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Resum 

Aquest document correspon a la memòria del treball final de la 

carrera d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió (ETIG), i pretén 

aplicar els coneixements adquirits al llarg d’aquesta carrera, i d’altres 

adquirits en la realització del mateix. 

El present TFC es basa en la creació d’un producte passant per totes 

les seves fases de desenvolupament: planificació, anàlisi, disseny , 

implementació i proves, a més de les corresponents documentacions. 

Han quedat excloses, això sí, la fase de manteniment donat que el 

producte no s’ha publicat en producció. 

S’han utilitzat diverses tecnologies, emmarcades totes a l’entorn 

J2EE, per obtenir com a resultat una aplicació web, fent ús del patró 

MVC i utilitzant una base de dades MySQL. Totes aquestes eines 

tenen un ampli suport de la comunitat de desenvolupadors i, per tant, 

resulta fàcil obtenir informació i FAQs. 

Com a resultat, s’ha obtingut una aplicació que permet la gestió i el 

manteniment de les dades corresponents als accionistes i les seves 

accions i operacions de forma remota. Aquest producte, a més, 

permetrà una ampliació de les seves funcionalitats donat que, si bé 

compleix amb el mínim exigible, com a aplicació empresarial resulta 

massa bàsica. 
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1 Introducció 

1.1 Justificació i context 

El present treball de fi de carrera pretén ser útil per societats que 

necessitin gestionar la seva cartera d’accions i els seus respectius 

accionistes. Per aconseguir-ho, s’han utilitzat diverses eines que de 

l’ecosistema de la plataforma J2EE. 

El projecte neix de la necessitat de gestionar i mantenir la base de 

dades d’accionistes i les accions de l’empresa on hi treballo 

actualment.  

L’empresa manté una bossa d’uns 1500 accionistes i d’uns 40 milions 

d’accions. Aquesta magnitud i el fet de produir-se moltes transaccions 

al llarg del temps, fan necessari la utilització d’una eina àgil i capaç 

de gestionar tota aquesta informació fàcilment. 

1.2 Objectius 

L’objectiu d’aquesta aplicació és el de facilitar la gestió i manteniment 

de les dades relatives als accionistes, així com la seva relació amb les 

accions i participacions corresponents a l’empresa gestora. 

L’aplicació haurà de permetre les següents accions: 

 Alta, baixa, modificació i consulta dels usuaris que podran 

accedir al sistema així com els perfils i permisos d’aquests. 

 Alta, baixa, modificació i consulta de les dades dels 

accionistes. 

 Alta, baixa, modificació i consulta de les diferents ampliacions 

amb els trams d’accions generades al llarg del temps. 

 Assignació i alliberament de les accions als accionistes 

(operacions de compra i venta). A més, també es guardarà un 

històric amb aquestes operacions. 

Paral·lelament, també existeix l’objectiu personal d’aprendre a 

utilitzar l’arquitectura J2EE a l’entorn web i de la que es parteix sense 
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tenir experiència en aquest camp però utilitzant els coneixements 

adquirits al llarg de la carrera. 

1.3 Enfocament i mètode seguit 

Per aquesta primera versió de l’aplicatiu s’utilitzarà el cicle de vida 

clàssic o “en cascada”, on cada fase no començarà fins finalitzar i 

validar l’anterior. 

Les fases han estat marcades per les entregues i s’han agrupat en les 

habituals: planificació, anàlisi, disseny, implementació i fase de 

proves. La fase de manteniment, tot i pertànyer a aquest tipus de 

planificació, no està inclosa deguda a la naturalesa d’aquesta entrega. 

Planificació Anàlisi Disseny Implementació Proves Manteniment

 

Il·lustració 1. Model cicle de vida en cascada 

1.4 Eines i recursos utilitzats 

 Ordinador de sobretaula AMD Phenom™ 8450 Triple-Core 

Processor 2.10 GHz amb 6 GB de RAM (Windows 7 Ultimate 

64 bits). 

 Ordinador portàtil Intel® Core™2 Duo CPU P8600 2.40GHz 

amb 4 GB de RAM (Windows 7 Ultimate 64 bits). 

 S’utilitzaran també diverses configuracions de màquines 

virtuals  

 Java SE Runtime Environment 1.7.0_07 x64 

 Java Development Kit 1.7.0_07 x64 

 Eclipse Juno 4.2.0 Classic 64 bits com a IDE de 

desenvolupament 

 Apache Tomcat 7.0.33 x64 com a servidor web 

 Hibernate 3.6.0 per el mapeig entre la base de dades i els 

objectes java 

 Apache Struts 2.3.4.1 com a eina per desenvolupar les 

aplicacions web utilitzant el patró MVC 
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 MySQL 5.5.28 64 bits com a Base de dades amb l’entorn 

MySQL Workbench 5.2 GA 

 MagicDraw 17.0 i Microsoft Visio 2010 per elaborar els 

diagrames UML i d’ER 

 Microsoft Word 2010 i PowerPoint 2010 per redactar la 

documentació i la presentació del projecte 

 GanttProject 2.5.5 per elaborar els diagrames de Gantt 

 DropBox com a repositori i backup 

 Apache Log4j 1.2.17 com a eina de logging i debug 

 Subclipse 1.8.16 com a proveïdor de Subversion per el control 

de versions del codi 

 ProjectLocker com a repositori per Subversion 

 Llibreries de presentació HTML, JavaScript i JSP: jQuery 

1.9.2, dojo 

1.5 Planificació 

En la planificació del projecte es té en compte que entre setmana, de 

dilluns a divendres, només es podrà dedicar unes poques hores al 

vespre (1.5 hores/dia aproximadament); per altre banda, als caps de 

setmana serà quan es podrà dedicar més temps (6 hores/dia). 

Tenint en compte les festes, viatges ja programats i raons diverses, 

els següents són els dies que, des d’avui, es consideren com no 

productius: 

 7 i 12 d’octubre (2 dies) 

 1 i 7 de novembre (2 dies) 

 Del 3 al 8 de desembre (6 dies) 

 Del 24 de desembre al 4 de gener (12 dies) 

Amb aquestes dates s’obté una aproximació del càlcul de dies 
dedicats al projecte (contant que es va començar el dia 23 de 

setembre: 
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D’aquests 114 dies, 24 corresponen a caps de setmana; en total 20 

dies si restem els 4 corresponents als caps de setmana no productius. 

1.5.1 Fites i entregues 

Nom de la tasca Data Inici Data Final Duració 

Planificació (PAC1) 23/09/2012 03/10/2012 11 

Lectura i comprensió de l'enunciat 23/09/2012 26/09/2012 4 

Reunió amb el consultor 25/09/2012 25/09/2012 1 

Elecció i instal·lació del programari 26/09/2012 30/09/2012 5 

Redacció del document 26/09/2012 02/10/2012 7 

Entrega PAC1 03/10/2012 03/10/2012 1 

Anàlisi i disseny (PAC2) 04/10/2012 08/11/2012 36 

Anàlisi 04/10/2012 16/10/2012 13 

Requeriments 04/10/2012 06/10/2012 3 

Actors 07/10/2012 07/10/2012 1 

Casos d'ús 08/10/2012 13/10/2012 6 

Subsistemes i paquets 14/10/2012 16/10/2012 3 

Disseny 17/10/2012 05/11/2012 20 

Arquitectura 17/10/2012 20/10/2012 4 

Interfície d'usuari 21/10/2012 25/10/2012 5 

Classes 26/10/2012 30/10/2012 5 

Base de dades 31/10/2012 05/11/2012 6 

Redacció del document 07/10/2012 06/11/2012 31 

Entrega PAC2 08/11/2012 08/11/2012 1 

Implementació (PAC3) 09/11/2012 17/12/2012 39 

Completar la instal·lació de l'entorn 09/11/2012 11/11/2012 3 

Creació de la BD 12/11/2012 13/11/2012 2 

Desenvolupament de classes per casos d'ús 14/11/2012 27/11/2012 14 

Ensamblatge dels casos d'ús 28/11/2012 05/12/2012 8 

Testeig de la versió final 07/12/2012 13/12/2012 7 

Revisió i correcció dels errors 14/12/2012 16/12/2012 3 

Documentació del codi 12/11/2012 16/12/2012 35 

Entrega PAC3 17/12/2012 17/12/2012 1 

Memòria i presentació 18/12/2012 14/01/2013 28 

Redacció del manual d’instal·lació 18/12/2012 19/12/2012 2 

Redacció del manual d'usuari 20/12/2012 22/12/2012 3 

Maquetació de la memòria 04/01/2013 08/01/2013 5 

Redacció de la presentació 09/01/2013 13/01/2013 5 

Entrega del TFC 14/01/2013 14/01/2013 1 

 
Segons el càlcul d’hores per dia i la planificació de les fites i 

entregues s’obtenen els següents càlculs aproximats d’hores: 

                                (                      ) 
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1.5.2 Diagrama de Gantt 

Il·lustració 2. Diagrama de Gantt 
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1.6 Productes obtinguts 

Els productes obtinguts i que es presenten a l’entrega final són els 

següents: 

 Memòria: Document on s’especifiquen els objectius, 

metodologia, conclusions i tota la informació rellevant sobre el 

TFC. 

 Presentació: Diapositives amb la síntesi del treball on es 

mostra una perspectiva general del TFC. 

 Aplicació: Arxiu “.war” amb les llibreries i classes necessàries 

per poder executar l’aplicació dins d’un servidor web Tomcat. A 

més, també s’adjunta el projecte d’Eclipse amb el codi font i les 

sentències SQL per crear la base de dades i algunes sentències 

d’inserció per provar l’aplicació. 

 Manual d’instal·lació: Instruccions per poder preparar i 

executar l’aplicació al servidor web. 

1.7 Descripció dels capítols 

Als capítols següents s’hi detallen les fases d’anàlisi i de disseny que 

s’han seguit a l’hora de desenvolupar aquest projecte. 

A l’apartat d’anàlisi s’identifiquen els actors que hi intervenen a 

l’aplicació i els seus casos d’ús. Al disseny hi trobem unes 

explicacions sobre els dos pilars bàsics sobre els que es sustenta 

l’aplicació que són J2EE i el patró MVC. A més, també es mostren 

unes captures amb les diferents pantalles d’interfície d’usuari. 
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2 Anàlisi 

2.1 Identificació dels actors 

Inicialment existeixen tres tipus d’usuari segons el rol amb el que 

interactuaran dins de l’aplicació: Accionista, Gestor i Administrador. 

2.1.1 Accionista 

Aquest actor correspondrà a la persona que podrà entrar a l’aplicació 

només per consultar les seves dades pròpies, incloent-hi les seves 

accions presents o passades.  

A més, podrà sol·licitar la compra de noves accions o la venda de les 

que és propietari. Aquesta sol·licitud s’enviarà a una adreça de correu 

electrònic configurada al sistema i que els gestors que hi tinguin 

accés llegiran i tractaran manualment.  

2.1.2 Gestor 

És l’usuari encarregat de gestionar totes les dades de negoci de 

l’aplicació. Donarà d’alta i mantindrà als accionistes informant, 

d’aquests últims, les dades (personals, fiscals, de comunicació i 

d’altres) que administrativament i legalment són necessàries dins 

d’una aplicació d’accionistes. 

Una altre tasca del gestor és la gestió de les ampliacions d’accions. 

Aquestes consisteixen en incrementar o disminuir el nombre i/o valor 

de cada acció.  

A més, també gestionarà les transaccions de compra/venda 

sol·licitades pels accionistes assignant o alliberant els trams d’accions 

corresponents. 

Finalment, igual que els accionistes, el gestor podrà consultar les 

dades relatives als accionistes i les seves accions presents i anteriors 

però ho podrà fer sobre diversos accionistes, individualment o en la 

seva totalitat. 
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2.1.3 Administrador 

A banda de la tasca implícita d’administració funcional de l’aplicació 

(aquest rol correspon al departament informàtic), l’administrador 

gestionarà els usuaris i les dades relatives al “login” dins l’aplicació 

així com la creació, modificació, eliminació i consulta dels usuaris 

gestors i d’altres d’administradors. 

També s’encarregarà de gestionar els diferents perfils que hi poden 

haver a l’aplicació i d’assignar-los a cada usuari. 

2.2 Casos d’ús 

2.2.1 Diagrama 

 

Il·lustració 3. Diagrama de casos d'ús 

Al diagrama s’han obviat les alta, baixa, modificació i consulta però es 

consideren inclosos dins dels casos “Gestionar”. 
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Un altre cas no dibuixat és el de l’autenticació al sistema i la 

recuperació de la contrasenya; no s’ha inclòs al diagrama perquè es 

tracta d’una funcionalitat comuna per tots els usuaris de l’aplicació i 

s’ha considerat que amb aquesta ressenya era suficient. 

El motiu principal pel que no s’han inclòs al diagrama és per facilitar 

la comprensió del mateix. Tot i així, sí que s’inclouen a les 

descripcions dels casos d’ús. 

2.2.2 Descripcions dels casos d’ús 

Autenticar-se 

Definició Identificació per accedir al sistema. 

Actors Tots els actors. 

Precondició No estar autenticat. 

Postcondició L’usuari queda autenticat i es mostra el menú corresponent. 

Descripció del 

procés 

S’introdueix el codi d’usuari i contrasenya i es carregarà un 

menú o un altre depenent del perfil de l’usuari autenticat. 

 

Si l’usuari o la contrasenya introduïda són incorrectes es 

mostrarà el missatge d’error i es mantindrà a la pantalla 

d’autenticació. 

 

Reiniciar contrasenya 

Definició Reinicialització de la contrasenya en cas d’oblit de la mateixa. 

Actors Tots els actors. 

Precondició No estar autenticat. 

Postcondició L’usuari rebrà al correu informat a la seva fitxa una nova 

contrasenya. 

Descripció del 

procés  

S’introdueix el codi d’usuari i és prem “reiniciar contrasenya”. 

Això generarà una nova contrasenya de forma automàtica i 

s’enviarà al email informat a la fitxa de l’usuari. 

 

Si el codi d’usuari no existeix es mostrarà el missatge d’error i 

es mantindrà a la pantalla d’autenticació. 

 

En cas que el codi d’usuari si que hi sigui a la base de dades 

però no tingui un email correcte, s’enviarà un avís als 

administradors i es mostrarà un missatge indicant-ho. 
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Gestionar usuaris 

Definició Gestió de les altes, baixes, modificacions i consultes dels usuaris 

que podran fer login a l’aplicació. 

Actors Administrador. 

Precondició Estar autenticat. 

Postcondició Les dades de l’usuari modificat queden actualitzades o eliminades. 

Descripció 

del procés 

Al fer una alta o modificació es comprovarà que no existeixin 

duplicats dels camps que han de tenir valors únics i que les dades 

bàsiques estiguin informades. 

 

Al fer una baixa s’eliminarà de la base de dades si aquest usuari 

no apareix a cap històric ni és un accionista en actiu. Si està en 

actiu no es podrà eliminar però si té històric i no està actiu, 

quedarà marcat com eliminat però no s’esborrarà de la base de 

dades. 

 

Gestionar perfils 

Definició Gestió de les altes, baixes, modificacions i consultes dels perfils 

que poden rebre els diferents usuaris de l’aplicació. 

Actors Administrador. 

Precondició Estar autenticat. 

Postcondició Els perfils quedaran actualitzats segons els canvis realitzats. 

Descripció del 

procés 

Al crear o modificar un perfil s’informà dels permisos que aquest 

disposarà en el context del seu tipus d’usuari. 

 

Cada tipus d’usuari tindrà una sèrie de permisos propis que 

estaran predefinits internament. 

 

Vincular usuari a perfil 

Definició Relaciona els usuaris amb els perfils. 

Actors Administrador 

Precondició Estar autenticat i ha d’existir almenys un perfil i un usuari. 

Postcondició L’usuari passarà a tenir els permisos que el perfil li permet. 

Descripció del 

procés 

Sobre un usuari en concret se li assignaran el perfil amb els 

permisos corresponents que pot tenir dins del seu rol d’actor. 
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Gestionar accionistes 

Definició Gestió d’altes, baixes, modificacions i consulta dels accionistes 

presents, passats o futurs. 

Actors Gestor i Administrador. 

Precondició Estar autenticat i que existeixi algun accionista si la tasca a 

realitzar és una baixa, modificació o consulta. 

Postcondició Les dades del accionista quedaran actualitzades al sistema. 

Descripció 

del procés 

Al fer una alta o modificació es comprovarà que no existeixin 

duplicats dels camps que han de tenir valors únics i que les dades 

bàsiques estiguin informades. 

 

Al fer una baixa s’eliminarà de la base de dades si aquest usuari no 

apareix a cap històric ni és un accionista en actiu. Si està en actiu 

no es podrà eliminar però si té històric i no està actiu, quedarà 

marcat com eliminat però no s’esborrarà de la base de dades. 

 

Consultar llistats d’accions 

Definició Llistar els trams d’accions de que disposa l’accionista. 

Actors Accionista i Gestor. 

Precondició Estar autenticat i, en el cas del Accionista, ser accionista en actiu. 

Postcondició Mostrarà per pantalla la llista segons els filtres utilitzats. 

Descripció 

del procés 

Segons uns criteris de cerca es mostraran totes les accions que les 

compleixen. En el cas que l’actor sigui un Accionista, sempre 

estarà filtrat per poder veure només les seves pròpies accions. 

 

Consultar històric de transaccions 

Definició Llistar les compra/vendes realitzades pels accionistes. 

Actors Accionista i Gestor. 

Precondició Estar autenticat i, en el cas del Accionista, ser accionista en 

actiu o haver-ho estat. 

Postcondició Mostrarà per pantalla la llista segons els filtres utilitzats. 

Descripció del 

procés 

Es mostraran totes les transaccions i podran ser filtrades. En el 

cas que l’actor sigui un Accionista, sempre estarà filtrat per 

poder veure només les transaccions on ha intervingut. 
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Sol·licitar compra d’accions 

Definició Es fa una sol·licitud de compra d’accions. 

Actors Accionista. 

Precondició Estar autenticat i han d’haver accions disponibles per ser 

comprades. 

Postcondició S’enviarà un email amb les dades de la sol·licitud. 

Descripció 

del procés 

Un cop l’accionista decideix comprar accions, farà la sol·licitud del 

nombre d’accions que vol comprar i l’aplicació li calcularà el preu 

que això li suposarà. Al acceptar la sol·licitud s’enviarà un email. 

 

Podrà sol·licitar com a màxim el nombre d’accions disponibles. 

 

Sol·licitar venda d’accions 

Definició Es fa una sol·licitud de venda d’accions. 

Actors Accionista. 

Precondició Estar autenticat i disposar d’accions. 

Postcondició S’enviarà un email amb les dades de la sol·licitud. 

Descripció del 

procés 

Un cop l’accionista decideix vendre accions, farà la sol·licitud del 

nombre d’accions que vol vendre i l’aplicació indicarà a quin 

preu li seran comprades, al final, aquesta s’enviarà per email. 

 

L’accionista es pot vendre una part o la totalitat de les seves 

accions. 

 

Gestionar compra/venda d’accions 

Definició Gestió de les accions assignades i les disponibles. 

Actors Gestor. 

Precondició Estar autenticat i que existeixi una ampliació amb les seves 

corresponents accions. 

Postcondició Cap. 

Descripció del 

procés 

La gestió de compra/venda mostra la llista amb els trams 

assignats i els disponibles poden utilitzar filtres per facilitar la 

tria i permet cridar des d’aquí al cas d’ús d’Assignar/Alliberar 

d’accions. 
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Assignar/Alliberar accions 

Definició Relaciona els trams d’accions amb els accionistes o les torna a 

deixar com a disponibles en el cas que aquest se les vengui.. 

Actors Gestor. 

Precondició Estar autenticat i han d’existir accions (dins de les ampliacions). 

Postcondició Les relacions entre els accionistes i les accions queden 

actualitzades. 

Descripció 

del procés 

El procés d’assignar accions consisteix en crear el vincle entre uns 

trams d’accions de les que un accionista és propietari i el propi 

accionista. 

 

Una alliberació d’accions (quan un accionista es ven accions) és 

una assignació d’aquests trams a la societat emissora 

(internament el propietari queda en null). 

 

Gestionar ampliacions 

Definició Gestiona les altes, baixes, modificacions i consultes de les 

ampliacions d’accions. 

Actors Gestor. 

Precondició Estar autenticat i, excepte a les altes, cal que existeixi una 

ampliació per fer la resta de tasques. 

Postcondició Les dades de l’ampliació i les dels seus trams d’accions queden 

actualitzades. 

Descripció del 

procés 

El Gestor crearà les ampliacions indicant, si fos el cas, quantes 

noves accions es creen, a quin preu i, en cas de ser ampliació 

de dividends, assignar els nous trams als accionistes actuals. 
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3 Disseny 

3.1 Arquitectura 

3.1.1 Sobre J2EE 

Java Platform, Enterprise Edition o Java EE va ser desenvolupada 

inicialment per Sun Microsystems i compren un conjunt 

d’especificacions i funcionalitats orientades al desenvolupament 

d’aplicacions de caire empresarial. 

Per altre banda, permet utilitzar arquitectures de N capes distribuïdes 

disposant també d’eines i components i que s’executen tots plegats 

sobre un servidor d’aplicacions. 

 

Il·lustració 4. Ecosistema J2EE 

Aquesta tecnologia proporciona la capacitat de desenvolupar 

aplicacions portables entre diferents plataformes i permet escalar-ho 
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així com integrar-ho amb tecnologies anteriors. Un altre benefici 

d’utilitzar servidors d’aplicacions és que aquests tenen implementats 

molts manteniments de baix nivell com el control de les transaccions, 

la seguretat i d’altres gestions, i d’aquesta forma, faciliten la tasca 

dels desenvolupadors i permeten que es pugui centrar en 

desenvolupar la lògica de negoci. 

 

Il·lustració 5. Arquitectura J2EE 

3.1.2 Patró Model-Vista-Controlador (MVC) 

Aquest patró de disseny va ser descrit per primer cop al 1979 per 

Trygve Reenskaug (treballador de Smalltalk) i es tracta d’un dels més 

utilitzats dins del desenvolupament d’aplicacions web. 
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Il·lustració 6. Esquema Model-Vista-Controlador 

La idea principal és la de separar les dades de la interfície de l’usuari i 

de la lògica de negoci en tres capes diferents: 

 Model: És la representació de la informació del sistema i 

treballa junt amb la vista per mostrar la informació a l’usuari i, 

a més, és consultat pel controlador per fer les tasques d’afegir, 

modificar, eliminar i consultar. 

 Vista: És qui presenta el model en un format adequat perquè 

l’usuari hi pugui interactuar. És tracta de la interfície de 

l’usuari. 

 Controlador: És qui rep, tracta i respon els events enviats per 

l’usuari i per la pròpia aplicació i que, per tant, necessita 

interactuar amb la Vista i amb el Model. 

3.2 Persistència 

A continuació es mostra el diagrama d’Entitat Relació així com la 

descripció i relació de les seves entitats en format de text: 
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Il·lustració 7. Diagrama ER 

Al diagrama també s’han inclòs tres vistes que faciliten la consulta 

dels tres diferents tipus d’usuari. 

Les entitats que reben les dades directament al crear-se la base de 

dades estan identificades al Diagrama E-R en color verd. 

tipus_usuari (id_tipus_usuari, nom) 

perfil (id_perfil, id_tipus_usuari, codi, nom, per_defecte) 

{id_tipus_usuari} clau forana a tipus_usuari (id_tipus_usuari) 

usuari (id_usuari, id_tipus_usuari, id_perfil, nom, codi, contrasenya, email, nif_cif, contacte_adreca, 

contacte_poblacio, contacte_cp, contacte_pais, fiscal_adreca, fiscal_poblacio, fiscal_cp, fiscal_pais, 

telefon_fixe, telefon_mobil, compte_corrent, swift, actiu) 
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{id_tipus_usuari} clau forana a tipus_usuari (id_tipus_usuari) 

{id_perfil} clau forana a perfil (id_perfil) 

tipus_transaccio (id_tipus_transaccio, nom) 

transaccio (id_transaccio, id_tipus_transaccio, id_usuari, data, preu, accio_inicial, accio_final) 

{id_tipus_transaccio} clau forana a tipus_transaccio  (id_tipus_transaccio) 

{id_usuari} clau forana a usuari (id_usuari) 

tipus_ampliacio (id_tipus_ampliacio, nom) 

ampliacio (id_ampliacio, id_tipus_ampliacio, data, codi, nom, accio_inicial, accio_final, preu_compra, 

preu_venda) 

{id_tipus_ampliacio} clau forana a tipus_ampliacio (id_tipus_ampliacio) 

accio (id_accio, id_ampliacio, id_propietari, inicial, final, data_compra, preu_compra) 

{id_propietari} clau forana a usuari (id_usuari) 

{id_ampliacio} clau forana a ampliacio (id_ampliacio) 

permis (id_permis, id_tipus_usuari, nom) 

{id_tipus_usuari} clau forana a tipus_usuari (id_tipus_usuari) 

permisos_perfil (id_permis, id_perfil) 

{id_permis} clau forana a permis (id_permis) 

{id_perfil} clau forana a perfil (id_perfil) 

Totes les entitats tenen un identificador intern i no editable des de 

l’aplicació. Els de tipus sencer (INT) seran, alhora, auto-incrementals. 

3.3 Estructura de la implementació 

A continuació es mostra el diagrama de classes on s’identifica 

l’estructura les classes, els seus respectius atributs i com aquests es 

relacionen entre ells. 
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Il·lustració 8. Diagrama de classes 

Aquestes classes i totes les derivades i utilitzades a l’aplicació estan 

agrupades dins dels següents paquets: 

 

Il·lustració 9. Paquets de l'aplicació 

 A controller s’hi troben les classes que conten la lògica de 

negoci de l’aplicació. Aquestes classes són les encarregades de 

comunicar entre les classes proxy i les de view. 
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 El paquet exception conté les classes que controlaran i 

unificaran les excepcions produïdes per l’aplicació. 

 Dins de filters hi han unes classes auxiliars utilitzades per 

proporcionar els diferents tipus de filtres que es poden aplicar 

dins a les pantalles de l’aplicació que tenen una llista de dades. 

 A modell estan les classes generades per hibernate i que estan 

mapejades de la base de dades. Dins d’aquest paquet s’hi troba 

el paquet proxy que és l’encarregat de fer les consultes i 

operacions SQL a la base de dades- 

 El paquet util conté algunes classes d’utilitats diverses no 

relacionades directament amb l’aplicació i que, per tant, poden 

ser reutilitzades per algun altre projecte. 

 Per últim, a view es troben les classes Action necessàries per 

treballar amb Struts2 i que, junt amb els subpaquets 

interceptors i interfaces, s’encarreguen de comunicar la capa 

de la vista amb la lògica de negoci de l’aplicació. 

A més d’aquests paquets amb les classes java, també existeixen 

altres carpetes amb els fitxers de configuració, d’Hibernate, d’Struts i 

d’altres propis d’una aplicació web; a continuació es mostra la seva 

estructura de carpetes: 

 

Il·lustració 10. Estructura de carpetes de l’aplicació web 

3.4 Interfície d’usuari 

Des de qualsevol pantalla es pot triar l’idioma entre els tres 

disponibles: català, espanyol i anglès. Un cop identificat també 
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apareix a la barra superior els botons per tornar al menú principal i 

per desconnectar. 

3.4.1 Pantalla d’autenticació 

 

Il·lustració 11. Pantalla d'autenticació 

 

Il·lustració 12. Pantalla d'autenticació (Error) 

3.4.2 Recuperació de la contrasenya 

 

Il·lustració 13. Recuperació de la contrasenya 
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3.4.3 Menú principal 

 

Il·lustració 14. Menú principal 

3.4.4 Gestió d’usuaris 

 

Il·lustració 15. Gestió d'usuaris 
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3.4.5 Gestió de perfils 

 

Il·lustració 16. Gestió de perfils 

 

Il·lustració 17. Gestió de perfils (Detall dels permisos) 

3.4.6 Sol·licitar accions 

 

Il·lustració 18. Sol·licitud de compra d'accions 
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Il·lustració 19. Sol·licitud de venda d'accions 

3.4.7 Llistat d’accions 

 

Il·lustració 20. Llistat d'accions (Accionista) 

 

Il·lustració 21. Llistat d'accions (Gestor) 
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3.4.8 Llistat de transaccions 

 

Il·lustració 22. Llistat de transaccions (Accionista) 

 

Il·lustració 23. Llistat de transaccions (Gestor) 

3.4.9 Gestió d’ampliacions 

 

Il·lustració 24. Gestió d'ampliacions 
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3.4.10 Gestió d’accionistes 

 

Il·lustració 25. Gestió d'accionistes (Llista) 

 

Il·lustració 26. Gestió d'accionistes (Alta/Modificació) 
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3.4.11 Gestió d’accions 

 

Il·lustració 27. Gestió d'accions (Llista) 

 

Il·lustració 28. Gestió d'accions (Compra/Assignació) 

 

Il·lustració 29. Gestió d'accions (Venda/Alliberament) 
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4 Valoració econòmica 

En aquest treball s’obvien els càlculs de cost ja que, a banda del 

corresponent a les eines utilitzades (en la seva majoria gratuïtes i/o 

lliures), resulta difícil estimar el cost del desenvolupament donada la 

falta d’experiència. 

Pràcticament tot el temps emprat a l’anàlisi, disseny i, sobretot 

implementació, s’ha invertit en l’aprenentatge de les eines utilitzades 

i, per tant, s’entén que aquest concepte no hauria de ser-hi en un 

projecte professional. 
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5 Conclusions 

Al iniciar aquest treball vaig començar a adonar-me que el món de 

J2EE era un total desconegut per mi. Certament tenia clares les 

meves limitacions en quant a no haver-hi treballat mai, però poc 

m’imaginava quin era el veritable abast d’aquesta tecnologia. 

He hagut d’aprendre-ho pràcticament tot des de zero, invertint 

moltes més hores de les planificades inicialment i abandonant, en 

bona mesura, la vida social; de totes formes, penso que ha resultat 

una experiència molt enriquidora. 

No me’n penedeixo d’haver triat J2EE com a opció pel TFC, va estar 

una tria meditada i incentivada per les meves ganes d’aprendre. 

Potser inicialment no vaig calcular quin seria l’abast real d’aquest 

treball i vaig subestimar-lo, però certament, a mesura que avançava, 

anava descobrint-hi tota la complexitat que incloïa. 

El desenvolupament d’aquest treball no ha estat exempt de dificultats 

i angoixes; començant per la ja esmentada falta d’experiència, 

passant per la tria de les eines i, per la part més difícil, que ha estat 

la implementació. Ha sigut en aquesta última fase on les hores de 

cerca d’informació per Internet, les consultes a companys de feina i 

els mails al consultor s’han dut bona part del temps, però que han 

servit per incrementar exponencialment els meus coneixements. 

Finalment, penso que els objectius marcats s’han assolit i fins i tot 

més del que estava planificat. Molts dels coneixements adquirits al 

llarg de la carrera i, específicament en la consecució d’aquest treball, 

m’han servit per enriquir-me personalment i, de ben segur, 

professionalment, amb coneixements que podré aplicar a la meva 

carrera professional. 
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6 Glossari 

Acció: Participació retributiva sobre una porció del valor de 

l’empresa. 

Accionista: Usuari que té en propietat accions, les ha tingut o les pot 

arribar a tenir. 

Gestor: Usuari encarregat de gestionar les accions i els accionistes 

així com les seves transaccions. 

Administrador: Usuari encarregat de donar d’alta a la resta 

d’usuaris i assignar-li els perfils corresponents. 

Transacció: Operació de compra o venda d’accions per part dels 

accionistes. 

Usuari: Persona que fa una entrada a l’aplicació utilitzant els seu codi 

d’usuari i password. 

Preu de compra: Import que cal abonar per part de l’accionista a 

l’hora d’adquirir accions. 

Preu de venda: Import que l’accionista rebrà en el moment de 

vendre’s les accions. 

Data valor: Indica el dia en el que una transacció de compra o venda 

s’ha dut a terme. Aquesta data no ha de ser necessàriament la del 

dia real en que s’introdueix al sistema. 
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8 Annex 1 - Errors coneguts i mancances 

 Una de les mancances ha estat el no poder implementar 

completament la gestió de perfils i permisos. Davant els molts 

problemes trobats al intentar-ho, s’ha deixat per més endavant. 

(Ara mateix l’aplicació té suficient amb la divisió per tipus 

d’usuari i no necessita realment especificar els permisos). 

 Continuant amb els permisos, no està implementat el control 

perquè només existeixi un únic perfil per defecte per cada tipus 

d’usuari. 

 S’ha detectat també que molts filtres i valors d’alguns atributs 

es perden en el moment de cridar algun Action o al rebre un 

missatge d’error. 

 Falta per implementar les validacions de tots els camps de filtre 

i, a més, els camps de tipus numèric fallen si s’introdueix un 

valor alfanumèric. 

 Existeixen alguns errors de disseny com per exemple botons 

que queden un sota l’altre quan haurien d’aparèixer un al costat 

de l’altre. 

 També hi ha problemes de navegació, ja que al accedir a una 

acció i fer cancel·lar, després apareix a un altre formulari en 

comptes de tornar al que ha estat el que ha fet la crida. Això 

tampoc es pot considerar com greu però sí que pot confondre. 

Aquest problema el tenim al cridar el formulari ”Assignar 

Accions”, al cancel·lar està fixat que obri la pantalla de Gestió 

d’Accions. 

 Falta controlar que no es puguin eliminar tots els 

Administradors, com a mínim hauria d’haver un. 

 S’han detectat casos en els que al intentar executar una acció, 

apareixen els missatges de validació sense haver-ho de fer. 

Això es pot solucionar, en la majoria dels casos, afegint la 

etiqueta @SkipValidation al mètode que s’estigui executant. 
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 No està implementada la funcionalitat d’enviar emails. Sembla 

que només caldria configurar el servidor de correu ja que de la 

lògica s’encarrega la llibreria javax.mail (inclosa al projecte). 
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9 Annex 2 - Millores planificades 

A la Gestió d’Ampliacions seria bo fusionar els nous trams que es van 

creant amb els trams adjunts sempre que coincideixin en la data, 

preu i propietari. Ara mateix es van generant trams a mida que es 

van fent transaccions. 

Algunes de les constants utilitzades es podrien incloure en un fitxer 

de configuració (properties, xml, etc.) i/o dins d’una llibreria jar. 

Una canvi que milloraria la experiència de l’usuari seria utilitzar més 

funcions i components d’AJAX per tal de no mostrar tantes càrregues 

de pantalla cada cop que s’executa una acció. 

Un estudi en més profunditat dels components disponibles a l’hora de 

preparar les pàgines JSP també milloraria l’experiència i en alguns 

casos també el rendiment. Relacionat també amb la presentació, en 

alguns casos es troba a faltar alguna imatge. 

Afegir paginació quan es mostren les llistes de registres ja que, tot i 

que amb el banc de dades de prova de que disposa l’aplicació 

inicialment són escasses, és previst que en producció hi hagin 

centenars de registres (milers en algunes taules). 

Utilitzar herència entre les entitats Usuari (pare) i Accionista, Gestor i 

Administrador (fills). Tot i que en el diagrama de classes així estava 

reflectit, al utilitzar vistes i no conèixer com implementar-ho amb 

Hibernate, s’ha optat per treballar amb classes diferents. Això crec 

que hauria de canviar ja que treballant amb herència segur que 

facilitaria moltes de les tasques que han resultat quasi redundants. 

En aquesta release de l’aplicació s’ha implementat unes classes 

d’Exception pròpies per l’aplicació. Si bé sembla que compleixen amb 

la seva funció, es té pensat ampliar-les per tal de controlar 

diferenciadament els diferents tipus d’excepcions que es puguin 

produir. 
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Aquesta aplicació neix a partir d’una necessitat a l’empresa on 

treballo actualment i aquesta és un Grup d’empreses, per la qual 

cosa, caldria actualitzar el programa per tal de fer-lo multi-empresa. 
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10 Annex 3 - Manual d’instal·lació 

Es recomana seguir les instruccions proporcionades al web de cada 

eina per tal d’evitar que aquest manual quedi des-actualitzat. 

10.1 Llista de requeriments 

 Java Runtime Environment 1.7 

 Motor de base de dades MySQL 5.5 

 Apache Tomcat 7 

10.2 Preparar base de dades 

Adjunt a aquest document s’envien dos scripts que caldrà executar a 

la consola de MySQL. 

El primer d’ells (Metadata.sql) conté les sentències necessàries per 

generar la base de dades amb totes les seves taules i vistes de 

l’aplicació. Aquest també conté inserts amb les dades mínimes 

necessàries per funcionar (taules de domini). 

El segon (DadesProva.sql) conté una sèrie d’inserts amb dades per 

poder provar l’aplicació. (Tots els usuaris creats pels inserts tenen 

com a contrasenya codificada “1234”). 

Els usuaris i els rols de la base de dades es poden canviar simplement 

s’ha de tenir present quin és l’usuari de base de dades que pot 

accedir per configurar el fitxer de connexió de l’aplicació. Cal tenir 

present que l’script no crea cap usuari de Base de Dades i que això 

queda com a responsabilitat de l’administrador que, a més, haurà 

d’assignar els rols adients per executar aquesta base de dades. 

10.3 Preparar la aplicació 

La instal·lació del programa és molt senzilla i consisteix només en 

copiar el fitxer “.war”, adjunt al present document, dins de la carpeta 

“webapps” que trobem dins del directori on s’hagi copiat Tomcat. 
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Al arrencar el servidor web, automàticament es fa el “deploy” de 

l’aplicació i ja s’hi podria accedir (per defecte la ruta seria 

http://localhost:8080/TFC_Accions/). 

En cas que és necessiti canviar alguna configuració, el fitxer amb les 

dades de la connexió es troba dins de la carpeta:  

“%Tomcat%\webapps\TFC_Accions\WEB-

INF\classes\hibernate.cfg.xml”. Per defecte l’aplicació connecta 

utilitzant l’usuari i contrasenya “tfcaccions”. 

La resta de llibreries necessàries per córrer l’aplicació ja estan 

incloses dins la carpeta “WEB-INF\lib”. 

http://localhost:8080/TFC_Accions/
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11 Annex 4 - Sentencies DDL 

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0; 

SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 

FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 

SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 

SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES'; 

 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS accions_bd DEFAULT CHARACTER SET latin1 

COLLATE latin1_swedish_ci ; 

USE accions_bd ; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Taula tipus_usuari 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tipus_usuari ( 

    id_tipus_usuari CHAR NOT NULL, 

    nom VARCHAR(100) NOT NULL, 

    PRIMARY KEY (id_tipus_usuari) 

)  ENGINE=InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Taula perfil 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS perfil ( 

    id_perfil INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    id_tipus_usuari CHAR NOT NULL, 

    codi VARCHAR(30) NOT NULL, 

    nom VARCHAR(100) NOT NULL, 

    per_defecte TINYINT(1) NOT NULL, 

    PRIMARY KEY (id_perfil), 

    UNIQUE INDEX codi_UNIQUE (codi ASC), 

    INDEX fk_perfil_tipus_usuari1_idx (id_tipus_usuari ASC), 

    CONSTRAINT fk_perfil_tipus_usuari1 FOREIGN KEY (id_tipus_usuari) 

        REFERENCES tipus_usuari (id_tipus_usuari) 

        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

)  ENGINE=InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Taula usuari 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuari ( 

    id_usuari INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    id_tipus_usuari CHAR NOT NULL, 

    id_perfil INT NOT NULL, 

    nom VARCHAR(100) NOT NULL, 

    codi VARCHAR(30) NOT NULL, 

    contrasenya VARCHAR(100) NOT NULL, 

    email VARCHAR(100) NOT NULL, 

    nif_cif VARCHAR(20) NULL, 

    contacte_adreca VARCHAR(100) NULL, 

    contacte_poblacio VARCHAR(100) NULL, 

    contacte_cp VARCHAR(10) NULL, 

    contacte_pais VARCHAR(100) NULL, 

    fiscal_adreca VARCHAR(100) NULL, 

    fiscal_poblacio VARCHAR(100) NULL, 

    fiscal_cp VARCHAR(10) NULL, 

    fiscal_pais VARCHAR(100) NULL, 

    telefon_fixe VARCHAR(15) NULL, 
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    telefon_mobil VARCHAR(15) NULL, 

    compte_corrent VARCHAR(25) NULL, 

    swift VARCHAR(4) NULL, 

    actiu TINYINT(1) NOT NULL, 

    PRIMARY KEY (id_usuari), 

    UNIQUE INDEX codi_UNIQUE (codi ASC), 

    INDEX fk_usuari_tipus_usuari_idx (id_tipus_usuari ASC), 

    INDEX fk_usuari_perfil1_idx (id_perfil ASC), 

    CONSTRAINT fk_usuari_tipus_usuari FOREIGN KEY (id_tipus_usuari) 

        REFERENCES tipus_usuari (id_tipus_usuari) 

        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

    CONSTRAINT fk_usuari_perfil1 FOREIGN KEY (id_perfil) 

        REFERENCES perfil (id_perfil) 

        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

)  ENGINE=InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Taula tipus_transaccio 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tipus_transaccio ( 

    id_tipus_transaccio CHAR NOT NULL, 

    nom VARCHAR(100) NOT NULL, 

    PRIMARY KEY (id_tipus_transaccio) 

)  ENGINE=InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Taula transaccio 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaccio ( 

    id_transaccio INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    id_tipus_transaccio CHAR NOT NULL, 

    id_usuari INT NOT NULL, 

    data DATE NULL, 

    preu DECIMAL(8 , 2 ) NULL, 

    accio_inicial INT NULL, 

    accio_final INT NULL, 

    PRIMARY KEY (id_transaccio), 

    INDEX fk_transaccio_tipus_transaccio1_idx (id_tipus_transaccio 

ASC), 

    INDEX fk_transaccio_usuari1_idx (id_usuari ASC), 

    CONSTRAINT fk_transaccio_tipus_transaccio1 FOREIGN KEY 

(id_tipus_transaccio) 

        REFERENCES tipus_transaccio (id_tipus_transaccio) 

        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

    CONSTRAINT fk_transaccio_usuari1 FOREIGN KEY (id_usuari) 

        REFERENCES usuari (id_usuari) 

        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

)  ENGINE=InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Taula tipus_ampliacio 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tipus_ampliacio ( 

    id_tipus_ampliacio CHAR NOT NULL, 

    nom VARCHAR(100) NOT NULL, 

    PRIMARY KEY (id_tipus_ampliacio) 

)  ENGINE=InnoDB; 
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-- ----------------------------------------------------- 

-- Taula ampliacio 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ampliacio ( 

    id_ampliacio INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    id_tipus_ampliacio CHAR NOT NULL, 

    data DATE NOT NULL, 

    codi VARCHAR(30) NOT NULL, 

    nom VARCHAR(100) NOT NULL, 

    accio_inicial INT NULL, 

    accio_final INT NULL, 

    preu_compra DECIMAL(8 , 2 ) NULL, 

    preu_venda DECIMAL(8 , 2 ) NULL, 

    PRIMARY KEY (id_ampliacio), 

    UNIQUE INDEX codi_UNIQUE (codi ASC), 

    INDEX fk_ampliacio_tipus_ampliacio1_idx (id_tipus_ampliacio ASC), 

    CONSTRAINT fk_ampliacio_tipus_ampliacio1 FOREIGN KEY 

(id_tipus_ampliacio) 

        REFERENCES tipus_ampliacio (id_tipus_ampliacio) 

        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

)  ENGINE=InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Taula accio 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS accio ( 

    id_accio INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    id_ampliacio INT NOT NULL, 

    id_propietari INT COMMENT 'Indica el propietari. Si és null vol 

dir que està disponible per ser comprada.', 

    accio_inicial INT NOT NULL, 

    accio_final INT NOT NULL, 

    data_compra DATE NULL, 

    preu_compra DECIMAL(8 , 2 ) NULL, 

    PRIMARY KEY (id_accio), 

    INDEX fk_accio_usuari1_idx (id_propietari ASC), 

    INDEX fk_accio_ampliacio1_idx (id_ampliacio ASC), 

    CONSTRAINT fk_accio_usuari1 FOREIGN KEY (id_propietari) 

        REFERENCES usuari (id_usuari) 

        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

    CONSTRAINT fk_accio_ampliacio1 FOREIGN KEY (id_ampliacio) 

        REFERENCES ampliacio (id_ampliacio) 

        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

)  ENGINE=InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Taula permis 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS permis ( 

    id_permis INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    id_tipus_usuari CHAR NOT NULL, 

    nom VARCHAR(100) NOT NULL, 

    PRIMARY KEY (id_permis), 

    INDEX fk_permis_tipus_usuari1_idx (id_tipus_usuari ASC), 

    CONSTRAINT fk_permis_tipus_usuari1 FOREIGN KEY (id_tipus_usuari) 

        REFERENCES tipus_usuari (id_tipus_usuari) 

        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

)  ENGINE=InnoDB; 
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-- ----------------------------------------------------- 

-- Taula permisos_perfil 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS permisos_perfil ( 

    id_permis INT NOT NULL, 

    id_perfil INT NOT NULL, 

    INDEX fk_permisos_perfil_permis1_idx (id_permis ASC), 

    INDEX fk_permisos_perfil_perfil1_idx (id_perfil ASC), 

    CONSTRAINT fk_permisos_perfil_permis1 FOREIGN KEY (id_permis) 

        REFERENCES permis (id_permis) 

        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

    CONSTRAINT fk_permisos_perfil_perfil1 FOREIGN KEY (id_perfil) 

        REFERENCES perfil (id_perfil) 

        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 

)  ENGINE=InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Placeholder table for view vw_accionista 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS vw_accionista ( 

    id_usuari INT, 

    id_tipus_usuari INT, 

    id_perfil INT, 

    nom INT, 

    codi INT, 

    contrasenya INT, 

    email INT, 

    nif_cif INT, 

    contacte_adreca INT, 

    contacte_poblacio INT, 

    contacte_cp INT, 

    contacte_pais INT, 

    fiscal_adreca INT, 

    fiscal_poblacio INT, 

    fiscal_cp INT, 

    fiscal_pais INT, 

    telefon_fixe INT, 

    telefon_mobil INT, 

    compte_corrent INT, 

    swift INT, 

    actiu INT 

); 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Placeholder table for view vw_administrador 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS vw_administrador ( 

    id_usuari INT, 

    id_perfil INT, 

    nom INT, 

    codi INT, 

    contrasenya INT, 

    email INT, 

    actiu INT 

); 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Placeholder table for view vw_gestor 
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-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS vw_gestor ( 

    id_usuari INT, 

    id_perfil INT, 

    nom INT, 

    codi INT, 

    contrasenya INT, 

    email INT, 

    actiu INT 

); 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- View vw_accionista 

-- ----------------------------------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS vw_accionista; 

USE accions_bd; 

CREATE OR REPLACE VIEW vw_accionista AS 

    select  

        id_usuari, 

        id_perfil, 

        nom, 

        codi, 

        contrasenya, 

        email, 

        nif_cif, 

        contacte_adreca, 

        contacte_poblacio, 

        contacte_cp, 

        contacte_pais, 

        fiscal_adreca, 

        fiscal_poblacio, 

        fiscal_cp, 

        fiscal_pais, 

        telefon_fixe, 

        telefon_mobil, 

        compte_corrent, 

        swift, 

        actiu 

    from 

        usuari 

    where 

        id_tipus_usuari = 'A' 

; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- View vw_administrador 

-- ----------------------------------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS vw_administrador; 

USE accions_bd; 

CREATE OR REPLACE VIEW vw_administrador AS 

    select  

        id_usuari, id_perfil, nom, codi, contrasenya, email, actiu 

    from 

        usuari 

    where 

        id_tipus_usuari = 'M'; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- View vw_gestor 

-- ----------------------------------------------------- 

DROP TABLE IF EXISTS vw_gestor; 
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USE accions_bd; 

CREATE OR REPLACE VIEW vw_gestor AS 

    select  

        id_usuari, id_perfil, nom, codi, contrasenya, email, actiu 

    from 

        usuari 

    where 

        id_tipus_usuari = 'G'; 

 

 

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; 

SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Dades de la taula tipus_usuari 

-- ----------------------------------------------------- 

START TRANSACTION; 

USE accions_bd; 

INSERT INTO tipus_usuari (id_tipus_usuari, nom) VALUES ('A', 

'Accionista'); 

INSERT INTO tipus_usuari (id_tipus_usuari, nom) VALUES ('G', 

'Gestor'); 

INSERT INTO tipus_usuari (id_tipus_usuari, nom) VALUES ('S', 

'Administrador'); 

 

COMMIT; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Dades de la taula perfil 

-- ----------------------------------------------------- 

START TRANSACTION; 

USE accions_bd; 

INSERT INTO perfil (id_perfil, id_tipus_usuari, codi, nom, 

per_defecte) VALUES (1, 'S', 'SUPERADMIN', 'Super Administrador', 1); 

 

COMMIT; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Dades de la taula usuari 

-- ----------------------------------------------------- 

START TRANSACTION; 

USE accions_bd; 

-- Contrasenya 1234 

INSERT INTO usuari (id_usuari, id_tipus_usuari, id_perfil, nom, codi, 

contrasenya, email, nif_cif, contacte_adreca, contacte_poblacio, 

contacte_cp, contacte_pais, fiscal_adreca, fiscal_poblacio, fiscal_cp, 

fiscal_pais, telefon_fixe, telefon_mobil, compte_corrent, swift, 

actiu) VALUES (1,'S',1,'Super 

administrador','sa','7110EDA4D09E062AA5E4A390B0A572AC0D2C0220','admini

strador@uoc.edu',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NUL

L,NULL,NULL,1); 

 

COMMIT; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Dades de la taula tipus_transaccio 

-- ----------------------------------------------------- 

START TRANSACTION; 

USE accions_bd; 
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INSERT INTO tipus_transaccio (id_tipus_transaccio, nom) VALUES ('C', 

'Compra'); 

INSERT INTO tipus_transaccio (id_tipus_transaccio, nom) VALUES ('V', 

'Venda'); 

 

COMMIT; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Dades de la taula tipus_ampliacio 

-- ----------------------------------------------------- 

START TRANSACTION; 

USE accions_bd; 

INSERT INTO tipus_ampliacio (id_tipus_ampliacio, nom) VALUES ('C', 

'Constitució'); 

INSERT INTO tipus_ampliacio (id_tipus_ampliacio, nom) VALUES ('N', 

'Nous trams'); 

INSERT INTO tipus_ampliacio (id_tipus_ampliacio, nom) VALUES ('V', 

'Canvi valor'); 

 

COMMIT; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Dades de la taula permis 

-- ----------------------------------------------------- 

START TRANSACTION; 

USE accions_bd; 

INSERT INTO permis (id_permis, id_tipus_usuari, nom) VALUES 

(1001,'S','Gestionar usuaris'); 

INSERT INTO permis (id_permis, id_tipus_usuari, nom) VALUES 

(1002,'S','Gestionar Perfils'); 

INSERT INTO permis (id_permis, id_tipus_usuari, nom) VALUES 

(2001,'A','Sol·licitar compra/venda'); 

INSERT INTO permis (id_permis, id_tipus_usuari, nom) VALUES 

(2002,'A','Consultar accions'); 

INSERT INTO permis (id_permis, id_tipus_usuari, nom) VALUES 

(2003,'A','Consultar transaccions'); 

INSERT INTO permis (id_permis, id_tipus_usuari, nom) VALUES 

(3001,'G','Gestionar accionistes'); 

INSERT INTO permis (id_permis, id_tipus_usuari, nom) VALUES 

(3002,'G','Gestionar accions'); 

INSERT INTO permis (id_permis, id_tipus_usuari, nom) VALUES 

(3003,'G','Consultar accions'); 

INSERT INTO permis (id_permis, id_tipus_usuari, nom) VALUES 

(3004,'G','Consultar transaccions'); 

INSERT INTO permis (id_permis, id_tipus_usuari, nom) VALUES 

(3005,'G','Gestionar ampliacions'); 

 

COMMIT; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Dades de la taula permisos_perfil 

-- ----------------------------------------------------- 

START TRANSACTION; 

USE accions_bd; 

INSERT INTO permisos_perfil (id_permis, id_perfil) VALUES (1001,1); 

INSERT INTO permisos_perfil (id_permis, id_perfil) VALUES (1002,1); 

 

COMMIT; 

 


