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1. Introducció 
Fins fa unes dècades la gent no s’interessava gaire pels tractaments que els doctors els               
havien d’aplicar i fins i tot i havia gent que no anava a una consulta a no ser que fos un cas                      
de vida o mort. Encara n’hi ha de gent amb aquesta mentalitat, però amb els anys la                 
societat s’ha començat a conscienciar sobre la importància de cuidar-se i dels efectes             
secundaris i riscs de les operacions, tractaments i medicaments. Per tant, actualment és             
important oferir als pacients informació detallada dels tractaments que se li realitzaran, volen             
més veure els noms de cada tractament i quin serà el seu cost. 
A més a més els doctors volen informar millor als pacients i que tot tingui una millor                 
recepció. 
 
En el cas que tractarem, el dels Odontòlegs, una bona manera de fer això és mostrar als                 
clients l’estat final desprès del tractament o quines àrees de la boca es tractaran. Tenint en                
compte tot això em volgut fer un visor 3D, per a poder tenir una visió més detallada de la                   
boca i cada tractament que s’ha de fer, a més a més així els doctors poden usar-lo per a                   
afegir els tractaments i tenir més clar la visió general d’aquests. 

1.1 Motivació personal 
El meu interès en aquest projecte resideix en la manipulació d’objectes en 3D i la               
comunicació entre el món 3D i el sistema que ha de guardar la informació i proveir les                 
dades. 
Sempre havia volgut treballar en un software així i el fet d’haver d’escollir la tecnologia més                
adequada suposa haver explorat una mica entre les possibles tecnologies, que           
m’interessava prou ja que no tenia gens clar quines tecnologies hi havia disponibles. 
 
He de dir que el fet que a Bewe em brindessin aquesta oportunitat suposava una gran                
empenta perquè per fi decidís endinsar-me en el món 3D. 

1.2 Assignatures útils 
Hi ha algunes assignatures que m’han aportat coneixements amb el que m’ha sigut més              
fàcil fer aquest projecte: 
 

- PES: L’organització que vam haver de seguir i les bones pràctiques que vam usar,              
juntament amb les del meu lloc de treball han fet que em fos més fàcil organitzar-me                
i saber què fer en tot moment. 

- AS i IES: M’han servit per a crear els diagrames corresponents als elements del              
sistema 

- DBD: He utilitzat els coneixements sobre bases de dades per a optimitzar les dades              
guardades en la base de dades. 

- IDI: Les bases sobre manipulació i renderitzat de l’espai 3D m’han ajudat moltíssim a              
l’hora de manipular la dentadura i configurar la vista 3D. 
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1.3  Objectius 
Aquest projecte es centra bàsicament en el desenvolupament del visor 3D i en el que               
afecta: 
 

- Desenvolupar el visor 3D i els menús corresponents per a poder afegir tractaments a              
les parts de la boca. 

- Comunicació entre aquest i el sistema de pressupostos per a crear, guardar i             
modificar els tractaments aplicats, a més a més d’afegir descomptes i acceptar            
pressupostos. 

- Fer el sistema de tal manera que qualsevol odontòleg pugui usar-lo 
 
S’ha intentat fer el sistema de tal manera que és lo més usable possible per als odontòlegs,                 
sobretot tenint en compte el seu feedback durant la creació d’aquest. 

1.4 Metodologia 
El desenvolupament del projecte ha seguit una metodologia de treball que estarà dividida en              
5 fases: fase inicial, fase d’anàlisi i especificació de requisits, fase de construcció, fase de               
tests finals i una fase final. 
 
La fase de construcció està subdividida entre les diferents funcionalitats principals del            
sistema, i després en cada una concreta. La creació de cada funcionalitat principal ha              
consistit en el seu desenvolupament seguit d’una fase de tests i correcció d’errors.  
A més a més la fase de construcció ha seguit la metodologia Àgil[1] de treball SCRUM[2]. 
 
La fase de tests finals consistirà en un seguit de tests d’integració entre totes les               
funcionalitats i després la correcció dels errors trobats. 

1.5 Eines de seguiment i desenvolupament 
El seguiment l’he fet mitjançant Trello[3] i Bitbucket.[4] 
 

Trello és una plataforma web que es basa en la metodologia Kanban[5], i l’he usat per a la                  
millor estructuració de les funcionalitats i tasques a fer, el seu estat i l’ordre de               
desenvolupament que s’ha de seguir. 
 
Bitbucket és una plataforma web de Git[6], que serveix per a fer un seguiment de les versions                 
dels sistemes de software. L’he usat per a poder manejar millor les noves funcionalitats i les                
correccions que haurem de fer en el sistema, a part de poder veure millor els canvis fets en                  
cada versió d’aquest. 
 
L’única eina de desenvolupament que he usat és ATOM[7], que és un editor de text amb                
moltes utilitats per a la programació. 
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1.6 Organització de la memòria 
La memòria d’aquest projecte l’he organitzat en 10 capítols en els que explico tots els               
aspectes que he treballat en el projecte. Aquests són: 
 

1. Introducció: descric una mica el context del projecte, la motivació, les metodologies            
usades i les eines de desenvolupament i seguiment. 

 
2. Context: explico més en profunditat el context del projecte i els actors d’aquest. 

 
3. Estat de l’art: faig una breu justificació de perquè fer el projecte. 

 
4. Anàlisi de requisits: s’analitzen les funcionalitats del projecte i els seus requisits de             

qualitat, incloent els seus casos d’ús 
 

5. Especificació i disseny: es mostra l’especificació del projecte i el seu disseny. 
 

6. Implementació: explico la implementació del projecte, especialment la part del          
client. 

 
7. Planificació: aquí cito la planificació temporal del projecte. 

 
8. Pressupost: aquí cito també el pressupost inicial del projecte. 

 
9. Informe de sostenibilitat: faig l’informe de sostenibilitat ambiental, social i          

econòmica del projecte. 
 

10. Conclusions: finalment presento les meves conclusions després de desenvolupar el          
visor 3d amb ThreeJS1 i comento diferents millores possibles. 

 
11. Bibliografia i Conceptes: Presento recursos usats per a recopilar informació i           

defineixo conceptes usats al llarg de la memòria. 
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2. Context 
El software per a Odontòlegs ja existeix des de fa anys, inclòs els sistemes amb visors 3D,                 
però els sistemes dels que tenim constància són poc usables i per tant hi havia una clara                 
oportunitat per a desenvolupar un sistema més nou, aprofitant el feedback directe dels             
usuaris que l’usaran i les crítiques sobre altres sistemes. 

2.1 Actors 
Tot seguit presentaré els actors rellevants per al projecte i el seu context 

2.1.1 Bewe 
Com és un projecte de Bewe, aquesta serà un dels actors més importants i decisius, ja que                 
a més a més el Visor 3D està ideat per a que funcioni dins del sistema de Bewe. En la seva                     
web hi trobareu més informació: https://bewe.co/ 

2.1.2 Odontòlegs 
El sistema va dirigit especialment als odontòlegs que volen facilitats a l’hora de dissenyar              
pressupostos. Aquests veuran incrementada la seva productivitat a l’hora que els seus            
pacients podran veure clarament, com ja he explicat abans, què se’ls farà a la boca i                
confiaran més en l’odontòleg per la informació que els brinda. 

2.1.3 Raimundo Rivero 
És l’impulsor de l’adaptació del sistema i la secció de pressupostos del sistema. Té un               
conjunt de clíniques que estan esperant el projecte amb impaciència.  
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3. Estat de l’art 
Ara per ara hi ha diferents gestors de pressupostos, fins i tot amb visors 3D, però estan                 
antiquats i són molt poc usables, especialment per a la societat d’avui en dia que ho vol tot                  
simple i senzill d’utilitzar. Per tant, es va arribar a la conclusió que si havíem de fer-ne un,                  
aquest hauria de ser usable, el més senzill possible. 
 
El gestor actual té un visor 2D ben simple, però afegir un visor 3D augmentaria la qualitat de                  
vida dels doctors i dels seus pacients, ja que com s’ha indicat prèviament, ho veurien tot                
més clarament. 
 
Un dels softwares de gestió de pressupostos per a odontòlegs és Gesden. La seva interfície               
no és gaire intuïtiva i està tot junt, comprimit, sense una organització aparent: 
 

 
Figura 3.1: Gestor de pressupostos Gesden  
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4. Anàlisi de requisits 

4.1 El problema 
El principal problema que es vol resoldre amb aquest projecte és, com ja he comentat               
abans, el fet de la des-informació que tenen la majoria de pacients quan són tractats.               
Aquests pacients realment haurien de saber, i segurament ho volen, què se’ls farà i com, a                
més a més dels riscs. 
 
També es vol solucionar la falta d’usabilitat que tenen altres sistemes semblants al nostre,              
intentant escoltar els usuaris i usar el seu feedback. 
 
En els següents apartats veurem els casos d’ús extrets del que necessiten els odontòlegs              
per a dissenyar pressupostos, a més a més de les necessitats de Raimundo Rivera en               
concret, ja que és el product-owner de la secció de dentistes, i els requisits de qualitat                
mínims que s‘hauria de complir per a fer un sistema funcional i usable. 

4.2 Requisits funcionals 
A partir dels requisits extrets hem derivat una serie de casos d’ús: 

4.2.1 Diagrama de casos d’ús 
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Figura 4.1: Diagrama de casos d’ús 

4.2.2 Casos d’ús 

4.2.2.1 Crear Pressupost 
Actor principal: Odontòleg 
Disparador: S’ha de crear un nou pressupost. 
Precondicions: 

1. L’Odontòleg està identificat al sistema 
Escenari principal: 

1. L’actor indica al sistema que vol crear un pressupost. 
2. El sistema mostra la pàgina de creació pressupostos en 2D 
3. L’actor emplena els camps de doctor i pacient 
4. L’actor escull usar el visor 3D o continuar usant el 2D 
5. L’actor emplena el pressupost afegint els tractaments a les dents 
6. L’actor guarda el pressupost 

Extensions: 
4. L’actor decideix continuar usant el 2D 

a. L’actor emplena el pressupost afegint els tractaments a les dents 
b. L’actor guarda el pressupost i el sistema indica que s’ha guardat. 

5. L’actor decideix usar el visor 3D 
a. L’actor fa clic sobre la dent on vol afegir un tractament. 
b. L’actor afegeix els tractaments i selecciona les zones que vol assignar 
c. L’actor repeteix els passos 5 i 6 les vegades que necessiti per omplir             

el pressupost. 
d. L’actor surt del visor i guarda el pressupost. El sistema indica que s’ha 

guardat. 

4.2.2.2 Assignar pacient i doctor 
Actor principal: Odontòleg 
Disparador: L’Odontòleg vol assignar un pacient i un doctor al pressupost 
Precondicions: 

1. L’Odontòleg està identificat al sistema. 
2. S’ha creat un pressupost. 
3. Hi ha doctors i pacients creats al sistema. 

Escenari principal: 
1. L’actor fa clic sobre el desplegable d’assignar pacient. 
2. L’actor selecciona un pacient de la llista. 
3. L’actor fa clic sobre el desplegable d’assignar doctor. 
4. L’actor selecciona un doctor de la llista. 
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4.2.2.3 Afegir tractaments 
Actor principal: Odontòleg 
Disparador: L’odontòleg vol assignar tractaments al pressupost 
Precondicions: 

1. L’Odontòleg està identificat al sistema. 
2. S’ha creat un pressupost. 
3. Hi ha tractaments creats al sistema 

Escenari principal: 
1. L’actor escolleix entre usar el visor 3D o continuar en 2D 

Extensions: 
1. L’actor escolleix continuar en 2D 

a. L’actor fa clic sobre Afegir tractament i selecciona un tractament 
b. L’actor afegeix el tractament a les dents que necessiti usant al camp 

de text o amb el botó per a seleccionar les dents 
2. L’actor escolleix usar el visor 3D 

a. L’actor fa clic sobre la dent on vol afegir un tractament. 
b. L’actor afegeix el tractament i selecciona la zones que vol assignar 

4.2.2.4 Guardar pressupost 
Actor principal: Odontòleg 
Disparador: L’odontòleg vol guardar un pressupost 
Precondicions: 

1. L’Odontòleg està identificat al sistema. 
2. S’ha creat un pressupost. 
3. El pressupost té un pacient i doctor assignats 
4. El pressupost té tractaments afegits 
5. El pressupost no ha estat mai guardat 

Escenari principal: 
1. L’actor fa clic en Guardar Pressupost 
2. El servidor guarda a la base de dades el pressupost i mostra un missatge 

indicant-ho. 
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4.2.2.5 Modificar/Acceptar pressupost 
Actor principal: Odontòleg 
Disparador: L’odontòleg vol modificar o acceptar un pressupost prèviament guardat 
Precondicions: 

1. L’odontòleg està identificat al sistema. 
2. El pressupost està guardat 

Escenari principal: 
1. L’odontòleg va a l’arxiu del pacient del qual vol modificar o acceptar un 

pressupost. 
2. L’odontòleg fa clic sobre el pressupost que vol modificar o acceptar en la 

llista de pressupostos del pacient. 
3. El sistema presenta la pàgina de creació/modificació de pressupostos amb 

les dades del pressupost seleccionat. 
4. L’actor modifica el pressupost. Els canvis són guardats automàticament 

Extensions: 
1. L’actor decideix no modificar el pressupost, no succeeix res. 
2. L’actor decideix Acceptar el pressupost. Fa clic sobre Acceptar Pressupost. 
3. El servidor marca el pressupost com a acceptat i per tant ja no pot ser 

modificat. Es mostra un missatge indicant que ha estat acceptat. 

4.2.2.6 Realitzar tractaments 
Actor principal: Odontòleg 
Disparador: L’odontòleg vol realitzar tractaments d’un pressupost prèviament 
acceptat 
Precondicions: 

1. L’odontòleg està identificat al sistema. 
2. El pressupost està acceptat. 

Escenari principal: 
1. L’actor va a l’arxiu del pacient del qual vol realitzar tractaments. 
2. L’actor fa clic sobre el pressupost en la llista de pressupostos del pacient. 
3. El sistema presenta la pàgina de creació/modificació de pressupostos amb 

les dades del pressupost seleccionat. 
4. L’actor marca els tractaments o tractaments en dents individuals del 

pressupost. Tot seguit fa clic sobre Realitzar tractaments. 
5. Els tractaments són marcats com a realitzats. 
6. L’actor afegeix anotacions als tractaments realitzats. Les anotacions són 

guardades al sistema. 
Extensions: 

7. L’actor decideix no afegir anotacions, no hi ha més canvis al sistema. 
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4.2.2.7 Imprimir pressupost 
Actor principal: Odontòleg 
Disparador: L’odontòleg vol imprimir un pressupost 
Precondicions: 

1. L’odontòleg està identificat al sistema. 
2. El pressupost està guardat 

Escenari principal: 
1. L’actor va a l’arxiu del pacient del qual vol realitzar tractaments. 
2. L’actor fa clic sobre el pressupost en la llista de pressupostos del pacient. 
3. El sistema presenta la pàgina de creació/modificació de pressupostos amb          

les dades del pressupost seleccionat. 
4. L’actor fa clic sobre “Més opcions” i desprès sobre Imprimir Pressupost. El            

sistema mostra la pàgina d’impressió del navegador amb una pàgina amb           
dades del client i informació sobre els tractaments a realitzar. 

Extensions: 
5. L’actor fa clic sobre Imprimir Pressupost amb Odontograma. El sistema          

mostra la pàgina d’impressió del navegador amb una pàgina amb dades del            
client i informació sobre els tractaments a realitzar. A més a més hi ha              
afegida una imatge en 2D sobre la dentadura amb els tractaments en cada             
dent i zona. 
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4.3 Requisits de qualitat 
Ara presentaré els requisits de qualitat o no funcionals del projecte. He usat una plantilla               
Volere per la seva especificació, una plantilla usada extensament en tota mena de projectes              
de software, ja que permet quantificar l’impacte de cada requisit i mostrar dades del requisit               
com la descripció, justificació o el criteri de satisfacció. 

4.3.1 Requisits d’aparença 
Requisit: 1.1 
Descripció: El sistema ha de seguir un disseny que sigui atractiu per a l’usuari. 
Justificació: Un dels objectius principals del projecte era millorar l’usabilitat i aparença dels             
sistemes per a pressupostos d’Odontòlegs, a més a més això en part augmentaria la              
productivitat dels que usin el sistema. 
Criteri satisfacció: Al ser purament estètic i subjectiu segons l’usuari només depèn d’ells.             
El 90% dels usuaris els agrada l’aparença de l’aplicació 
Satisfacció client: 4 
Insafiscacció client: 4 
Prioritat: 4 

4.3.2 Requisits d’estil 
Requisit: 2.1 
Descripció: El sistema ha de tenir una interfície simple i intuïtiva. 
Justificació: Un dels objectius principals del projecte era millorar l’usabilitat i aparença dels             
sistemes per a pressupostos d’Odontòlegs, a més a més això en part augmentaria la              
productivitat dels que usin el sistema. 
Criteri satisfacció: El 90% dels usuaris creu que la interfície és simple i intuitiva. 
Satisfacció client: 4 
Insafiscacció client: 4 
Prioritat: 4 

4.3.3 Requisits de facilitat d’ús 
Requisit: 3.1 
Descripció: El sistema ha de ser fàcil d’usar per als clients. 
Justificació: Un dels objectius principals del projecte era millorar l’usabilitat i aparença dels             
sistemes per a pressupostos d’Odontòlegs, a més a més això en part augmentaria la              
productivitat dels que usin el sistema. 
Criteri satisfacció:El 90% dels usuaris creu que la interfície és fàcil d’usar. 
Satisfacció client: 4 
Insafiscacció client 4: 
Prioritat: 5 
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4.3.4 Requisits de personalització i internacionalització 
Requisit: 4.1 
Descripció: La interfície ha d’estar com a mínim en anglès i espanyol 
Justificació: Tenim usuaris d’arreu del món, i l’anglès és la llengua internacional per             
excel·lència així que ens serveix perquè usin el sistema el millor número de persones              
possible. A més a més ja tenim clients espanyols, portuguesos i sud-americans, així que              
hem de continuar traduint també al espanyol, fer una adaptació per als sud-americans i              
també traduir al portuguès. 
Criteri satisfacció: Tots els texts estaran en anglès com a mínim. 
Satisfacció client: 3 
Insafiscacció client: 3 
Prioritat: 3 

4.3.5 Requisits d’aprenentatge 
Requisit: 5.1 
Descripció: El sistema ha de poder ser usat sense coneixements sobre aquest previs. 
Justificació: Disminuint els coneixements necessaris per a usar el sistema aconseguirem           
més retenció d’usuaris. 
Criteri satisfacció: Tots els usuaris que han utilitzat el sistema l’han usat de forma correcta               
desprès d’haver seguit els breus tutorials del sistema.. 
Satisfacció client: 2 
Insafiscacció client: 2 
Prioritat: 2 

4.3.6 Requisits de comprensió i cortesia 
Requisit: 6.1 
Descripció: El sistema usarà els números de les dents de les persones a més a més del                 
llenguatge formal. 
Justificació:El sistema s’aprofitarà dels coneixements dels usuaris, els odontòlegs, i per           
tant podrà usar els números de les dents. 
Criteri satisfacció: Cap dels usuaris ha tingut problemes de comprensió del sistema. 
Satisfacció client: 4 
Insafiscacció client: 5 
Prioritat: 4 

4.3.7 Requisits de velocitat i latència 
Requisit: 7.1 
Descripció: El sistema no tardarà més de 2 segons en obtenir una resposta del servidor. 
Justificació: El sistema estarà en connexió continua amb el servidor, a més a més podrà               
treballar offline. 
Criteri satisfacció: El 96% dels casos d’ús del sistema aquests dóna una resposta en              
menys de dos segons. 
Satisfacció client: 5 
Insafiscacció client: 5 
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Prioritat: 5 
 

4.3.8 Requisits de seguretat 
Requisit: 8.1 
Descripció: Les dades dels usuaris han de ser segurs. 
Justificació: Els usuaris necessiten que les dades dels pressupostos, pacients i           
tractaments només siguin accessibles per ells, per tant, que siguin segurs. 
Criteri satisfacció: Les dades sempre estan segures. 
Satisfacció client: 5 
Insafiscacció client: 5 
Prioritat: 5 

4.3.9 Requisits de precisió o exactitud 
Requisit: 9.1 
Descripció: Les dates i els càlculs de pressupostos han de tenir una correcta precisió. 
Justificació:El format de les dates i dels preus i descomptes han de tenir consistència en el                
sistema. 
Criteri satisfacció: Les dates i xifres sempre tenen una correcta precisió. 
Satisfacció client: 4 
Insafiscacció client: 5 
Prioritat: 4 

4.3.10 Requisits de fiabilitat i disponibilitat 
Requisit: 10.1 
Descripció: El sistema ha d’estar disponible para al seu ús les 24 hores del dia, tot l’any. 
Justificació: Els usuaris han de poder usar el sistema sempre que vulguin. 
Criteri satisfacció: El sistema serà disponible coma mínim el 99% del temps. 
Satisfacció client: 1 
Insafiscacció client: 5 
Prioritat: 4 

4.3.11 Requisits de capacitat 
Requisit: 11.1 
Descripció: El sistema ha de suportar com a mínim 1000 usuaris. 
Justificació: El sistema ha de ser capaç de suportar la quantitat d’usuaris necessitada. 
Criteri satisfacció: El sistema ha de funcionar amb normalitat quan tingui 1000 usuaris o              
menys. 
Satisfacció client: 1 
Insafiscacció client: 4 
Prioritat: 4 
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4.3.12 Requisits d’escalabilitat i extensibilitat 
Requisit: 12.1 
Descripció: El sistema ha d’estar dissenyat per a ser escalable amb futures actualitzacions             
o augment de capacitat. 
Justificació: El sistema tindrà millores i canvis segons les opinions dels usuaris per així              
complir les necessitats dels usuaris. 
Criteri satisfacció: A l’hora de dissenyar el sistema s’usaran arquitectures que permetin un             
sistema escalable i extensible 
Satisfacció client: 1 
Insafiscacció client: 3 
Prioritat: 3 

4.3.13 Requisits de privacitat 
Requisit: 13.1 
Descripció: El sistema protegirà les dades dels usuaris amb la legislació vigent sobre la              
protecció de dades personals. 
Justificació: El sistema té l’obligació de complir amb la legislació. 
Criteri satisfacció: El sistema encriptarà les dades dels usuaris, de forma que no puguin              
ser accessibles per terceres persones. 
Satisfacció client: 3 
Insafiscacció client: 5 
Prioritat: 4 

4.3.14 Requisits d’immunitat 
Requisit: 14.1 
Descripció: El sistema ha d’estar protegit envers possibles atacs informàtics. 
Justificació: El sistema ha d’estar disponible i les dades dels usuaris protegides. 
Criteri satisfacció: El sistema disposarà de mesures anti-malware i estarà protegit contra            
atacs envers al servidor i l’aplicació. 
Satisfacció client: 3 
Insafiscacció client: 5 
Prioritat: 4 

4.3.15 Requisits de compliment 
Requisit: 15.1 
Descripció: El sistema complirà les lleis vigents. 
Justificació: El sistema es troba dins d’un marc legal. 
Criteri satisfacció: El sistema serà desenvolupat tenint en compte aquest marc legal. 
Satisfacció client: 1 
Insafiscacció client: 4 
Prioritat: 4 
 

18 



      Creació d’un gestor 3d per a pressupostos de dentistes 

4.3.16 Requisits d’estandarització 
Requisit: 16.1 
Descripció: El sistema usarà l’estandard JSON per a la comunicació entre el servidor i el               
client. 
Justificació: JSON és un bon estàndard, lleuger i flexible per a la comunicació de dades. 
Criteri satisfacció: Totes les peticions i respostes estaran en JSON. 
Satisfacció client: 1 
Insafiscacció client: 1 
Prioritat: 5 
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5. Especificació i disseny 

5.1 Introducció 
Les seccions que seguiran tracten sobre l’especificació formal de la plataforma i el seu 
disseny. Per a això he usat especialment el llenguatge de modelat UML. 

5.2 Model conceptual 

 
Figura 5.1: Diagrama del model conceptual 

 
Restriccions textuals: 

- Un pressupost (Budget) ha de ser del mateix Account que el pacient, el doctor, els               
tractaments dels Steps i els doctors dels Steps, si hi ha cap doctor en els Steps. 
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5.3 Model de dades 

 
 

Figura 5.2: Diagrama del Model de dades 
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5.4 Diagrama API 

 
Figura 5.3: Diagrama de l’API 
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5.5 Diagrames de seqüència 

 
Figura 5.4: Operació d’acceptar un Pressupost 

 
Figura 5.5: Operació d’acceptar un Pressupost 

 
Figura 5.6: Operació d’aplicar descompte a un Step d’un Pressupost.. 
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Figura 5.7: Operació d’assignar un doctor a un Step d’un Pressupost. 

 

 
Figura 5.8: Operació de crear un Pressupost 

 

 
Figura 5.9: Operació d’obtenir Pressuposts 
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Figura 5.10: Operació de crear un Step d’un Pressupost. 

 

 
Figura 5.11: Operació d’obtenir un Step d’un Pressupost. 
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Figura 5.12: Operació de realitzar un Step d’un Pressupost. 

 

 
Figura 5.13: Operació d’eliminar un Step d’un Pressupost. 
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Figura 5.14: Operació de guardar Pressuposts 

 

 
Figura 5.15: Operació d’assignar un Doctor a un Pressupost. 

 

 
Figura 5.16: Operació de canviar la zona d’un Step d’un Pressupost 
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5.6 Patrons utilitzats 
Model - Vista - Controlador 

El patró MVC és usat en el costat del Client amb BackboneJS, permetent una millor               
organització del codi. Cada secció del sistema està separada en un diferent directori.             
També està separat el codi Pug (un motor de templates) del codi JavaScript per a fer                
més fàcil la modificació de cada part del sistema. 
 

Collection 
També en el costat del Client s’usen Collections per a recopilar, obtenir i crear              
Models per la base de dades. També serveixen per a enviar els models al servidor,               
equiparant-ho al model de base de dades de MongoDB. 

 
De part del servidor, encara que no hi he hagut de treballar al fer aquest projecte, també                 
utilitzem el patró Middleware: 
 

ExpressJS encadena diferents funcions que poden modificar cada petició al servidor,           
modificar la resposta o continuar a la següent funció. Això serveix per a implementar              
una lògica flexible i crear codi reutilitzable de forma fàcil. 

 

5.7 Mapa de navegació 

 
Figura 5.17: Mapa de navegació del sistema  
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5.8 Interfície del Sistema 

5.8.1 Creació d’un pressupost 

 
Figura 5.18: Pagina de creació d’un nou pressupost. 
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5.8.2 Edició, Acceptació i Realització d’un Pressupost 

 
Figura 5.19: Pàgina d’edició/acceptació d’un pressupost 

 
 

 
Figura 5.20: El pressupost ha estat acceptat, ara s’ha de realitzar. 

 

30 



      Creació d’un gestor 3d per a pressupostos de dentistes 

 
Figura 5.21: S’ha realitzat alguns Steps del Pressupost, aquí es poden afegir notes. 

 

5.8.3 Impressió d’un pressupost (amb Odontograma) 

 
Figura 5.22: Impressió d’un pressupost amb odontograma.  
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5.8.3 Visor 3D 

 
Figura 5.23: Pantalla inicial del Visor 3D 

 

 
Figura 5.24: Menú d’una dent. Permet assignar tractaments a realitzar. 
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5.9 Arquitectura del Sistema 
 

 
Figura 5.25: Arquitectura del sistema i infraestructura del servidor.  
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6. Implementació 

6.1 Tecnologies utilitzades 
En aquest projecte he usat unes quantes tecnologies que dividiré segons on exactament             
s’utilitzen. Com a resum, he usat Javascript per a tot el sistema, inclòs el servidor. El visor                 
3D en si també està fet en Javascript, aprofitant el nou WebGL.[9] 

6.1.1 Frontend 
El frontend és tota la part de software que s’usa en el costat del client. Tot el projecte està                   
fet en el frontend amb alguna pinzellada en el backend, ja que ja teniem fet el backend, o el                   
software de costat del servidor. 
Generalitzant, he usat HTML5[9], CSS i JavaScript. Dins d’aquestes tecnologies he usat un             
seguit de llibreries per a facilitar-ne el desenvolupament. 

6.1.1.1 BackboneJS 
Aquesta tecnologia permet usar el patró MVC en el frontend i també les Collections, a part                
de tot un seguit d’utilitats per al renderitzat web. 
Amb Backbone he usat MarionetteJS, un plugin que aporta funcionalitats per a la creació de               
Vistes amb Backbone. 

6.1.1.2 Jade 
Ara conegut com Pug, és un motor de plantilles per a facilitar l’escritura d’HTML. 

6.1.1.3 RequireJS 
Require és un carregador asíncron de moduls per a JavaScript, que permet la divisió              
d’arxius del sistema. A més a més també té una utilitat per a implentar Jade i cridar-lo cada                  
cop que necessitem una plantilla per a renderitzar-la. 

6.1.1.4 jQuery 
És una llibreria molt popular que aporta moltes utilitats per a la manipulació del DOM 
En el projecte en sí no usem cap plugin en especial. 

6.1.1.5 ThreeJS 
ThreeJS és una llibreria Javascript per a l’ús de WebGL, facilitant la manipulació del món               
3D. 
Aquest projecte s’ha centrat principalment en aquest aspecte del sistema, implementant el            
Creador de Pressupostos d’una manera més visual. 
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6.1.1.6 Socket.IO 
És una llibreria que permet l’ús de Sockets per a la comunicació amb el servidor, presentant                
una comunicació a temps real. 

6.1.2 Backend 
El backend és tota la part de software que s’usa en el costat del servidor. El sistema que ja                   
teníem fet usa Javascript amb NodeJS.[10] 

6.1.2.1 NodeJS 
És un entorn de programació de JavaScript del costat del servidor. És asíncron i està basat                
en una arquitectura d’esdeveniments. Usa un únic bucle d’esdeveniments que delega les            
operacions a un conjunt de processos paral·lels. 
Amb Node usem tot un seguit de llibreries, però per al que ens interessa només ens hem de                  
fixar en : 

- Express és un framework web que facilita la creació d’endpoints, però en el nostre              
cas, estem usant una versió seva, Express.IO, que permet l’ús de Sockets. 

- Mongoose és una llibreria que fa ODM, Object-Document Maping. Parseja les           
dades de la base de dades (MongoDB) i les converteix en el format indicat per               
usar-les en Javascript. 

6.1.2.2 MongoDB[11] 

És una bases de dades NoSQL basat en documents. S’usa generalment amb NodeJS, ja              
que ambdós sistemes usen JSON[12] per a representar les dades, encara que en realitat              
MongoDB les guarda en BSON, la representació binaria de JSON. 
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6.2 Implementació del Visor 3D 
El Visor 3D està format per diferents parts que tot seguit descriuré: 

6.2.1 BudgetLoader 
És un Singleton que carrega els models necessari per al Visor. Usa la cache dels               
ServiceWorkers3 d’HTML5 per a no haver de descarregar els models cada cop que s’obri el               
Visor. Els ServiceWorkers són una seqüència de comandes que el navegador usa en un              
segon plànol. 

6.2.2 BudgetMenu 
És la vista que permet afegir tractaments a cada dent. Està feta amb HTML i JavaScript i es                  
superposa amb el Visor. 

6.2.3 BudgetBuilder 
És un Singleton que crea les Meshes amb els models carregats prèviament pel             
BudgetLoader. Assigna els identificadors adequats a cada dent per a poder saber quina             
dent és quina a l’hora de clicar-les, assignar tractaments a elles i resaltar-les. 

6.2.4 BudgetThree 
És el Visor 3D en si. Inicialitza l’escena i el bucle principal de WebGL i mostra la mandíbula                  
en el món 3D. També inicialitza el controlador de la vista. 
 

6.3 Testing 
Seguint el cicle d’SCRUM, al finalitzar cada iteració s’ha reservat temps per a fer Testing de                
forma global del sistema comprovant que continuï funcionant tots els altres aspectes del             
sistema correctament. Si funciona, continuem desenvolupant, sinó, tornem a fer el cicle. 
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7. Planificació 

7.1 Duració del projecte 
El projecte ha durat 2 mesos: Es va començar aproximadament el 30 de Gener i es va                 
acabar l’1 d’Abril, cosa que compleix la planificació que veurem a continuació. 

7.2 Consideracions 
Usar mètodes Àgils implica l’aparició de possibles canvis en els requisits del projecte mentre              
es va desenvolupant, i per tant la planificació i per tant la duració del projecte pot variar. La                  
retroalimentació per part de l’empresa pot ser un dels agents que afecti la planificació. 
Hi ha hagut un canvi en la planificació, el que ha provocat el retard del desenvolupament                
fins 2017, però no hi ha hagut cap altre canvi que hagi variat el desenvolupament en si. 

7.3 Planificació i viabilitat del projecte 

7.3.1 Milestones  
L’assoliment de fites importants durant el transcurs del projecte s’indica a través dels             
milestones. Aquests serveixen com a punts de control i són una referència per valorar el               
progrés dins del temps establert.  
 

Milestone Descripció 

1. Establiment del format del model per a la dentadura 

2. Desenvolupament d’un sistema per a carregar el model de la dentadura segons el format escollit. 

3 Desenvolupament del sistema 3D i la seva interfície 

3.1 Desenvolupament del sistema per a moure la vista en si 

3.2 Desenvolupament dels popups que sortiran al clicar un objecte 

3.3 Desenvolupament del sistema per a detectar els clics sobre certs objectes 

3.4 Desenvolupament del sistema de comunicació entre el visor/gestor 3D i el sistema principal 

3.5 Desenvolupament dels mètodes per a obtenir la informació a mostrar 

3.6 Desenvolupament dels mètodes per a passar al sistema principal la informació introduïda 

4. Proves finals amb el sistema complet. 
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Diagrama de Gantt 
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7.3.2 Valoració d’alternatives i pla d’acció 
Al utilitzar la metodologia Àgil SCRUM com hem dit abans la planificació del projecte pot               
variar. Al mateix temps gràcies a l’alta capacitat d’adaptació que s’obté seguint aquesta             
metodologia podrem reaccionar fàcilment als canvis de requisits, obtenint resultats adequats           
setmana a setmana. 
 
Principalment se seguiran les fites explicades anteriorment com a guió per a reconèixer             
l’estat del projecte i aproximadament de quant temps disposem en cada moment. 
Si en qualsevol moment es detecta una desviació d’una setmana o més en les tasques a                
fer, es farà una planificació de nou d’aquestes i es prioritzaran les més importants. 

7.3.3 Recursos 
Per al correcte desenvolupament del projecte necessitarem un ordinador capaç d’usar les            
següents eines/sistemes: 

- ATOM15 

- GIT i repositori a Bitbucket 
- MongoDB 
- NodeJS16 

 
A més a més requerirem recursos humans com són les consultes al Ponent, al Director i al                 
Co-Director del projecte i el que serien els desenvolupadors del projecte en si; el Project               
Manager, l’Analista, l’Arquitecte de Software i el Tester 

7.3.4 Iteracions de desenvolupament 
Seguint la metodologia SCRUM, un cop definides les històries d’usuari es començaran les             
iteracions de desenvolupament amb, normalment, una duració de dues setmanes. 
La llista d’iteracions serien les mateixes que les Milestones indicades prèviament, així tot             
estarà ben organitzat amb les referències adequades 

7.3.5 Fase Final 
En la fase final del projecte es posarà tot a punt per al seu ús en producció, amb tot un                    
seguit de tests amb dades reals. 
 

7.3.6 Estat del projecte 
En aquests moments el projecte està en el punt 3.5 del projecte, fent els processos per a                 
obtenir i generar la informació que necessita per a manejar els tractaments a afegir a les                
dents. 
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7.3.6 Temps Total 
Aquí podem veure la distribució aproximada del temps en hores que serà necessari per a 
cada iteració: 
 

Fase Estimació (hores) 

Planificació i viabilitat del projecte 30 

M1: Establiment del format del model per a la dentadura 15 

M2: Desenvolupament d’un sistema per a carregar el model de la dentadura 
segons el format escollit. 

10 

M3: Desenvolupament del sistema 3D i la seva interfície Total: 230 

M3.1: Desenvolupament del sistema per a moure la vista en si 50 

M3.2: Desenvolupament dels popups que sortiran al clicar un objecte 40 

M3.3: Desenvolupament del sistema per a detectar els clics sobre 
certs objectes 

35 

M3.4: Desenvolupament del sistema de comunicació entre el 
visor/gestor 3D i el sistema principal 

25 

M3.5: Desenvolupament dels mètodes per a obtenir la informació a 
mostrar 

20 

M3.6: Desenvolupament dels mètodes per a passar al sistema 
principal la informació introduïda 

60 

M4: Proves finals amb el sistema complet. 10 

Fase Final 15 

Total 310 hores 
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8. Pressupost i sostenibilitat 

8.1 Identificació i estimació dels costs 
Els costos del projecte estan directament relacionats amb els recursos descrits en la             
Planificació Temporal, tant el hardware com el software, a més a més d’una aproximació              
dels salaris dels possibles integrants de l’equip de desenvolupament: Project Mànager,           
Analista, Arquitecte de Software i Tester.  

● Project mànager: 35 euros/hora  
● Analista: 30 euros/hora 
● Arquitecte: 30 euros/hora 
● Tester: 20 euros/hora 

8.1.1 Cost de recursos humans: 

Temps dedicat (hores) 

Fase PM Analista Arquit. Tester Cost Estimat (€) 

Planificació i viabilitat del projecte 30 0 0 0 1.050 

M1: Establiment del format del model per a la 
dentadura 

1 7 7 0 455 

M2: Desenvolupament d’un sistema per a carregar el 
model de la dentadura segons el format escollit. 

1 3 5,5 0,5 295 

M3: Desenvolupament del sistema 3D i la seva 
interfície 

6 6 173 45 6.480 

M3.1: Desenvolupament del sistema per a 
moure la vista en si 

1 1 43 5 1.455 

M3.2: Desenvolupament dels popups que 
sortiran al clicar un objecte 

1 1 28 10 1.105 

M3.3: Desenvolupament del sistema per a 
detectar els clics sobre certs objectes 

1 1 28 5 1.005 

M3.4: Desenvolupament del sistema de 
comunicació entre el visor/gestor 3D i el 
sistema principal 

1 1 18 5 705 

M3.5: Desenvolupament dels mètodes per a 
obtenir la informació a mostrar 

1 1 13 5 555 

M3.6: Desenvolupament dels mètodes per a 
passar al sistema principal la informació 
introduïda 

1 1 43 15 1.655 

M4: Proves finals amb el sistema complet. 1 1 2 6 245 

Fase Final 0 1 1 13 320 

Total     8.845 € 
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8.1.2 Cost de software: 
- ATOM - 0 € 
- GIT i repositori a Bitbucket - 0 € 
- MongoDB - 0 € 
- NodeJS - 0 € 

 
Total: 0 € 

8.1.3 Cost de hardware: 
PC usat, capaç d’usar tot el software indicat: MacBook Pro 13’’ 128gb = 1.449€ 
Nota: Es podria usar un PC molt més barat per al projecte, ja que el software usat no usa gaire memòria. Un                      
amb 4GB de ram i una targeta gràfica suficient moderna (capaç de córrer WebGL) seria suficient. 

8.1.4 Altres despeses: 
A part de les despeses mencionades anteriorment també existeixen d’altres que no es             
tindran en compte, com els costos d’oficina, llum, aigua, etc. perquè el projecte es              
desenvoluparà a una casa particular i a l’oficina de l’empresa, però les hores treballades a               
l’oficina seran negligibles comparades amb les treballades fora de l’oficina, i per tant no              
suposa un cost extra respecte altres projectes desenvolupats a la universitat. 
 
Tampoc es tindran en compte els desplaçaments que es puguin produir a la universitat o per                
realitzar reunions presencials amb el director del projecte.  
 
Com a molt es podria computar com a despesa la connexió a internet des de casa, que són                  
60 euros al més aproximadament durant 5 mesos de projecte suposa un total de 300 euros. 

8.1.5 Pressupost final: 
El cost total del projecte serà la suma dels recursos humans, del cost del software i del                 
hardware i finalment d’altres despeses indicades. 
 

Tipus Cost (€) 

Recursos humans 8.845 

Recursos no humans (soft+hardware) 1.449 

Altres despeses 300 

Total 10.594 
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8.2.Viabilitat econòmica 
Tenint en compte el pressupost indicat i que les parts de hardware i de software ja s’han                 
obtingut i amortitzat i la part de recursos humans s’obté gratuïtament, ja que no tindria sentit                
pagar-me a mi mateix. A més a més el projecte s’ha planejat per a durar com a molt 15                   
crèdits ECTS, la duració del TFG de la FIB, les hores estan dins dels límits calculats. 
 
Si el projecte s’implementés completament a les oficines de l’empresa, el cost al mes de les                
oficines seria de 2.500€ aproximadament, comptant electricitat, lloguer i internet. Però veient            
que la majoria de despeses es podrien amortitzar en altres casos, podem afirmar que el               
projecte seria viable. 

8.3 Control 
Com que la part de recursos no humans és una inversió inicial no se’n pot fer un control                  
constant, ja que només es podrà comparar el cost final amb el cost calculat en el pressupost                 
un cop acabi el projecte.  
 
Però de la part de recursos de hardware si que es pot i s’ha de fer un control constant, per                    
això el que es farà és un anàlisi dels costos al final de cada fase del projecte tenint en                   
compte les hores totals dedicades i comparar-lo amb el pressupost estimat en aquest             
document. Si es produeix una diferència notable, ja sigui per passar-se molt del pressupost              
estimat o per quedar-se molt curt, es realitzarà un estudi per esbrinar perquè s’ha produït               
aquesta diferència i s’intentarà corregir les estimacions de pressupost de les següents fases             
per crear-ne un pressupost més exacte.  
 
Tot i que aquest anàlisi es farà al final de cada fase, es posarà un èmfasi especial en al final                    
de la fase d’implementació, que és la més exhaustiva i important i en la que es pot produir                  
més diferències entre la planificació inicial i el resultat final. 

8.4 Identificació de lleis i regulacions 
Al guardar dades dels pacients i els tractaments que se’ls han fet el sistema haurà de                
complir la Llei Orgànica de Protecció de Dades, guardant aquestes però protegint-les a la              
base de dades. 
 
Podríem afegir fins i tot que sigui obligatori que el pacient firmi un consentiment per a poder                 
fer-li pressupostos, ja que el sistema ja té la funcionalitat de consentiments. 
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9. Informe de Sostenibilitat 
En la taula 9.1 tenim la matriu de sostenibilitat del projecte. En els següents apartats 
justificaré les punctuacions dels tres àmbits. 
 

Sostenible? PPP Vida Útil Riscs 

Ambiental Consum del disseny Petjada Ecològica Riscs ambientals 

8 10 -5 

Econòmic Factura Pla de viabilitat Riscs econòmics 

7 10 0 

Social Impacte personal Impacte social Riscs socials 

8 5 0 

Rang Sostenibilitat 43 

 
Taula 9.1: Matriu de Sostenibilitat 

9.1 Econòmic 
Al ser un projecte de modalitat B: Empresa, l’interès de l’empresa (Bewe) està lligat a la                
sostenibilitat econòmica d’aquest ja que és un projecte per a usar per l’empresa, oferint un               
servei als clients i es vol oferir un bon servei. En aquest àmbit els recursos humans estan                 
limitats a un, el qual ha de saber principalment saber desenvolupar aplicacions frontend             
amb Javascript. Els requeriments de material també són petits, posats que es pot             
desenvolupar en un sol ordinador. 
 

9.2 Social 
Aquest projecte va ser impulsat per clients de Bewe i fins al moment del seu               
desenvolupament aquests van estar encantats amb el projecte, així que aquest va en bona              
direcció, tot i que encara és d’hora per cridar victòria, ara faltarà veure l’opinió d’altres               
clients del mateix sector i l’ús que facin tots del sistema per a saber exactament l’impacte en                 
l’entorn social. 
 
Aquest projecte està destinat a facilitar el treball dels Odontòlegs, centralitzant totes les             
seves eines en una sola aplicació, Bewe, així que podria tenir cert impacte social. 
 
El projecte no té cap tipus de risc social degut al seu àmbit, és una eina que està disponible                   
i s’usa si se’n té necessitat i si es vol. 
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9.3 Ambiental 
El desenvolupament d’aquest projecte es basa en la creació d’un software en un entorn              
sense uns requeriments de hardware extrems, pel que els recursos consumits durant el seu              
desenvolupament són ínfims. L’ús de l’ordinador no es considera un gran impacte ambiental             
perjudicial. 
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10. Conclusions 

10.1 Objectius 
La ràpida evolució de la informàtica permet el desenvolupament d’aplicacions en noves            
plataformes, possiblement deixant obsoletes altres plataformes, o fins i tot altres aplicacions.  
 
Amb l’avanç de la programació web. HTML5 i WebGL ara es poden desenvolupar             
aplicacions web que igualen a aplicacions d’escriptori, fent-les més útils que aquestes            
últimes ja que es poden fer servir amb només un navegador web, sense haver              
d’instal·lar-se. 
 
En el cas del nostre projecte, el fet de que els Odontòlegs puguin fer Pressupostos des                
d’una aplicació web se’ls farà molt més accessible el seu treball, encara més tenint en               
compte que el projecte està integrat en l’aplicació Bewe, que és una Agenda i TPV. 

10.2 Problemes 
Al introduir-me en un camp nou vaig trobar uns quants problemes que em van costar de                
solucionar. Un d’ells va ser el trobar el format correcte dels models per a usar-los després                
amb ThreeJS. 
 
A part d’aquest, també van haver-hi d’altres però ja relacionats amb el codi en sí de                
ThreeJS, ja que hi havien diferents versions i vaig haver de provar de tot per a aconseguir el                  
resultat que volia. 

10.2 Millores i futur 
Aquest projecte s’ha desenvolupat com un prototip, donant una base funcional però amb             
moltes possibles millores. 
Una d’elles per exemple seria el afegir la possibilitat d’assignar models especials als             
tractaments, o permetre indicar el color de cada tractament per a veure’l al Visor 3D o fins i                  
tot al Gestor 2D. 
 
Segurament fent una mica de brainstorming en un tres i no res es podrien treure               
moltíssimes altres millores, i espero que se’n facin de moltes. 
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10.3 Valoració personal 
Estic bastant satisfet amb el treball realitzat, ja que he hagut d’aprendre ThreeJS, a              
manipular objectes en 3D en WebGL, comunicar el món 3D amb el sistema convencional i               
també amb el servidor. 
A més a més aquest TFG m’ha aportat el coneixement per a redactar un document d’aquest                
estil, preparant-me per més endavant, en el cas que hagi de fer un altre. 
 
A grans traços m’ha permés aplicar molts aspectes del que he après a la carrera, i ja tinc                  
ganes de fer algun projecte que estigui més orientat en 3D dintre de poc. 
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11. Conceptes i Bibliografia 

11.1. Conceptes 
Al llarg d’aquesta memòria parlo d’alguns conceptes i aquí els recullo amb el seu significat. 

- JSON: O JavaScript Object Notation és un format de text lleuger per a l'intercanvi de               
dades. 

- Otontograma: Representació gràfica en 2D de la boca d'una persona. 
- Renderitzat: És el procés amb el qual es genera una imatge mitjançant un càlcul              

d’il·luminació partint d’un model 3D. 
- Step: Cada tractament que es fa a cada dent 
- Templates: Plantilles que s'usen per a fer pàgines dinàmiques 
- Mesh: És un conjunt de vèrtexs, arestes i cares que defineixen la forma d’un objecte  

 

11.2. Enllaços d’interès 
També utilitzo tot un seguit de recursos i altres definicions, aquí els teniu enumerats: 
 

[1] ¿Qué son les metodologías ágiles? 
http://blog.leanmonitor.com/es/que-son-las-metodologias-agiles/ 

[2] SCRUM: https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_(desarrollo_de_software) 
[3] Trello: https://trello.com/ 
[4] Bitbucket: https://bitbucket.org 
[5] Kanban: https://es.wikipedia.org/wiki/Kanban_(desarrollo) 
[6] Git: https://es.wikipedia.org/wiki/Git 
[7] Atom: https://atom.io/ 
[8] WebGL: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/WebGL_API 
[9] HTML5: https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5 
[10] NodeJS: https://nodejs.org/es/ 
[11] MongoDB: https://www.mongodb.com/es 
[12] JSON i BSON: https://www.mongodb.com/json-and-bson 

11.3. Bibliografia 
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https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Servi
ce_Workers 
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