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Introducció 
 

 

Resum del projecte 

En les consultoríes de tamany reduït tant el director d'oficina com els diversos consultors 

s'encarreguen de portar a terme projectes per diferents clients simultàneament, formant 

equips amb personal que treballa en més d'un projecte a la vegada. 

La finalitat d'aquest projecte és poder controlar d'una forma sencilla les hores i despeses 

facturables de cada projecte. D'aquesta manera podrem posteriorment efectuar una factura al 

client amb major exactitud i podrem controlar les desviacions respecte al pressupost original. 

El sistema es desenvoluparà amb tecnologia J2EE. L'accés al mateix es farà mitjançant un 

navegador d'Internet, evitant així els problemes derivats d'una instal·lació en entorn local i 

permetent el seguiment actualitzat des de qualsevol localització. 

 

Justificació del TFC i context en el qual es desenvolupa: punt de partida i aportació del TFC 

La idea per aquest TFC va sorgir com una acció de millora dels sistemes de control i seguiment 

de projectes que utilitzaven en la consultoría anglesa on vaig treballar durant 6 mesos. Basat 

en una solució de Microsoft Access, tenia el greu problema de que s'havia de fer un 

manteniment en local del back-end amb les dades sobre els projectes disponibles. 

A més a més els consultors havíen de realitzar un enviament setmanal del fitxer amb les dades 

introduïdes. Posteriorment el director recopilava tots els fitxers i els consolidava en una base 

de dades final, que utilitzava com a font per realitzar les factures i decidir els bonus a repartir 

per consultor. 

Per tany, el projecte que he portat a terme agilitza els processos de manteniment de les dades 

i possibilitat el coneixement immediat de l'estat dels projectes, sense la necessitat d'haver 

d'esperar a final de setmana i estalviant-se en el procés feina innecesària. 

 

Objectius 

L’objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament d’un programari per a la gestió de 

projectes en una consultoría de tamany reduït i presencia internacional, que permeti controlar 

la distribució horària setmanal dels consultors entre els diferents projectes, les despeses 

facturables per projecte i consultar l’estat dels projectes. 
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Abast del projecte 

El projecte a realitzar ha de permetre l’entrada i modificació de totes les dades relacionades 

amb els projectes portats a terme per la consultoría, així com el control del desenvolupament 

dels consultors i l’evolució dels projectes: 

Ha de permetre: 

1) Gestió dels horaris dels consultors, amb les hores destinades als diferents projectes. 

2) Control de les despeses destinades per projecte. 

3) Manteniment de la informació disponible sobre els clients de la consultoría. 

4) Manteniment dels projectes en el sistema. 

5) Manteniment dels usuaris actius en el sistema. 

6) Control de l’activitat realitzada pels usuaris. 

7) Control i seguiment de l’evolució dels projectes respecte el pressupost. 

 

Enfocament del projecte i metodologia 

La estratègia que s’ha plantejat per abordar aquest projecte consisteix en dividir-lo en 
diferents fases: 
 

Fase: Concepció del Sistema d’Informació 

L’objectiu d’aquest procés és l’obtenció d’una especificació detallada del SI, és a dir, una anàlisi 
funcional y la definició de les proves funcionals del sistema que serveixi de base pel posterior 
disseny o construcció del sistema. 

 

Fase: Prototipus del Sistema d’Informació 

L’objectiu del Prototipus és la elaboració d’una part del sistema (una part de anàlisi funcional, 
disseny d’aquesta part, construcció, proves i implantació o desplegament) per verificar la 
arquitectura que s’emprarà en la construcció del sistema. 

Aquest prototipus permetrà conèixer el comportament del sistema construint una petita part i 
sobre aquesta part es construirà la resta del sistema. 

També permet mostrar als usuaris potencials les característiques de l’aplicació i preveure 
mitjançant exemples quin serà el producte resultants, facilitant la tasca de validació dels 
usuaris i proporcionant un primer entorn de desenvolupament des d’on començar el 
desenvolupament. 
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Fase: Elaboració del Sistema de Informació 

L’objectiu de l’Elaboració del Sistema de Informació és el disseny tècnic del sistema i de 
l’entorn tecnològic que li donarà suport juntament amb l’especificació detallada dels diferents 
components del sistema d’informació. 

A partir d’aquesta informació, es generen totes les especificacions de construcció relatives al 
propi sistema, la descripció tècnica del pla de proves, la definició dels requisits d’implantació i 
el disseny dels procediments de migració i càrrega inicial. 

 

Fase: Construcció del Sistema de Informació 

L’objectiu d’aquesta activitat és desenvolupar el codi dels components del SI i assegurar el 
correcte funcionament del SI per a la seva posterior implantació. 

Inclou les proves unitàries, de sistema i d’integració, de forma que es garanteixi que el 
producte resultant compleix amb la qualitat necessària per al seu lliurament. 

 

Fase: Control de Qualitat i Documentació 

L’objectiu d’aquesta fase es garantir la qualitat dels productes resultants a cadascuna de les 
fases, així com gestionar la generació de la documentació que requereix. 

 

Fase: Lliurament i Acceptació del Sistema d’Informació 

L’objectiu d’aquest procés és el lliurament i acceptació del sistema d’informació en la seva 
totalitat. 

 

Planificació del projecte 

Separem la planificació del projecte en diferents fases o activitats: 

Pla de treball: és el primer document a lliurar, realitzat conjuntament amb el consultor. Inclou 

la descripció del treball de fi de carrera, els objectius generals i específics del projecte i la 

planificació amb fites i temporalització. 

Prototipatge: disseny de la interfície d’usuari. 

Especificacions i casos d’ús: document amb diferents apartats amb la descripció del projecte, la 

divisió en mòduls o subsistemes, el diagrama de paquets, la descripció dels casos d’ús, 

l’especificació dels actors, els requeriments no funcionals de maquinari i programari i les 

especificacions de seguretat. 

Disseny tècnic: arquitectura del sistema, descripció dels frameworks utilitzats, diagrama de 

classes, diagrames d’estat i diagrames de seqüència agrupats per casos d’ús. 



 Sistema de Control i Seguiment de Projectes (SCSP) – Memòria 
 

7 
 

 

Desenvolupament: codi font del programari desenvolupat, scripts de base de dades, fitxers de 

configuració, documentació amb instruccions d’instal·lació, etc. 

Memòria: inclou, entre altres apartats, la justificació del TFC, els objectius i l’abast del mateix, 

la metodologia seguida, la planificació, els productes obtinguts o lliurables i les conclusions 

finals. 

Presentació virtual: document on es mostrarà de forma resumida i clara el treball realitzat i els 

resultats obtinguts, oferint una perspectiva general del TFC. 

 

Producte final 

El producte resultant és un programari per al control de l’activitat dels empleats de la 

consultoría i el seguiment de l’evolució dels projectes realitzats per als clients. El sistema està 

desenvolupat utilitzant tecnologia J2EE sota els frameworks Struts, Spring i Hibernate i 

s’accedeix com a aplicació web a través d’un navegador. 
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Anàlisis 
 

 

En aquest apartat es realitza l’anàlisis del problema plantejat a través de la identificació dels 

actors i casos d’ús més importants. 

 

Actors 
 

Els actors que intervenen en el projecte són els següents: 

 

Consultor: Usuari que utilitza l’aplicatiu per introduïr les hores i despeses invertides en els 

diferents projectes en que està treballant. 

 

Administrador: Usuari que s’encarrega d’introduïr els nous projectes que l’empresa rep dels 

clients i de registrar els nous conceptes de despesa. Ell mateix pot realitzar tasques de 

consultoría. 

 

Director: Usuari únic que a més de poder realitzar tasques de consultor i d’administrador, 

utilitza principalment l’aplicatiu per fer un control dels horaris dels consultors i seguiment de 

l’estat dels diferents projectes. També s’encarrega del registre i gestió dels diferents usuaris 

del sistema. 
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Casos d’ús 
 

 

De la descripció del projecte podem identificar els següents casos d’ús: 
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Descripció textual dels casos d’ús 
 

Procedim a realitzar la descripció textual dels casos d’ús identificats: 

 

Identificació 

Actor principal: Consultor, Administrador, Director 

Precondició: L’usuari està registrat en el sistema 

Postcondició: L’usuari s’ha identificat correctament en el sistema 

Casos d’ús relacionats: Cap 

a) Escenari principal 

1. L’usuari indica el seu codi d’usuari i contrassenya. 

2. El sistema verifica que es tracta d’un usuari vàlid. 

b) Flux alternatiu 

1. Si l’usuari no existeix en el sistema o la contrassenya és incorrecta, es mostra 

un missatge informatiu. 

 

Pantalla: 
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Gestionar horari 

Actor principal: Consultor 

Precondició: L’usuari s’ha identificat prèviament. 

Postcondició: La distribució horària setmanal de l’usuari s’ha guardat en el sistema. 

Casos d’ús relacionats: Llistar projectes 

a) Escenari principal 

1. L’usuari tria la setmana per la qual vol gestionar la distribució horària. 

2. L’usuari entra, modifica o elimina les hores dedicades per projecte per cada 

dia de la setmana. 

 

 

Pantalla: 
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Gestionar despeses 

Actor principal: Consultor 

Precondició: L’usuari s’ha identificat prèviament. 

Postcondició: Les despeses del projecte realitzades per l’usuari s’han actualitzat en el sistema. 

Casos d’ús relacionats: Llistar despeses 

a) Escenari principal 

1. L’usuari tria el projecte pel qual vol gestionar les despeses. 

2. L’usuari pot entrar, modificar o eliminar cada despesa segons convingui. 

 

 

Pantalla: 
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Afegir projecte 

Actor principal: Administrador 

Precondició: L’usuari administrador s’ha identificat en el sistema.  

Postcondició: El projecte s’ha creat correctament en el sistema. 

Casos d’ús relacionats: Llistar projectes 

a) Escenari principal 

1. L’usuari administrador indica les propietats del nou projecte. 

2. El sistema crea el projecte i el guarda. 

b) Flux alternatiu 

1. Si el codi identificatiu del projecte ja existeix es mostra un missatge d’error. 

 

 

Pantalla: 
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Modificar projecte 

Actor principal: Administrador 

Precondició: L’usuari administrador s’ha identificat en el sistema. El projecte a modificar 

existeix en el sistema. 

Postcondició: La modificació del projecte s’ha realitzat correctament en el sistema. 

Casos d’ús relacionats: Llistar projectes 

a) Escenari principal 

1. L’usuari administrador selecciona el projecte a modificar. 

2. L’usuari administrador realitza els canvis desitjats. 

3. L’usuari administrador pressiona el botó de guardar. 

4. El sistema mostra un missatge de confirmació. 

 

 

Pantalla: 
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Afegir despesa 

Actor principal: Administrador 

Precondició: L’usuari administrador s’ha identificat en el sistema.  

Postcondició: La despesa s’ha creat correctament en el sistema. 

Casos d’ús relacionats: Llistar despeses 

a) Escenari principal 

1. L’usuari administrador indica les propietats de la nova despesa. 

2. El sistema crea la despesa i la guarda. 

b) Flux alternatiu 

1. Si el codi identificatiu de la despesa ja existeix es mostra un missatge d’error. 

 

 

Pantalla: 
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Modificar despesa 

Actor principal: Administrador 

Precondició: L’usuari administrador s’ha identificat en el sistema. La despesa a modificar 

existeix en el sistema. 

Postcondició: La modificació de la despesa s’ha realitzat correctament en el sistema. 

Casos d’ús relacionats: Llistar despeses 

a) Escenari principal 

1. L’usuari administrador selecciona la despesa a modificar. 

2. L’usuari administrador realitza els canvis desitjats. 

3. L’usuari administrador pressiona el botó de guardar. 

4. El sistema mostra un missatge de confirmació. 

 

 

Pantalla: 
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Afegir client 

Actor principal: Administrador 

Precondició: L’usuari administrador s’ha identificat en el sistema.  

Postcondició: El client s’ha creat correctament en el sistema. 

Casos d’ús relacionats: Llistar clients 

a) Escenari principal 

1. L’usuari administrador indica les propietats del nou client. 

2. El sistema crea el client i el guarda. 

b) Flux alternatiu 

1. Si el codi identificatiu del client ja existeix es mostra un missatge d’error. 

 

 

Pantalla: 
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Modificar client 

Actor principal: Administrador 

Precondició: L’usuari administrador s’ha identificat en el sistema. El client a modificar existeix 

en el sistema. 

Postcondició: La modificació del client s’ha realitzat correctament en el sistema. 

Casos d’ús relacionats: Llistar clients 

a) Escenari principal 

1. L’usuari administrador selecciona el client a modificar. 

2. L’usuari administrador realitza els canvis desitjats. 

3. L’usuari administrador pressiona el botó de guardar. 

4. El sistema mostra un missatge de confirmació. 

 

 

Pantalla: 
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Registrar usuari 

Actor principal: Director 

Precondició: L’usuari director s’ha identificat en el sistema. 

Postcondició: L’usuari s’ha creat correctament en el sistema. 

Casos d’ús relacionats: Llistar usuaris 

a) Escenari principal 

1. L’usuari director indica les propietats del nou usuari. 

2. El sistema crea el nou usuari i el guarda. 

b) Flux alternatiu 

1. Si l’usuari ja existeix en el sistema es mostra un missatge d’error. 

 

 

Pantalla: 
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Modificar usuari 

Actor principal: Director 

Precondició: L’usuari director s’ha identificat en el sistema. 

Postcondició: La modificació de l’usuari s’ha realitzat correctament en el sistema. 

Casos d’ús relacionats: Llistar usuaris 

a) Escenari principal 

1. L’usuari director selecciona l’usuari a modificar. 

2. L’usuari director realitza els canvis desitjats. 

3. L’usuari director pressiona el botó de guardar. 

4. El sistema mostra un missatge de confirmació. 

 

 

Pantalla: 
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Consultar usuari 

Actor principal: Director 

Precondició: L’usuari director s’ha identificat en el sistema. 

Postcondició: Cap. 

Casos d’ús relacionats: Llistar usuaris, Llistar projectes 

a) Escenari principal 

1. L’usuari director selecciona l’usuari del qual vol realitzar el seguiment. 

2. El sistema mostra la distribució horària i despeses de l’usuari seleccionat. 

b) Flux alternatiu 

1. L’usuari director pot seleccionar també la setmana que vol observar. 

 

 

Pantalla: 
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Consultar projecte 

Actor principal: Director 

Precondició: L’usuari director s’ha identificat en el sistema. 

Postcondició: Cap. 

Casos d’ús relacionats: Llistar projectes 

a) Escenari principal 

1. L’usuari director selecciona el projecte a consultar. 

2. Es mostra les hores i despeses emprades en el projecte i les desviacions 

respecte al pressupost original.  

 

 

Pantalla: 
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Llistar clients 

Actor principal: Consultor, Administrador, Director 

Precondició: Cap 

Postcondició: Cap 

Casos d’ús relacionats: Modificar client, Afegir client 

a) Escenari principal 

1. El sistema mostra els clients actius. 

 

 

Llistar despeses 

Actor principal: Consultor, Administrador, Director 

Precondició: Cap 

Postcondició: Cap 

Casos d’ús relacionats: Gestionar despeses, Modificar despesa, Afegir despesa 

a) Escenari principal 

1. El sistema mostra les despeses actives. 

 

 

Llistar projectes 

Actor principal: Consultor, Administrador, Director 

Precondició: Cap 

Postcondició: Cap 

Casos d’ús relacionats: Gestionar horari, Modificar projecte, Afegir projecte, Consultar 

usuari, Consultar projecte 

a) Escenari principal 

1. El sistema mostra els projectes actius 
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Llistar usuaris 

Actor principal: Director 

Precondició: Cap 

Postcondició: Cap 

Casos d’ús relacionats: Registrar usuari, Consultar usuari 

a) Escenari principal 

1. El sistema mostra els usuaris actius. 

 

 



 Sistema de Control i Seguiment de Projectes (SCSP) – Memòria 
 

25 
 

Disseny 
 

 

Procedim amb el disseny del projecte presentant el diagrama de classes, el disseny de la base 

de dades i l’arquitectura a utilitzar. 

 

Diagrama de classes 
 

A continuació es presenta el diagrama de classes d’entitat junt amb els seus atributs principals: 
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Disseny de la base de dades 
 

Utilitzarem notació UML per mostrar el model relacional normalitzat de la base de dades: 
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Arquitectura de l’aplicació 
 

Utilitzarem l’arquitectura J2EE per desenvolupar l’aplicació sota el paradigma MVC (Model-

Vista-Controlador), amb el qual fem accessible el sistema a través d’Internet separant el 

disseny de la interfície d’usuari de la lògica de negoci. 

 

Les capes de les quals estarà composta l’aplicació són les següents: 

 

 

 

- Client: es conecta a Internet i accedeix a l’aplicació a través d’un navegador. 

- Vista: Representa la interfície visual amb que interactua l’usuari. 

- Model: Conté les regles de negoci del sistema. 

- Persistència: Emmagatzema i recupera la informació de la base de dades. 

 

Per a la implementació de l’arquitectura presentada s’utilitzaran les següents tecnologies: 

 Java: versió 7 de Java SE i 6 de Java EE. 

 Presentació: STRUTS 2.2.3.1, última versió de producció disponible del popular 

framework open source d’Apache.  

 Model: SPRING 2.8.0 i POJO (Plain Old Java Objects) per a codificar les entitats i regles 

de negoci. 

 Persistència: HIBERNATE 4, que ens permet abstraure’ns de la base de dades 

utilitzada; i MySQL 5.5.20 com a motor de base de dades. 

 Servidor web: Apache Tomcat 7, que ens permet oferir el servei a través d’Internet. 
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Conclusions 
 

 

Objectius assolits 

Crec que el principal objectiu, el qual era desenvolupar un sistema millor que l’existent i així 

evitar despeses innecessàries, es pot considerar assolit. La facturació dels projectes, que 

formava part de la idea inicial, però no del software existent, podria ser una futura ampliació 

útil per a direcció. 

 

 

Objectius personals 

La realització d’aquest projecte m’ha permés aprendre el funcionament de diversos 

frameworks que abans de començar el treball ni tant sols coneixia, com són Struts, Spring i 

Hibernate. Sobretot el que més he utilitzat, per a la interfície d’usuari, ha estat Struts 2, en 

conjunció amb plugins com jquerygrid, molt útil per a gestionar informació visualment 

disponible tabularment. 
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Glossari 
 

 

Administrador: Consultor sénior que a més a més de les tasques pròpies de consultoría 

s’encarrega del manteniment de l’aplicatiu. 

 

Client: Empresa que encarrega a la consultoría un projecte per resoldre un problema de 

naturalesa diversa. 

 

Consultor: Persona que realitza tasques de consultoría en l’empresa i utilitza l’aplicatiu per 

entrar les hores i despeses facturables. 

 

Descriptor: Paraula clau utilitzada conjuntament amb l’identificador per dónar més informació 

sobre l’entitat en una llista, amb el fi que sigui més fàcil de trobar. 

 

Despesa: Cost en que incorre el consultor imputable a l’exercici de la seva professió durant un 

projecte amb un client. 

 

Director: Responsable del bon funcionament del negoci dins una àrea geogràfica limitada. 

S’encarrega de fer el seguiment del treball dels consultors i facturar els projectes als clients. 

 

Perfil: Rol d’usuari que determina les funcionalitats que aquest té disponibles. En aquest 

projecte en trobem tres: consultor, administrador i director. 

 

Projecte: Empresa temporal entre el consultor i el seu client per resoldre un problema a través 

de la seva definició, anàlisis i presentació de recomanacions. 

 

Project Manager: Usuari que es responsabilitza de la consecució i lideratge d’un projecte 

determinat. 

 

Usuari: Persona registrada en el sistema i que n’utilitza les funcionalitats que aquest li ofereix 

a través d’un perfil determinat. 
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Annex 1: Sentències DDL 
 

 

DROP DATABASE IF EXISTS `SCSP`; 

 

CREATE DATABASE `SCSP` 

  CHARACTER SET `utf8` 

  COLLATE `utf8_general_ci`; 

 

USE `SCSP`; 

 

CREATE TABLE `usuaris` ( 

`idUsuari` varchar(20) NOT NULL, 

`nom` varchar(20), 

`contrassenya` varchar(20) NOT NULL default '1234', 

`email` varchar(30) NOT NULL, 

`direccio` varchar(60) default NULL, 

`tipus` int(11) default '0', 

`actiu` boolean default TRUE, 

`comentaris` varchar(255), 

`tel1` varchar(20), 

`tel2` varchar(20), 

PRIMARY KEY (`idUsuari`) 

); 

 

CREATE TABLE `clients` ( 

`idClient` varchar(20) NOT NULL, 

`descriptor` varchar(20) NOT NULL, 

`nom` varchar(20) NOT NULL, 

`email` varchar(30) NOT NULL, 

`direccio` varchar(60) default NULL, 

`actiu` boolean default TRUE, 

`comentaris` varchar(255), 

`tel1` varchar(20) NOT NULL, 

`tel2` varchar(20), 

PRIMARY KEY (`idClient`) 

); 

 

CREATE TABLE `projectes` ( 

`idProjecte` varchar(20) NOT NULL, 

`descriptor` varchar(20) NOT NULL, 

`horespressupost` int(11) default '0', 

`despesespressupost` int(11) default '0', 

`horesfacturades` int(11) default '0', 

`despesesfacturades` int(11) default '0', 

`actiu` boolean default TRUE, 

`descripcio` varchar(255), 

`idClient` varchar(20) NOT NULL, 

`idProjectManager` varchar(20) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`idProjecte`), 

FOREIGN KEY (`idClient`) references `clients` (`idClient`) on 

delete cascade, 

FOREIGN KEY (`idProjectManager`) references `usuaris` 

(`idUsuari`) on delete cascade 

); 
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CREATE TABLE `horari` ( 

`id` int(11) NOT NULL default '0', 

`idUsuari` varchar(20) NOT NULL, 

`idProjecte` varchar(20) NOT NULL, 

`setmana` varchar(20) NOT NULL, 

`horesDilluns` int(11) default '0', 

`horesDimarts` int(11) default '0', 

`horesDimecres` int(11) default '0', 

`horesDijous` int(11) default '0', 

`horesDivendres` int(11) default '0', 

`horesDissabte` int(11) default '0', 

`horesDiumenge` int(11) default '0', 

`descripcio` varchar(255), 

PRIMARY KEY (`id`), 

UNIQUE (`idUsuari`,`idProjecte`,`setmana`), 

FOREIGN KEY (`idUsuari`) references `usuaris` (`idUsuari`) on 

delete cascade, 

FOREIGN KEY (`idProjecte`) references `projectes` (`idProjecte`) 

on delete cascade 

); 

 

CREATE TABLE `conceptes` ( 

`idDespesa` varchar(20) NOT NULL, 

`descriptor` varchar(20) NOT NULL, 

`actiu` boolean default TRUE, 

`facturable` boolean default '0', 

`descripcio` varchar(255), 

PRIMARY KEY (`idDespesa`) 

); 

 

CREATE TABLE `despeses` ( 

`id` int(11) NOT NULL default '0', 

`idDespesa` varchar(20) NOT NULL, 

`idUsuari` varchar(20) NOT NULL, 

`idProjecte` varchar(20) NOT NULL, 

`data` DATE NOT NULL, 

`valor` DOUBLE default '0', 

`descripcio` varchar(255), 

PRIMARY KEY (`id`), 

UNIQUE (`idDespesa`, `idUsuari`, `idProjecte`, `data`), 

FOREIGN KEY (`idDespesa`) references `conceptes` (`idDespesa`) 

on delete cascade, 

FOREIGN KEY (`idUsuari`) references `usuaris` (`idUsuari`) on 

delete cascade, 

FOREIGN KEY (`idProjecte`) references `projectes` (`idProjecte`) 

on delete cascade 

); 
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Annex 2: Instal·lació de l’aplicatiu 
 

 

 

Exposo l’instal·lació de l’aplicatiu seqüencialment: 

 

1. Instal·lació i configuració de JAVA (JDK). Fixar el path en les variables de sistema. 

2. Instal·lació i configuració de MySQL. 

3. Instal·lació i configuració d’Apache Tomcat. 

4. Copiar la carpeta SCSP dins la carpeta “webapps” en el directori del Tomcat. 

5. Copiar el fitxer “mysql-connector-java-5.1.18-bin.jar” dins SCSP/WEB-INF/lib a dins la 

carpeta lib del directori Tomcat. 

6. Executar les següents línees, substituïnt %PATH_TOMCAT% per l’adreça del directori 

del Tomcat i root per l’usuari amb permissos d’administrador del MySQL: 

a. mysql -u root –p 

b. [Introduïr password] 

c. \. %PATH_TOMCAT %\webapps\SCSP\BBDD\BBDD.DDL 

d. \. %PATH_TOMCAT% \webapps\SCSP\BBDD\BBDD.DML 

e. \q 

7. Executar les següents línees per recompilar el projecte: 

a. cd %PATH_TOMCAT% \webapps\SCSP\WEB-INF\src 

b. ant 

8. Adaptar el contingut del fitxer %PATH_TOMCAT %\webapps\SCSP\WEB-

INF\jdbc.properties a la configuració local de mysql. 

9. Executar les següents línees per iniciar l’Apache Tomcat: 

a. cd %PATH_TOMCAT% \bin 

b. Tomcat7 

 

Un cop seguits tots aquests pasos podrem accedir a l’aplicatiu a través de l’adreça següent: 

http://localhost:8080/SCSP 

 

Per comprobar les diferents funcionalitats podem utilitzar el usuari següent, amb perfil de 

director: 

 

Usuari Contrassenya 

admin 1234 

 

http://localhost:8080/SCSP

