, un títol opcional (si s’informa un títol el 
missatge s’envia com un snippet), una menció a un usuari opcional i si 
s’ha d’escriure com un bloc de codi respectant la indentació. 

 
 

7.3 Gestió de conversacions 
 

Abans de pensar en la integració amb Slack hem de completar un mica 
el model que hem plantejat fins aquí per introduir la gestió de les 
conversacions i veure com faran els desenvolupadors de les accions del 
bot per accedir a la informació de la conversació i enviar missatges. 
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Figura 13 - Components d'una conversació 

 
En aquest diagrama podem veure el component principal que poden 
utilitzar els desenvolupadors per comunicar-se amb un usuari, 
Conversation. Aquesta interfície ofereix els mètodes necessaris per 
enviar missatges i permet accedir al context de la conversació, que en 
aquesta primera fase del projecte només tindrà un formulari pendent (si 
es que n’hi ha cap), però es podrà estendre en futures versions amb més 
informació rellevant. 
 
Les conversacions van identificades per un codi (en el cas de les 
conversacions per Slack pot ser el mateix identificador del canal de 
Slack). Aquest codi tindrà associat el context de conversació al 
ConversationContextRegistry. Per construir conversacions farem servir 
el patró factory amb ConversationFactory, component que sap com 
construir conversacions pels diferents canals de comunicació en cas de 
que estiguin actius. 
 
S’ha inclòs també una implementació senzilla de conversacions, 
RestConversation. Aquesta implementació serveix per processar 
missatges directament des d’un endpoint, el que permetrà fer proves 
amb el bot sense haver de connectar-lo amb Slack o inclús permetre que 
altres sistemes s’integrin amb ell. 
 
 

7.4 Processament de missatges 
 

A continuació veurem amb una mica més de detall com funcionarà el 
processament dels missatges. 
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Figura 14 - Diagrama de flux processament de missatges 

 
En aquesta primera fase l’extracció de dades dels missatges és molt 
senzilla, però en un futur el context de conversació ens permetrà 
extreure dades necessàries per executar accions de missatges passats 
per exemple. 
 

 
Figura 15 - Components del processament de missatges 
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En el diagrama anterior podem veure els components que necessitarem 
per processar els missatges dels usuaris. El punt d’entrada en aquest 
cas pot ser el controlador (mitjançant un post a un path concret amb un 
missatge) o el listener de missatges de Slack invocat via websocket com 
veurem més endavant. 
 
Totes les accions del bot han d’implementar CerberusAction i 
s’injectaran a ActionManager que farà el matching d’accions per nom en 
funció de les prediccions de Rasa. Aquest component  s’encarregarà 
també d’invocar les passes de les accions i de registrar un PendingForm 
al context de la conversació en cas de ser necessari. Les passes de les 
accions són: 
 
1. Validació: Valida que dintre del ClassifiedText que li arriba a la acció 

té tota la informació necessària per executar la acció. Si falta 
informació ha de retornar un missatge demanant la informació que 
falta, de lo contrari tornarà null. D’aquesta manera cada acció és 
responsable de la informació que necessita. En un futur es podria 
utilitzar un model de dades propi de la acció amb un mapping 
automàtic i validacions utilitzant anotacions, però de moment aquest 
model més senzill ens servirà com punt de partida. 

2. Feedback: Una acció que retorna true a 
includeFeedback(ClassifiedText) vol dir que és necessari informar a 
l’usuari de que l’acció està en marxa. L’objectiu d’això és que l’usuari 
sàpiga el que està passant en accions que poden tardar més d’un 
parell de segons (com és el cas d’accions que han de cridar sistemes 
externs). El missatge es pot enviar programàticament també per mitjà 
de Conversation#sendFeedback(). 

3. Execució: Executa l’acció sol·licitada. 
 

MessageHandler s’encarregarà d’implementar la lògica per decidir què 
fer quan es rep un missatge i de completar els formularis oberts amb 
nova informació en cas de ser necessari. 
 
 

7.5 Integració amb Slack: RTM API vs Web API 
 

Slack té dues APIs per rebre events: Slack Web API i Real Time 
Messaging API. La API web és senzilla d’utilitzar i es configura des de 
la pròpia web de slack, al mateix lloc on es donen d’alta les aplicacions, 
però té un inconvenient gran, requereix un endpoint accessible des 
d’internet on Slack enviarà totes les notificacions d’events als quals 
l’aplicació està subscrita. Com que tenim un requisit que ens diu que no 
podem exposar aquesta eina directament a internet triarem l’API RTM 
per rebre els missatges dels usuaris, que permet iniciar una connexió per 
websocket directament des de la nostra aplicació i rebre per aquí totes 
les notificacions que ens interessin. 
 
 
A continuació es mostra com es gestionen les connexions de l’API RTM: 
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Figura 16 - Inici connexió RTM 

 
Slack proporciona un tipus de missatge ping, on es pot enviar un 
identificador que Slack ens tornarà a enviar en un missatge de tipus 
pong. D’aquesta manera es poden detectar desconnexions ràpidament 
per tal de reconnectar i no perdre missatges. Un fil enviarà un integer 
començant per 0 que s’incrementarà en cada missatge ping enviat cada 
10 segons (aquest valor ha de ser configurable). 
 

 
Figura 17 - Slack connection heartbeat 

 
De cara a enviar missatges, l’API RTM suporta les funcionalitats més 
bàsiques, però no suporta per exemple fitxers ni snippets, que són 
necessaris per mostrar respostes json grans dels microserveis sense 
inundar els xats. Per tant els missatges entrants s’escoltaran pel 
websocket de l’API RTM, però els missatges sortints s’enviaran per l’API 
Web. 
 
Per tal de facilitar la integració amb Slack farem servir l’SDK oficial de 
Slack per java [9]. La raó per la qual he triat aquesta llibreria és que ens 
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estalviarà feina durant la integració (com que ja té tots els endpoints i el 
model disponibles) i que d’entre totes les opcions que podem trobar al 
directori de llibreries de Slack [10] és la més actualitzada i al tractar-se 
d’una llibreria oficial podem tenir més confiança en que no es convertirà 
en un projecte abandonat en un futur pròxim. 
 
A continuació es mostren les classes i els mètodes més rellevants per la 
integració amb Slack utilitzant aquesta llibreria. 
 

 
Figura 18 - Model d'entrada de Slack 

 
SlackMessageListener utilitzarà el component SlackMessageParser per 
transformar el missatge de Slack en un IncomingMessage, però per això 
ens falta informació de l’usuari, com el nom i el correu. Per tal de 
recuperar aquesta informació (que és obligatòria tenir-la per implementar 
el sistema de notificacions com veurem més endavant) farem servir el 
següent component. 
 

 
Figura 19 - Model usuaris de Slack 

SlackMessageParser ha d’utilitzar SlackCacheData per completar la 
informació de l’usuari que envia el missatge. La informació dels usuaris 
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es carregarà durant el temps de startup de l’aplicació i es guardarà en un 
mapa local indexat per id i per correu, que es refrescarà cada 6 hores 
(configurable).  
 
Aquest aproximació té l’inconvenient de que podem tardar en veure 
usuaris nous però com que els usuaris no varien sovint podem utilitzar la 
memòria cau per estalviar peticions a Slack cada cop que necessitem 
informació dels usuaris. 
 
L’endpoint de Slack és paginat i haurem d’utilitzar el cursor de cada 
resposta per tal de recuperar la següent pàgina. La darrera pàgina no 
retorna cap cursor i així podem saber quan hem acabat de carregar 
usuaris. 
 
Finalment, per tancar la integració amb Slack anem a veure el model de 
sortida. 
 

 
Figura 20 - Model de sortida amb Slack 

 
Amb les classes que es mostren al diagrama anterior podrem 
implementar la comunicació amb Slack.  
 
SlackWebClient#openConversation(String) ho necessitarem més 
endavant per iniciar conversacions amb usuaris sense la necessitat de 
rebre un missatge primer. 
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7.6 Integració amb Rasa: NLP sota demanda 
 

Per tal d’entendre els missatges dels usuaris tindrem un mòdul amb 
Rasa que s’iniciarà com un servei rest independent de la resta del bot i el 
qual haurem de configurar per entrenar un model de llenguatge. A 
continuació veurem els components principals del nostre mòdul Rasa. 
 

 
Figura 21 - Elements principals de Rasa 

 
Intents: Són les intencions dels missatges dels usuaris. Per tal que el 
model detecti correctament el que vol fer l’usuari els intents es 
configuren en fitxers ymls mitjançant exemples de coses que poden dir 
els usuaris quan volen fer una cosa determinada. Com més variats i 
complets els exemples millor serà el model resultant. 
 
Actions: Són les accions que pot executar el bot. Coincideixen en nom 
amb les implementacions en java, d’aquesta manera el servei springboot 
sabrà quina acció executar en funció de les prediccions de Rasa. Hi ha 
algunes accions que venen per defecte amb rasa com listen (li diu al bot 
que escolti i no digui res) i restart (reinicia la sessió de la conversació a 
Rasa) i que registrarem com fetes mitjançant un endpoint del propi Rasa 
invocat a ActionPredictor#register(String). 
 
Entities: Són les entitats que es reconeixen als missatges como entorns, 
regions etc. Els noms dels serveis no hi són perquè com poden ser 
dinàmics i n’hi pot haver molts farem el matching cercant noms/codis als 
missatges directament. 
 
Stories: Amb Rasa els arbres de conversació es configuren mitjançant 
històries. Es tracten d’exemples de conversacions utilitzant intents 
configurats i quines actions executarà el nostre bot amb cadascuna. Les 
històries en la primera fase seran molt senzilles: intent -> acció -> reset. 
La raó és que el que ens aporta més valor és poder executar una acció i 
ja, i hem de tenir en compte que els usuaris del bot són tècnics i per tant 
no necessiten tant conversació per part del bot per guiar-los. 
 
Domain: El domini de coneixement del nostre bot. Apunta a totes les 
actions, intents i entities. 
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Configuration: Aquesta és la configuració dels components que utilitza 
Rasa per construir el model de llenguatge del bot i també el model que 
utilitzar per fer prediccions a les conversacions. Com a punt de partida 
utilitzarem el pipeline per defecte, que no parteix d’un model preentrenat 
i s’adaptarà bé al nostre domini, i l’anirem refinant amb el temps. 
 
Rasa permet també configurar respostes o utterances, però en aquesta 
primera fase no ens interessa crear un bot amb molta conversació més 
enllà de proporcionar la informació que es demana i demanar 
paràmetres si fan falta. Per tant, deixarem aquesta part per futures 
releases on podrem fer que el bot sigui més user-friendly. 
 
Anem ara a veure l’especificació del servidor HTTP de Rasa [11]. 
 
Classificació de textos 

 
Figura 22 - Rasa: endpoint de classificació 

 
Utilitzarem aquest endpoint per classificar els missatges dels usuaris i 
extreure informació rellevant. 
 
Registre de missatges: 

 
Figura 23 - Rasa: endpoint registre de missatges 



36   

Els missatges que envien els usuaris s’han de registrar a la sessió de 
Rasa per poder fer prediccions sobre la conversació. Un cop registrat el 
missatge podem passar a la següent passa, la predicció. 
 
Predicció d’accions: 
 

 
Figura 24 - Rasa: endpoint de predicció 

 
Aquest endpoint no necessita inputs perquè es basa en els missatges 
que hem registrat prèviament. 
 
Els scores son accions puntuades ordenades de major a menor 
probabilitat. Sempre agafarem la primera acció com el resultat de la 
predicció. 
 
En el cas de que les accions resultants de les prediccions siguin accions 
per defecte de Rasa, com listen o restart, haurem d’executar-les al 
servidor de Rasa per registrar-les a la sessió. 
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Executar accions de Rasa: 

 
Figura 25 - Rasa: endpoint execució d'accions 

 
En aquesta primera fase el resultat d’aquest endpoint no ens interessarà 
massa, simplement és per registrar les accions de Rasa a la sessió 
(principalment el reset després de les accions). En un futur si s’inclouen 
utterances per millorar l’aspecte conversacional del bot es poden pintar 
els missatges que retorna l’endpoint. 
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8. Service discovery 
 

La primera acció que implementarem és la consulta de nodes d’un servei 
a Consul. Els microserveis de l’empresa es registren a Consul quan 
arranquen i envien el seu estat (health) cada 30 segons. D’aquesta 
manera podem tenir un directori de tots els serveis, els nodes d’aquests 
serveis, i el seu estat actual (si estan operatius o no). 
 

 
Figura 26 - Visualització de Consul 

 
Aquest esquema es repeteix en cada entorn i regió de l’empresa, per 
tant haurem d’accedir al Consul corresponent en funció de l’entorn i regió 
que volem mirar. 
 
Un cop que tenim la direcció d’un node ja podem enviar-li les peticions 
directament. 
 
Anem a veure com aconseguir aquesta informació a través de l’API rest 
de Consul [12].  
 

 
Figura 27 - Consul: Catalog services endpoint 
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Amb l’endpoint de serveis al catàleg podrem saber els noms de tots els 
serveis de l’empresa per tal de reconèixer-los als missatges dels usuaris 
sense la necessitat de configurar res. La petició retorna un mapa on les 
claus son els noms dels serveis i els valors són els tags configurats pel 
servei. 
 

 
Figura 28 - Consul: Service health endpoint 

 
Amb aquest endpoint podem consultar l’estat actual dels nodes d’un 
servei i extreure informació com l’adreça, la versió desplegada, el port on 
escolta el servei i si està up o no. 
 
El model de Consul té més informació de la que necessitem, per aquesta 
raó (i per desacoblar el bot de Consul), anem a definir un model intern 
per representar nodes de serveis. 

 
Figura 29 - Node, model intern 
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Anem a veure ara com podem utilitzar Consul per extreure els noms dels 
serveis existents, per no haver de configurar-los manualment, i com 
podem implementar l’acció de recuperar els nodes d’un servei. 
 

 
Figura 30 - Ús del client de Consul 

 
La idea de no utilitzar directament el client de Consul per les accions és 
per no acoblar-les a Consul. En un futur podríem necessitar integrar-nos 
amb una altra eina de service discovery (hi ha iniciatives amb 
Kubernetes que ja no utilitzen Consul a l’empresa) i d’aquesta manera 
podríem anar a un lloc o un altre en funció del servei.  
 
ServiceRegistry utilitzaria també el client de Consul per anar a cercar els 
noms dels serveis existents, d’aquesta manera els podem utilitzar per 
detectar-los durant la classificació de textos dels usuaris i no haver de 
configurar explícitament tots els serveis. Els serveis descoberts 
d’aquesta manera sense una configuració utilitzaran una instància de 
ServiceConfiguration creada sota demanda amb uns valors per defecte. 
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9. Integració amb els serveis propis de 
l’empresa 
 

Ara que ja tenim un mecanisme de service discovery podem 
implementar l’acció per enviar peticions a serveis i comparar respostes. 
 
Primer definirem el model de dades que utilitzarem per enviar peticions i 
rebre respostes. 
 

 
 

Figura 31 - Model per enviar peticions a serveis 

 
El model és bastant senzill, tots els serveis de la casa utilitzen HTTP + 
json i per tant aquesta especificació serà suficient, al menys de moment. 
En un futur ens pot interessar afegir gestió de capçaleres HTTP, però de 
moment ens aporta poc. 
 
A continuació definirem els components que utilitzarem per enviar les 
peticions. 
 

 
Figura 32 - Components per enviar peticions 

 
Amb aquests components podrem seguir les passes necessàries per 
completar l’acció: 

1. Resoldre els nodes als que hem d’enviar la petició. L’usuari podrà 

especificar més d’un entorn/regió i inclús un modificador “all” per 
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indicar que vol enviar la petició a tots els nodes dels 

entorns/regions especificats. 

2. Un cop que tenim almenys un node al qual enviar la petició 

utilitzarem RequestBuilder per transformar la petició de l’usuari en 

una petició utilitzant el model intern. 

3. Passarem a RequestSender la petició i els nodes que hem 

obtingut i aquest component enviarà la mateixa petició a tots els 

nodes i ens retornarà una resposta per cada node. 

4. Agruparem les respostes per body de la resposta, per tal d’unificar 

els nodes que han retornat el mateix. 

 
S’han plantejat aquest components per una qüestió de modularitat i 
reutilització. Altres accions podrien utilitzar els mateixos components per 
interpretar peticions d’usuaris o per enviar peticions a qualque servei i 
obtenir-ne una resposta. Un exemple que ja hem vist és com 
NodeResolver ens ha servit per aquesta acció i per l’anterior. 
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10. Sistema de monitoratge i notificacions 
 
10.1 Polling actiu 
 

Aquesta és la primera passa per poder notificar als usuaris 
d’esdeveniments importants. Consisteix en detectar canvis en diferents 
fonts d’informació. Per aquesta part el que farem és un sistema que ens 
permeti fer un polling actiu de dades per detectar quan hi ha canvis. La 
base del sistema ha de ser genèric per permetre afegir monitors sobre 
altres sistemes més endavant.  
 
A continuació es mostra el model de dades proposat pel sistema de 
monitorització: 
 

 
Figura 33 - Model de dades per monitorar 

 
El centre del nostre model és Monitor. Aquesta classe ens permetrà fer 
el tracking de l’evolució de les diferents fonts d’informació que volem 
consultar.  
 
La idea és molt senzilla: es registrarà una tasca que simplement ha de 
retornar la informació que volem monitorar. Aquest  resultat ha 
d’implementar MonitoredResult i ha de tenir una bona implementació 
d’equals i hashcode. Aquesta tasca es cridarà de forma periòdica (amb 
un període configurable, inicialment de 10 segons) i el resultat obtingut 
es compararà amb el resultat del cicle anterior. Llavors s’avisarà als 
subscriptors amb el resultat del cicle i es tornarà a encolar la tasca. 
 
Els monitors es guardaran en un mapa indexat per una clau, MonitorKey, 
que ens permetrà agrupar tasques de monitorització que miren les 
mateixes fonts de dades i avisar als diferents subscriptors, estalviant 
recursos i optimitzant el procés. 
 
Tant l’obtenció  com l’avaluació dels resultats es farà de forma 
asíncrona, controlant si les tasques tarden massa en completar. 
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Aquesta aproximació ens permetrà reutilitzar el sistema per diverses 
tasques, només implementant les interfícies corresponents en cada cas.  
 
Anem a veure ara com funciona el procés i els components que el 
formen: 
 

 
Figura 34 - Flux d'un cicle de monitorització 

 
Amb aquest model podrem tenir un component que s’encarregui de 
gestionar l’estat dels monitors d’una forma genèrica i d’aquesta manera 
els monitors com a tal només s’han de preocupar de recuperar les dades 
i els subscriptors del que han de fer quan hi ha canvis. 
 
En principi les tasques que tindrem en aquesta versió no expiraran, però 
sí que tenim més endavant tasques de monitorització sota demanda que 
haurien de tenir polítiques d’expiració, per aquesta raó s’ha inclòs una 
configuració de TTL a les tasques ja a l’inici. 
 
Anem a veure ara com funciona l’avaluació de resultats: 
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Figura 35 - Flux d'avaluació de monitors 

 
D’aquesta manera detectarem canvis en les fonts d’informació 
consultades i podrem avisar als usuaris. 
 

 
Figura 36 - Components per monitorar 

 
Aquests són els components que implementaran els sistema de 
monitoratge actiu. El component principal és MonitorManager que és el 
component orquestrador de les accions. S’encarrega de registrar els 
monitors nous i de gestionar els monitors existents. Es cridarà 
periòdicament el mètode MonitorManager#monitor, que serà l’encarregat 
d’implementar els cicles de monitorització com s’ha descrit en els 
diagrames anteriors. 
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MonitorExecutor encapsula els pools utilitzats per executar les tasques 
asíncrones. S’utilitzen pools separats per evitar que els temps d’execució 
o les sobrecàrregues en un tipus de tasca afecti a l’altre. 
 
 

10.2 Notificacions per Slack 
 

En l’apartat anterior hem vist com farem per detectar els esdeveniments 
que ens interessen. Ara anem a veure com podem fer per enviar la 
notificació als usuaris interessats. 
 
A continuació veurem els components necessaris per enviar 
notificacions: 
 

 
Figura 37 - Components per enviar notificacions 

 
Utilitzarem NotificationSender per enviar les notificacions. Les 
notificacions en principi seran simplement un missatge. Més endavant 
podríem complicar el model i oferir als usuaris la possibilitat de 
configurar quin tipus de notificacions volen rebre, però de moment un 
missatge ens basta. 
 
Per iniciar les conversacions amb els usuaris el primer que hem de fer es 
trobar el correu de l’usuari per poder fer el matching per correu amb 
l’usuari de Slack. Per trobar el correu de l’usuari utilitzarem l’API de 
Bitbucket, que ens permet fer una cerca d’usuaris filtrant per nom i a la 
resposta trobarem el correu. UserEmailResolver ha de guardar en una 
cau sota demanda els resultats obtinguts de Bitbucket, per evitar fer una 
petició cada cop que necessitem un correu. 
 
En cas de no trobar el correu d’un usuari afegirem un warning als logs 
per revisar el cas.  
 
Un cop trobat el correu podem utilitzar 
ConversationFactory#buildByEmail per iniciar la conversació i enviar el 
missatge de la notificació. 
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Ara veurem la petició que hem d’utilitzar per recuperar l’usuari de 
Bitbucket: 
 

 
Figura 38 - Bitbucket: endpoint per llistar usuaris 

 
Si trobem més d’un resultat (ja que el filtre agafarà tots els usuaris que 
continguin el valor especificat) cercarem una coincidència exacta per 
slug, i si no trobem cap farem el mateix que si la petició no retorna 
resultats, afegir un warning als logs. 
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11. Avís de pull requests de configuracions 
invàlides 
 

Un cop que tenim el sistema de monitoratge i notificacions llest, enviar 
notificacions concretes a usuaris és fàcil.  
 
Comencem per implementar les interfícies necessàries per monitoritzar 
les pull requests: 
 

 
Figura 39 - Tasca per monitoriar pull requests tancades 

 

 
Figura 40 - Subscriptor pull requests de config 
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El funcionament serà bastant senzill: 

1. Al arrancar InvalidConfigMonitor registrarà un monitor per cada repositori 

de configuració utilitzant MonitorManager i a si mateix com a subscriptor 

de canvis. 

2. La tasca de monitorització, MergedPullRequestTask, té la data de 

l’última cridada que ha fet a Bitbucket o bé la data de la seva creació. 

3. La tasca utilitza BitbucketClient per recuperar les darreres 10 pull 

requests de Bitbucket i filtra les que s’hagin tancat després de la data 

registrada a la tasca. D’aquesta manera ens quedem només amb 

actualitzacions que encara no hem processat. 

4. La tasca actualitza la data interna per utilitzar-la com a filtre en el pròxim 

cicle de monitorització. 

5. MonitorManager detecta els canvis i crida al hook onChange 

d’InvalidConfigMonitor. 

6. InvalidConfigMonitor detecta les pull requests tancades noves sobre 

master i utilitza BitbucketClient per recuperar els canvis de la pull 

request i el contingut dels fitxers yml (si n’hi ha cap) i utilitza SnakeYAML 

per validar-ho. 

7. Si hi ha fitxers yml invàlids es notifica a l’autor de la pull request amb un 

enllaç a la pull request i el missatge d’error. 

 

A continuació veurem l’especificació dels endpoints que necessitem de 

Bitbucket [13]: 

 

Figura 41 - Bitbucket: endpoint per recuperar pull requests 



50   

 
Figura 42 - Bitbucket: endpoint per recuperar els canvis d'una pull request 

 
 

 
Figura 43 - Bitbucket: endpoint per recuperar un fitxer 

 
En aquest cas la petició és molt senzilla, recuperarem directament el fitxer 
que volem validar. Aquest endpoint ens retorna el contingut del fitxer tal qual 
com un byte[]. 
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12. Integració amb Kafka 
 

Per poder dur a terme aquesta acció necessitarem integrar el bot amb 
Kafka. Anem a veure com tenim configurat Kafka en l’empresa. 
 

 
Figura 44 - Components Kafka + Zookeeper 

 
Aquesta estructura està replicada en tots els entorns i regions, i el 
serveis es connecten amb Kafka per mitjà d’una DNS diferent en cada 
localització. Igual que hem fet amb Consul, el client de Kafka haurà de 
saber en quin entorn i regió fer la consulta. 
 
Anem a veure els components que necessitarem per implementar 
aquesta acció: 
 

 
Figura 45 - Components per consultar consumers de Kafka 

 
Aprofitarem que el projecte utilitza spring boot per incloure la 
dependència spring-kafka que ja inclou el client oficial de Kafka per java 
que podrem fer servir per recuperar la informació que ens interessa 
directament del clúster de Kafka. 
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A continuació veurem el model i els mètodes que necessitarem del client 
de Kafka [14] per recuperar els consumidors d’un topic: 
 

 
Figura 46 - Kafka admin client 

 
Amb el client admin de Kafka no podem trobar directament la informació 
que necessitem, però sí que la podem obtenir amb els dos mètodes que 
apareixen al diagrama. Primer obtenim el llistat de consumidors en 
general, i després accedim a la descripció dels consumidors i filtrem 
aquells que tenen com a mínim una partició del topic que ens interessa. 
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13. Notificacions de Jenkins 
 

Per aquesta tasca hem de notificar als usuaris quan un pipeline de 
Jenkins s’atura i necessita intervenció humana per poder continuar. Per 
tal d’implementar aquesta part haurem de definir un monitor (igual que 
hem fet per detectar configuracions invàlides). 
 
Comencem llavors per definir el monitor: 
 

 
Figura 47 - Components per monitorar Jenkins 

 
Amb aquest model el que aconseguim és detectar els canvis en els 
pipelines de Jenkins que ens interessa monitoritzar. Ens fixarem 
principalment en les tasques head de les diferents etapes de les versions 
disponibles dels pipelines. Entenem head com la tasca de més endavant 
i executable d’un pipeline, ja sigui que estigui en execució, esperant ser 
executada o que ha fallat. 
  
Amb aquesta aproximació podem detectar canvis ràpidament, ja que si 
canvia la tasca head d’una etapa llavors és que hi ha hagut moviment, i 
podem mirar el que ha passat. Donarem com aturat un pipeline (i 
enviarem la notificació) quan una tasca head estava en execució i ara ha 
canviat a una tasca diferent en status IDLE o bé és la mateixa però amb 
estat FAILED. 
 
Per enviar les notificacions utilitzarem la informació dels commits de la 
versió en qüestió, que tenim disponible en la resposta de Jenkins, 
aprofitant que el nom que apareix és el mateix nom que l’usuari de 
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Bitbucket, i d’aquesta manera el component que havíem definit 
anteriorment per trobar els correus ens servirà. 
 

 
Figura 48 - Monitor de pipelines 

 
PipelineMonitor és el component encarregat de registrar les tasques al 
MonitorManager quan arranca l’aplicació i d’enviar les notificacions quan 
detecta que un pipeline s’ha aturat. Utilitzarà ServiceRegistry per 
recuperar els noms dels serveis que ha de monitoritzar. 
 
A continuació veurem els endpoints de Jenkins que necessitem per 
obtenir la informació que volem [15]: 
 

 
Figura 49 - Jenkins: endpoint de cerca 

 
Amb aquest endpoint podem obtenir el nom real del pipeline a jenkins a 
partir del nom del servei que volem monitoritzar. Necessitem aquesta 
informació per la següent passa, consultar l’estat d’un pipeline. 
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Figura 50 - Jenkins: endpoint per consultar pipelines 

 
Amb aquest endpoint tenim la informació que necessitem per detectar 
quan un pipeline s’atura. Haurem de fer un mapping d’aquest model al 
model interior definit anteriorment per ser consumit pel monitor. 
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14. Conclusions 
 

En aquest treball hem vist com es pot implementar amb relativament poc 
esforç i un baix cost un assistent virtual intern per ajudar als 
desenvolupadors d’una empresa amb les tasques del dia a dia. Tot i que 
es tracta d’una solució feta a mida per a una organització en concret, 
gràcies a l’arquitectura triada pel nucli del bot es pot estendre fàcilment 
per cobrir altres necessitats. 
 
La metodologia triada per aquest projecte ens ha permès dividir el 
producte resultant en entregables que es poden anar lliurant en cicles i 
per tant ens dóna la capacitat d’incrementar el valor del nostre producte 
periòdicament. Tot i que no ha calgut fer canvis en la planificació inicial, 
Scrum ens permet adaptar-nos als canvis i potser entrant més en 
profunditat en la implementació si ens trobem amb qualque problema 
aquest no afectarà el disseny de les funcionalitats posteriors perquè 
encara no està fet. Per tant crec que és una bona metodologia per 
aquesta classe de projectes. 
 
Han quedat oberts alguns punts que es podran tractar en futures 
iteracions del producte. Alguns exemples són: 
 

• Utilització de respostes de Rasa per fer el bot més 
conversacional. 

• Registre dinàmic d’intencions esperades dels usuaris al context de 
conversació per poder encadenar accions o preguntes. 

• Retenció d’entitats al context de conversació per no requerir la 
repetició de paràmetres a cada interacció. 

• Contenidorització del servei per facilitar la seva operativa (ex. 
Docker). 

• Diagnòstic dels pipelines de Jenkins per ajudar als 
desenvolupadors a solucionar possibles problemes. 

• Altres accions que han quedat fora del treball per restriccions de 
temps. 
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15. Glossari 
 

 
Entorn: Un dels conjunts de serveis que corren en un context aïllat. En 
l’empresa a la que es fa referència en aquest treball n’hi ha 4: Test 
(proves per desenvolupadors, poc estable), Stage (entorn de QA per tots 
els serveis, més estable), Live (el que utilitzen els clients de l’empresa) i 
Integration (el que utilitzen els clients com entorn de proves per integrar-
se). 
 
Regió: Una de les regions del món on es despleguen serveis al cloud. 
Per exemple eu-west-1 (Irlanda) amb AWS. 
 
Service mesh: Conjunt de serveis propis que utilitza l’empresa per 
operar. 
 
API: De l’anglès Application Program Interface. Una API és un conjunt 
de codi que permet la transmissió de dades entre un producte de 
programari i un altre. També conté els termes d'aquest intercanvi de 
dades. 
 
Pull request: Una pull request és un mètode per enviar una contribució 
al desenvolupament d’un projecte de programari. 
 
Lazy loading: Càrrega de dades sota demanda (quan es necessiten). 
 
Payload: El cos d’un missatge. 
 
LTS: De l’anglès Long Term Support. Versió de software per la que 
l’empresa propietària garanteix suport durant un període llarg de temps. 
 
MVP: De l’anglès Minimum Valuable Product. És una versió d'un 
producte amb les característiques suficients per ser utilitzable pels 
primers clients que poden proporcionar feedback per continuar 
desenvolupant el producte. 
 
Enabler: És una tasca que proporciona el suport tècnic necessari per 
poder implementar les funcions de negoci. 
 
Backlog: Una acumulació de treball o tasquest incompletes que cal 
tractar. 
 
CLI: De l’anglès Command Line Interface. Programa de línia de 
comandes que accepta l'entrada de text per executar funcions.  
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