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Agraïments 

La realització d'aquest projecte significa el punt final d'un projecte personal que va 

començar fa molt de temps. Durant tots aquests anys he rebut el recolzament i la 

comprensió de la meva dona que m'ha encoratjat en tot moment. 

 

També voldria agraïr  la feina feta pels consultors que sempre han estat quan se'ls 

necessita i als companys amb els que he hagut de treballar en grup en algunes 

assignatures. 
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1. Introducció 

L'objectiu d'aquest Treball de Fi de Carrera ha estat desenvolupar una aplicació 

d'autoservei per a establiments de restauració, que permeti als seus clients realitzar 

comandes mitjançant una pantalla tàctil i, obtenir-ne un ticket de reserva per a 

posteriorment recollir la comanda. 

 

2. Descripció 

 

El projecte estarà compost per dos entorns: 

 

 FrontOffice 

 

Serà la interfície que utilitzaran els clients finals dels establiments per a 

realitzar les seves comandes.  

 

L'usuari podrà accedir als menús i els productes en funció de la família 

seleccionada. Un cop triat un producte o menú l'usuari podrà indicar-ne el 

nombre d'unitats que desitgi, que per defecte serà 1, i aquest s’afegirà a la 

cistella de la compra. L'usuari podrà confirmar o cancel·lar la comanda des de 

la cistella. 

 

Les operacions que es podran fer seran: 

 

o Consultar i seleccionar menús de productes. 

o Consultar i seleccionar productes en funció de la família de productes 

triada. 

o Modificar la quantitat de cadascun dels productes i/o menús afegits a la 

cistella, així com esborrar productes/menús de la mateixa. 

o Confirmar o cancel·lar la comanda. 

 

 BackOffice. 

 

Serà l'eina per a mantenir les dades de les taules mestres que donaran suport 

al FrontOffice.  
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L'usuari disposarà d'un menú des del qual podrà accedir a cadascun dels 

elements que es puguin administrar. Aquest estarà compost per les següents 

opcions: 

 

o Famílies de productes. 

 

Les famílies de productes representen un grup de productes/menús 

d'una mateixa tipologia. Per exemple: begudes, entrepans, etc. 

 

Les dades que caldrà administrar seran: 

a. Nom de la família. 

b. Estat (visible/no visible). 

c. Ordre de presentació. 

d. Llista de productes. 

e. Llista de menús. 

 

Aquesta opció permetrà crear, esborrar i modificar les dades de les 

famílies de productes, i relacionar-les amb productes i menús. També 

inclourà un cercador per a llistar per pantalla les famílies existents. 

 

o Productes 

 

Els productes representen un element que l'usuari podrà triar per a la 

seva comanda. Per exemple: aigua, cafè, croissant, entrepà de pernil, 

etc. 

 

Aquesta opció permetrà crear, esborrar i modificar productes. Les 

dades que es tindran en compte seran: 

a. Nom del producte. 

b. Estat (visible/no visible) 

c. Imatge 

d. Preu 

e. Ordre de presentació 
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Serà possible crear, esborrar i modificar les dades dels productes. 

També inclourà un cercador per a llistar per pantalla els productes 

existents. 

 

o Menús de productes 

 

Els menús de productes representen un conjunt de productes que 

componen un producte final. Per exemple: entrepà de pernil+refresc, 

cafè amb llet+croissant, etc. 

 

Aquesta opció permetrà crear, esborrar i modificar menús de productes. 

Les dades que es tindran en compte seran: 

a. Nom del menú. 

b. Estat (visible/no visible). 

c. Imatge 

d. Preu 

e. Ordre de presentació. 

f. Llista de productes (Primers, Segons, Begudes). 

 

 

3. Arquitectura 

 

La interfície d'accés als dos entorns d'aquest projecte estarà basada en el web. Amb la 

intenció d'utilitzar programari lliure per al desenvolupament i la posta en marxa del 

projecte, passo a descriure breument el programari triat: 

 

3.1.  Servidor d'aplicacions web 

Apache Tomcat 6.0 farà de servidor web i contenidor de servlets. 

 

3.2.  Base de dades 

Com a SGBD s’utilitzarà el MySQL Comunity Server v5.5.28.  
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3.3.  Frameworks 

S'utilitzarà Spring 3.1.2. per a la implementació del patró MVC (Model-Vista-

Controlador). 

 

Amb l'objectiu d'agilitzar les operacions d'accés a la base de dades s'utilitzarà 

Hibernate 4.1.7. 

 

3.4.  Entorn de desenvolupament 

L'Eclipse IDE 4.2 (versió Juno) serà l'entorn de treball per al desenvolupament del 

projecte. 

 

3.5.  JDK (Java Developtment Kit) 

La implementació de les classes es farà utilitzant el llenguatge Java. Per l'entorn de 

desenvolupament caldrà disposar de la JDK 1.7, i per l'entorn de producció serà 

necessari disposar de la JRE 1.6 o superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RestKiosk - Software d'autoservei per a restauració  
TFC - Memòria 

9 
 

4. Planificació 
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5. Anàlisi 

 

5.1. Descripció dels actors 

Els actors d'una aplicació són els individus o entitats que interactúen amb aquesta. 

Aquest projecte contempla dos actors ben diferenciats: l'usuari i l'administrador. 

 

- Usuari: és tracta del client final de l'establiment i serà qui mitjançant el 

programari de FrontOffice realitzarà les comandes. 

 

- Administrador: realitzarà totes les funcions de manteniment de l'aplicatiu, és a 

dir, el manteniment de les dades mestres de les famílies de productes, els 

productes i els menús, utilitzant el programari de BackOffice. 

 

5.2. Casos d'ús 

A continuació identifiquem els casos d'ús per a cada tipus d'actor: 

 

- Usuari: 

o Consultar menús/productes. 

o Afegir a la comanda. 

o Consultar comanda. 

o Modificar unitats producte/menú. 

o Esborrar producte/menú de comanda. 

o Confirmar comanda. 

o Cancel.lar comanda. 

 

- Administrador: 

o Iniciar sessió. 

o Tancar sessió. 

o Administrar famílies. 

o Administrar productes. 

o Administrar menús. 

o Assignar menús. 

o Assignar productes. 

o Assignar família. 
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5.3. Diagrama de casos d'ús i actors 
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5.4. Descripció dels casos d'ús 

Cas d'ús Consultar menús/productes 

Descripció L'usuari vol veure els menús/productes. 
Actors Usuari 
Precondicions Seleccionar l'opció "Realitzar comanda" 
Postcondicions Es visualitzen els productes i menús relacionats amb la 

família seleccionada. 
Escenari principal 1. L'usuari accedeix a la pantalla principal de 

realització de comandes i selecciona una família. 
2. El sistema mostra els productes i menús 

relacionats amb la família. 
Alternatives 1. No hi ha dades. Es mostrar missatge corresponent. 
Excepcions Cap 
Casos d'ús relacionats Afegir a la comanda 
Comentaris  

 

Cas d'ús Afegir a la cistella 

Descripció L'usuari vol afegir a la cistella un menú/producte mostrat 
per pantalla. 

Actors Usuari 
Precondicions Haver seleccionat una família. 
Postcondicions El menú/producte s'afegeix a la cistella. Si la cistella no té 

número assignat, se li assigna un. 
Escenari principal 1. L'usuari selecciona el botó "Afegir a la cistella" del 

menú/producte desitjat. 
2. El sistema mostra el menú/producte a la cistella en 

curs. 
Alternatives 1. El menú/producte ja existeix a la cistella. 

S'incrementa en una unitat. 
Excepcions Cap 
Casos d'ús relacionats Cap 
Comentaris  

 

Cas d'ús Consular cistella 

Descripció L'usuari vol veure els menús/productes que té a la cistella. 
Actors Usuari 
Precondicions Estar a la pantalla de petició de cistella. 
Postcondicions Es mostren tots els elements de la cistella actual. 
Escenari principal 1. L'usuari selecciona el botó "Veure cistella". 

2. El sistema mostra els productes i menús 
seleccionats. 

Alternatives Cap 
Excepcions 1a. No hi ha productes/menús afegits a la cistella. Es 

mostra el missatge d'avís corresponent. 
Casos d'ús relacionats Modificar unitats producte/menú 

Esborrar producte/menú de cistella 
Confirmar cistella 
Cancel.lar cistella. 

Comentaris  

 

Cas d'ús Modificar unitats producte/menú 
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Descripció L'usuari vol canviar el nombre d'unitats d'un producte o 
menú afegit a la comanda. 

Actors Usuari 
Precondicions Haver afegit el producte/menú a la comanda. 
Postcondicions Es modifica la quantitat del producte/menú. 
Escenari principal 1. L'usuari accedeix a la cistella. 

2. L'usuari canvïa les unitats del producte/menú 
mitjançant els botons "+" i "-"  situats al costat del 
nombre d'unitats de cada producte/menú. 

Alternatives Cap 
Excepcions 1a. No hi ha productes/menús afegits a la cistella. Es 

mostra el missatge d'avís corresponent. 
Casos d'ús relacionats Cap 
Comentaris  

 

Cas d'ús Esborrar producte/menú de cistella 

Descripció L'usuari vol esborrar un producte/menú de la cistella. 
Actors Usuari 
Precondicions Haver afegit el producte/menú a la cistella. 
Postcondicions El producte/menú s'esborra de la cistella. 
Escenari principal 1. L'usuari accedeix a la cistella. 

2. Selecciona l'acció "Esborrar" situada al costat de 
cada producte/menú. 

3. Confirma la petició d'esborrar. 
Alternatives Cap 
Excepcions 1a. No hi ha productes/menús afegits a la cistella. Es 

mostra el missatge d'avís corresponent. 
Casos d'ús relacionats Cap 
Comentaris  

 

Cas d'ús Confirmar cistella 

Descripció L'usuari vol confirmar la cistella en curs. 
Actors Usuari 
Precondicions Haver afegit com a mínim un producte/menú a la cistella. 
Postcondicions S'imprimeix un ticket amb la cistella. El sistema torna a la 

pantalla "Fer cistella".  
Escenari principal 1. L'usuari accedeix a la cistella. 

2. Selecciona l'acció "Fi comanda". 
3. Confirma l'acció triada. 
4. Imprimir ticket. 

Alternatives Cap 
Excepcions 1a. No hi ha productes/menús afegits a la cistella. Es 

mostra el missatge d'avís corresponent. 
Casos d'ús relacionats Cap 
Comentaris  

 

Cas d'ús Cancel.lar cistella 

Descripció L'usuari vol cancel.lar la cistella en curs. 
Actors Usuari 
Precondicions Cap 
Postcondicions El sistema torna a la pantalla "Fer comanda".  
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Escenari principal 1. L'usuari selecciona l'acció "Cancel.la comanda". 
2. Confirma l'acció triada. 

Alternatives Cap 
Excepcions Cap 
Casos d'ús relacionats Cap 
Comentaris  

 

Cas d'ús Iniciar sessió 

Descripció Es vol accedir a l'aplicatiu d'administració de les taules 
mestres. 

Actors Administrador 
Precondicions Cap 
Postcondicions El sistema mostra les opcions d'administració. 
Escenari principal 1. Es visualitza el formulari d'accés. 

2. L'administrador introdueix les credencials. 
3. Un cop validat accedeix a les opcions 

d'administració. 
Alternatives Cap 
Excepcions 2a. Les credencials de validació no són correctes i es 

mostra el missatge d'avís corresponent. 
Casos d'ús relacionats Cap 
Comentaris  

 

Cas d'ús Tancar sessió 

Descripció Es vol sortir de l'aplicatiu d'administració de les taules 
mestres. 

Actors Administrador 
Precondicions Haver iniciat sessió. 
Postcondicions La sessió finalitza i se surt de l'aplicatiu d'administració. 
Escenari principal 1. L'administrador selecciona l'opció "Tancar sessió". 
Alternatives Cap 
Excepcions Cap 
Casos d'ús relacionats Cap 
Comentaris  

 

Cas d'ús Administrar famílies (alta) 

Descripció Es vol afegir una nova família de productes. 
Actors Administrador 
Precondicions Haver iniciat sessió. 
Postcondicions La familia s'afegeix a la base de dades.. 
Escenari principal 1. L'administrador selecciona l'opció de menú 

"Famílies de productes". 
2. A  continuació selecciona el botó "Afegir família". 
3. Emplena els camps del formulari de famílies de 

productes. 
4. Desa els canvis. 

Alternatives Cap 
Excepcions 3a. El nom de família ja existeix. Es mostra el missatge 

d'error corresponent. 
4a. Falten camps obligatoris per emplenar. Es mostra el 
missatge d'avís corresponent. 
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Casos d'ús relacionats Assignar menús 
Assignar productes 

Comentaris  

 

Cas d'ús Administrar famílies (modificació) 

Descripció Es vol modificar una família de productes existent. 
Actors Administrador 
Precondicions Haver iniciat sessió. La família de productes ha d'existir. 
Postcondicions La familia es modifica i es desa a la base de dades.. 
Escenari principal 1. L'administrador selecciona l'opció de menú 

"Famílies de productes". 
2. Cerca la família que vol modificar i l'edita. 
3. Modifica la informació desitjada. 
4. Desa els canvis. 

Alternatives Cap 
Excepcions 3a. El nom de família ja existeix. Es mostra el missatge 

d'error corresponent. 
4a. Falten camps obligatoris per emplenar. Es mostra el 
missatge d'avís corresponent. 

Casos d'ús relacionats Assignar menús 
Assignar productes 

Comentaris  

 

Cas d'ús Administrar famílies (esborrar) 

Descripció Es vol esborrar una família de productes existent. 
Actors Administrador 
Precondicions Haver iniciat sessió. La família de productes ha d'existir. 
Postcondicions La familia s'esborra de la base de dades. Els productes i 

menús assignats a aquesta queden sense família. 
Escenari principal 1. L'administrador selecciona l'opció de menú 

"Famílies de productes". 
2. Cerca la família que vol esborrar i l'edita. 
3. Selecciona l'opció d'esborrar. 
4. Confirma l'acció. 

Alternatives Cap. 
Excepcions Cap. 
Casos d'ús relacionats Assignar menús 

Assignar productes 
Comentaris  

 

Cas d'ús Administrar productes (alta) 

Descripció Es vol afegir un nou producte. 
Actors Administrador 
Precondicions Haver iniciat sessió. 
Postcondicions El producte s'afegeix a la base de dades.. 
Escenari principal 1. L'administrador selecciona l'opció de menú 

"Productes". 
2. A  continuació selecciona el botó "Afegir producte". 
3. Emplena els camps del formulari de productes. 
4. Desa els canvis. 

Alternatives Cap 
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Excepcions 3a. El nom de producte ja existeix. Es mostra el missatge 
d'error corresponent. 
4a. Falten camps obligatoris per emplenar. Es mostra el 
missatge d'avís corresponent. 

Casos d'ús relacionats Assignar família 
 

Comentaris  

 

Cas d'ús Administrar productes (modificació) 

Descripció Es vol modificar un producte existent. 
Actors Administrador 
Precondicions Haver iniciat sessió. El producte ha d'existir. 
Postcondicions El producte es modifica i es desa a la base de dades.. 
Escenari principal 1. L'administrador selecciona l'opció de menú 

"Productes". 
2. Cerca el producte que vol modificar i l'edita. 
3. Modifica la informació desitjada. 
4. Desa els canvis. 

Alternatives Cap 
Excepcions 3a. El nom del producte existeix. Es mostra el missatge 

d'error corresponent. 
4a. Falten camps obligatoris per emplenar. Es mostra el 
missatge d'avís corresponent. 

Casos d'ús relacionats Assignar família 
Comentaris  

 

Cas d'ús Administrar productes (esborrar) 

Descripció Es vol esborrar un producte existent. 
Actors Administrador 
Precondicions Haver iniciat sessió. El producte ha d'existir. 
Postcondicions El producte s'esborra de la base de dades.  
Escenari principal 1. L'administrador selecciona l'opció de menú 

"Productes". 
2. Cerca el producte que vol esborrar i l'edita. 
3. Selecciona l'opció d'esborrar. 
4. Confirma l'acció. 

Alternatives Cap. 
Excepcions Cap. 
Casos d'ús relacionats Cap. 
Comentaris  

 

Cas d'ús Administrar menús (alta) 

Descripció Es vol afegir un nou menú de productes. 
Actors Administrador 
Precondicions Haver iniciat sessió. 
Postcondicions El menú s'afegeix a la base de dades.. 
Escenari principal 1. L'administrador selecciona l'opció de menú "Menús 

de productes". 
2. A  continuació selecciona el botó "Afegir menú". 
3. Emplena els camps del formulari. 
4. Desa els canvis. 
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Alternatives Cap 
Excepcions 5a. El nom del menú ja existeix. Es mostra el missatge 

d'error corresponent. 
4a. Falten camps obligatoris per emplenar. Es mostra el 
missatge d'avís corresponent. 

Casos d'ús relacionats Assignar família 
Assignar productes 

Comentaris  

 

Cas d'ús Administrar menús (modificació) 

Descripció Es vol modificar un menú de producte existent. 
Actors Administrador 
Precondicions Haver iniciat sessió. El menú ha d'existir. 
Postcondicions El menú es modifica i es desa a la base de dades.. 
Escenari principal 1. L'administrador selecciona l'opció de menú "Menús 

de productes". 
2. Cerca el menú que vol modificar i l'edita. 
3. Modifica la informació desitjada. 
4. Desa els canvis. 

Alternatives Cap 
Excepcions 5a. El nom del menú ja existeix. Es mostra el missatge 

d'error corresponent. 
4a. Falten camps obligatoris per emplenar. Es mostra el 
missatge d'avís corresponent. 

Casos d'ús relacionats Assignar família 
Assignar productes 

Comentaris  

 

Cas d'ús Administrar menús (esborrar) 

Descripció Es vol esborrar un menú existent. 
Actors Administrador 
Precondicions Haver iniciat sessió. El menú ha d'existir. 
Postcondicions El menú s'esborra de la base de dades.  
Escenari principal 1. L'administrador selecciona l'opció de menú "Menús 

de productes". 
2. Cerca el menú que vol esborrar i l'edita. 
3. Selecciona l'opció d'esborrar. 
4. Confirma l'acció. 

Alternatives Cap. 
Excepcions Cap. 
Casos d'ús relacionats Cap. 
Comentaris  

 

Cas d'ús Assignar menús 

Descripció Relacionar menús amb una família de productes 
Actors Administrador 
Precondicions Haver iniciat sessió. Accedir a la fitxa d'una família. 
Postcondicions La llista de menús seleccionats queda vinculada amb la 

família.  
Escenari principal 1. L'administrador selecciona l'opció de menú 

"Famílies". 
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2. Cerca la família que vol i l'edita. 
3. Assigna / Desassigna els menús amb la família. 
4. Confirma l'acció. 

Alternatives Cap. 
Excepcions Cap. 
Casos d'ús relacionats Administrar famílies 
Comentaris  

 

Cas d'ús Assignar productes (amb famílies) 

Descripció Relacionar productes amb una família de productes. 
Actors Administrador 
Precondicions Haver iniciat sessió. Accedir a la fitxa d'una família. 
Postcondicions La llista de productes seleccionats queda vinculada amb la 

família.  
Escenari principal 1. L'administrador selecciona l'opció de menú 

"Famílies". 
2. Cerca la família que vol i l'edita. 
3. Assigna / Desassigna els productes amb la família. 
4. Confirma l'acció. 

Alternatives Cap. 
Excepcions Cap. 
Casos d'ús relacionats Administrar famílies 
Comentaris  

 

Cas d'ús Assignar productes (amb menús) 

Descripció Relacionar productes amb un menú de productes 
Actors Administrador 
Precondicions Haver iniciat sessió. Accedir a la fitxa d'un menú de 

productes. 
Postcondicions La llista de productes seleccionats queda vinculat amb el 

menú.  
Escenari principal 1. L'administrador selecciona l'opció de menú "Menús 

de productes". 
2. Cerca el menú que vol i l'edita. 
3. Assigna / Desassigna els productes amb la família. 
4. Confirma l'acció. 

Alternatives Cap. 
Excepcions 6a. Cal seleccionar com a mínim 2 productes. En cas 

contrari es mostra el missatge d'error corresponent. 
Casos d'ús relacionats Administrar menús 
Comentaris  

 

Cas d'ús Assignar família (amb menús) 

Descripció Relacionar una família amb un menú de productes 
Actors Administrador 
Precondicions Haver iniciat sessió. Accedir a la fitxa d'un menú de 

productes. 
Postcondicions La família seleccionada queda vinculada amb el menú.  
Escenari principal 1. L'administrador selecciona l'opció de menú "Menús 

de productes". 
2. Cerca el menú que vol i l'edita. 
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3. Selecciona la família relacionada amb el menú. 
4. Confirma l'acció. 

Alternatives Cap. 
Excepcions 7a. Cal seleccionar una família de productes.En cas 

contrari. es mostra el missatge d'avís corresponent. 
Casos d'ús relacionats Administrar menús 
Comentaris  

 

Cas d'ús Assignar família (amb productes) 

Descripció Relacionar una família amb un producte 
Actors Administrador 
Precondicions Haver iniciat sessió. Accedir a la fitxa d'un producte. 
Postcondicions La família seleccionada queda vinculada amb el producte.  
Escenari principal 1. L'administrador selecciona l'opció de menú 

"Productes". 
2. Cerca el producte que vol i l'edita. 
3. Selecciona la família relacionada amb el producte. 
4. Confirma l'acció. 

Alternatives Cap. 
Excepcions 7a. Cal seleccionar una família de productes.En cas 

contrari. es mostra el missatge d'avís corresponent. 
Casos d'ús relacionats Administrar productes 
Comentaris  
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6. Disseny 

6.1 Diagrames de seqüència 

En aquest apartat es mostren els diagrames de seqüència relatius als casos d'ús 

plantejats. 

a. Consultar menús/productes 
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b. Afegir a la cistella 

 
c. Consular cistella 
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d. Modificar unitats producte/menú 
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e. Esborrar producte/menú de cistella 
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f. Confirmar cistella 
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g. Cancel.lar cistella 
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h. Iniciar sessió 

 
i. Tancar sessió 
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j. Administrar famílies (alta) 
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k. Administrar famílies (modificació) 

 
l. Administrar famílies (esborrar) 
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m. Administrar productes (alta) 

 
n. Administrar productes (modificació) 
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o. Administrar productes (esborrar) 

 
p. Administrar menús (alta) 
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q. Administrar menús (modificació) 

 
r. Administrar menús (esborrar) 
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6.2 Diagrames de classes 

 

 
 

A continuació es descriuen breument les classes representades en aquest 

diagrama: 

 

 Familia: representa la informació d'una família de productes. 

 Item: conté les dades genèriques de tots els tipus de producte (productes i 

menús). 

 Producte: Hereta de la classe genèrica Item i fa referència a un producte 

concret. 

 Menú: Hereta de la classe genèrica Item i fa referència a un menú de 

productes.  

 ItemsPerFamilia: conté la relació entre famílies i productes/menús. 

 Comanda: comprèn les dades de capçalera d'una comanda. 

 QuantitatItem: relaciona una comanda amb els productes/menús que la 

componen. 

 Administrador: dades bàsiques dels usuaris administradors del sistema.  

 

6.3 Disseny de pantalles 

A continuació es presenten els prototips de les diferents pantalles que formaran part 

del producte final. 
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- Pantalla principal d'interacció amb el client

 

 

 

 

- Pantalla de login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RestKiosk - Software d'autoservei per a restauració  
TFC - Memòria 

34 
 

- Pantalla de cerca de famílies 

 

 

- Pantalla de manteniment de famílies 
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- Pantalla de cerca de productes 

 

 

- Pantalla de manteniment de productes 
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- Pantalla de cerca de menús 

 

 

- Pantalla de manteniment de menús 

-  
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6.4 Arquitectura del projecte 

El disseny del projecte es basa en el següent esquema: 

 

 
 

6.4.1 Usuari 

El projecte serà accessible només des d'un navegador web. 

 

6.4.2 Servidor web 

S’ha optat per implementar el Model Vista Controlador (MVC) per a la realització 

d'aquest projecte, donat que permet separar en diferents capes les dades (Model), 

la interfície d'usuari (Vista) i la lògica de negoci (Controlador). Alguns dels seus 

avantatges són: 

- Escalabilitat: Implica poder separar l’aplicació en tres capes reals 

(Controlador, Model i Vista). Això pot permetre canviar el disseny de l’aplicació 

web sense canviar el model, o realitzar canvis en el model sense tenir que 

modificar el disseny de la interfície d’usuari.  

- Simplicitat: Una gran avantatge és la simplicitat amb la qual es pot gestionar i 

mantenir el sistema, així com la possibilitat de treballar en paral·lel. Els 

dissenyadors, maquetadors i programadors poden treballar independentment.  

- Facilitat per fer proves: Tenir la lògica de negoci separada de la interfície 

permet crear proves específiques per cada funcionalitat.  

- Optimització del codi: Amb la separació de la lògica de negoci i la presentació 

es permet tenir un codi millor estructurat.  
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6.4.3 Servidor de base de dades 

La capa d'integració amb les dades està formada per un sistema gestor de bases 

de dades relacional. Per accedir-hi s'utilitzarà Hibernate que ens permetrà realitzar 

el mapatge objecte-relacional i que facilita el mapeig d’atributs entre la base de 

dades i el model d’objectes de l’aplicació.  

7. Implementació 

En aquest apartat es descriuen el maquinari i programari utilitzats pel 

desenvolupament del projecte, els paràmetres de configuració necessaris, l'estructura 

del projecte i el procés de desplegament. 

7.1 Maquinari i programari 

- Intel Core2 Quad CPU Q8300 2,50GHz amb 4GB de RAM. 

- Windows XP 64-bits com a sistema operatiu. 

Per  la documentació: 

- Microsoft Project 2007 per a l'elaboració dels diagrames de Gantt. 

- Microsoft Word 2007 per a l'elaboració dels documents. 

- Microsoft Visio 2007 per a l'elaboració dels prototips de pantalla. 

- MagicDraw UML per a elaborar els diagrames de casos d’ús, diagrames de 

seqüència, el disseny de la base de dades i els diagrames de classe. 

Pel desenvolupament: 

- JDK v1.7 . 

- Eclipse IDE v4.2 (versió Juno) com a entorn de desenvolupament. 

- Apache Ant 1.8.4 per a empaquetar i distribuir l'aplicació.  

- Apache Tomcat 6.0.36 com a servidor d'aplicacions  

- MySQL 5.5.28 com a gestor de base de dades. 

- MySQL Workbench 5.2 CE per accedir al gestor de base de dades. 

- Spring MVC 3.2.0 com a framework per a implementar la patró Model-Vista-

Controlador. 

- Hibernate 4.1.7 per al model de persistència. 

 

7.2 Configuració 

A continuació descriuré els paràmetres de configuració del programari de 

desenvolupament que ho requereix: 

 



RestKiosk - Software d'autoservei per a restauració  
TFC - Memòria 

39 
 

1. MySQL 5.5.28 

Durant el procés d'instal.lació Caldrà definir com a l'usuari administrador com a 

"root" amb el password "tfc". 

 

2. Eclipse 

Cal configurar l'Eclipse per a poder executar i depurar la nostra aplicació. Per 

això serà necessari: 

o Afegir la JRE7 des de la opció "Window -> Preferences ->Java -> 

Installed JREs" fent clic a "Add" i seleccionant la ruta on es troba la jre7. 

 

o Afegir un nou servidor des de la opció "Window -> Preferences -> 

Server -> Runtime Environtment" fent clic a "Add", i especificant el 

servidor Apache Tomcat 6.0, la ruta on es troba instal.lat i com a JRE la 

JRE7. 

  

 

o Llibreries: 

A la carpeta "WEB-INF\lib" cal posar-hi les llibreries corresponents a: 

 Connexió al MySQL 

 Spring 

 Hibernate 

 Apache Commons (operacions de log, E/S, etc) 

 Ant 
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 JSP 
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o Fitxers de configuració: 

 web.xml: és el fitxer de configuració de l'aplicació, on s'indica 

que Spring serà qui resolgui les peticions web a partir del patró 

configurat. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 

xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" 

xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 

http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" id="WebApp_ID" 

version="2.5"> 

  <display-name>RestKiosk</display-name> 

 

  <filter> 

  <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name> 

  <filter-

class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter

-class> 

  </filter> 

    

  <filter-mapping> 

  <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name> 

  <url-pattern>/*</url-pattern> 

  </filter-mapping> 

 

  <listener> 

 <listener-

class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</liste

ner-class> 

 </listener> 

    

  <context-param> 

  <param-name>contextConfigLocation</param-name> 

  <param-value> 

  /WEB-INF/applicationContext.xml 

  /WEB-INF/RestKiosk-security.xml 

 

  </param-value> 

  </context-param> 

   

      <servlet> 

            <servlet-name>RestKiosk</servlet-name> 

            <servlet-class> 

              org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet 

            </servlet-class> 

            <load-on-startup>1</load-on-startup> 

      </servlet> 

      <servlet-mapping> 

            <servlet-name>RestKiosk</servlet-name> 

            <url-pattern>*.html</url-pattern> 

      </servlet-mapping> 

      <filter> 

     <filter-name>encodingFilter</filter-name> 

     <filter-

class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filt

er-class> 

     <init-param> 

         <param-name>encoding</param-name> 

         <param-value>UTF-8</param-value> 

     </init-param> 

     <init-param> 

         <param-name>forceEncoding</param-name> 

         <param-value>true</param-value> 

     </init-param> 

  </filter> 



RestKiosk - Software d'autoservei per a restauració  
TFC - Memòria 

42 
 

  

  <filter-mapping> 

     <filter-name>encodingFilter</filter-name> 

     <url-pattern>/*</url-pattern> 

  </filter-mapping> 

   

 

    <welcome-file-list> 

    <welcome-file>index.jsp</welcome-file> 

  </welcome-file-list> 

</web-app> 

 RestKiosk-servlet.xml: fitxer de configuració dels beans d'Spring 

(resolutor de vistes, internacionalització, connexió, sessió i 

transacció amb la base de dades, configuració per anotacions i 

anàlisi automàtica per a la detecció dels components, serveis i 

controladors.  

 

<?xml  version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

 xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" 

 xmlns:lang="http://www.springframework.org/schema/lang" 

 xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx" 

 xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util" 

 xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" 

 

  

 xsi:schemaLocation=" 

  http://www.springframework.org/schema/aop 

  http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd 

  http://www.springframework.org/schema/beans 

  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-

beans.xsd 

  http://www.springframework.org/schema/lang 

  http://www.springframework.org/schema/lang/spring-lang.xsd 

  http://www.springframework.org/schema/tx 

  http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd 

  http://www.springframework.org/schema/util 

  http://www.springframework.org/schema/util/spring-util.xsd 

  http://www.springframework.org/schema/context 

  http://www.springframework.org/schema/context/spring-

context.xsd 

  "> 

   

  <context:annotation-config /> 

  

    <context:component-scan base-package="restkiosk" /> 

     

    <bean id="jspViewResolver" 

        

class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewRe

solver"> 

        <property name="viewClass" 

            value="org.springframework.web.servlet.view.JstlView" 

/> 

        <property name="prefix" value="/WEB-INF/jsp/" /> 

        <property name="suffix" value=".jsp" /> 

    </bean> 

  

    <bean id="messageSource" 

        

class="org.springframework.context.support.ReloadableResourceBundl

eMessageSource"> 

        <property name="basename" value="classpath:messages" /> 

        <!-- property name="defaultEncoding" value="UTF-8" /--> 

    </bean> 

     

    <bean id="localeChangeInterceptor" 
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class="org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeIntercepto

r"> 

    <property name="paramName" value="lang" /> 

 </bean> 

  

 <bean id="localeResolver" 

     

class="org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver"> 

     <property name="defaultLocale" value="es"/> 

 </bean> 

     

    <bean id="propertyConfigurer" 

        

class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholde

rConfigurer"> 

        <property name="location" value="/WEB-INF/jdbc.properties" 

/> 

    </bean> 

     

    <bean id="handlerMapping" 

    

class="org.springframework.web.servlet.mvc.annotation.DefaultAnnot

ationHandlerMapping"> 

    <property name="interceptors"> 

        <ref bean="localeChangeInterceptor" /> 

    </property> 

 </bean> 

  

    <bean id="dataSource" 

        class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-

method="close"> 

        <property name="driverClassName" 

value="${jdbc.driverClassName}" /> 

        <property name="url" value="${jdbc.databaseurl}" /> 

        <property name="username" value="${jdbc.username}" /> 

        <property name="password" value="${jdbc.password}" /> 

    </bean> 

         

  

  

    <bean id="sessionFactory" 

        

class="org.springframework.orm.hibernate4.LocalSessionFactoryBean"

> 

        <property name="dataSource" ref="dataSource" /> 

        <property name="configLocation" value="/WEB-

INF/hibernate.cfg.xml" /> 

        <property name="hibernateProperties"> 

            <props> 

                <prop 

key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</prop> 

                <prop key="hibernate.show_sql">true</prop> 

            </props> 

        </property> 

    </bean> 

  

    <tx:annotation-driven  transaction-

manager="transactionManager"/> 

    <bean id="transactionManager" 

        

class="org.springframework.orm.hibernate4.HibernateTransactionMana

ger"> 

        <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory" /> 

    </bean> 

     

    <bean id="multipartResolver" 

class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartR

esolver"> 

        <!-- one of the properties available; the maximum file 

size in bytes --> 

        <property name="maxUploadSize" value="500000"/> 

    </bean> 

</beans> 
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 RestKiosk-security.xml: fitxer de configuració on s'especifiquen 

les regles de seguretat a aplicar en funció de la ruta d'accés. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

    

xmlns:security="http://www.springframework.org/schema/security" 

  

 xsi:schemaLocation=" 

  http://www.springframework.org/schema/beans  

  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd 

    http://www.springframework.org/schema/security  

    http://www.springframework.org/schema/security/spring-

security.xsd"> 

   

 <!-- This is where we configure Spring-Security  --> 

  

 <security:http auto-config="false" use-expressions="true" access-

denied-page="/auth/denied.html" 

   entry-point-ref="authenticationEntryPoint" > 

   

  <security:intercept-url pattern="/auth/*" access="permitAll"/> 

  <security:intercept-url pattern="/admin/*" 

access="hasRole('ROLE_ADMIN')"/> 

  <security:intercept-url pattern="/public/*" access="permitAll"/> 

     

  <security:logout 

    invalidate-session="true" 

    logout-success-url="/auth/login.html" 

    logout-url="/auth/logout.html"/> 

   

  <security:custom-filter ref="authenticationFilter" 

position="FORM_LOGIN_FILTER"/> 

 </security:http> 

   

    

  <!-- Custom filter for username and password. The real 

customization is done in the customAthenticationManager --> 

  <bean id="authenticationFilter" 

class="org.springframework.security.web.authentication.UsernamePas

swordAuthenticationFilter"> 

    <property name="authenticationManager" 

ref="customAuthenticationManager"/> 

    <property name="authenticationFailureHandler" 

ref="customAuthenticationFailureHandler"/> 

    <property name="authenticationSuccessHandler" 

ref="customAuthenticationSuccessHandler"/> 

     

  </bean>   

      

 <!-- Custom authentication manager. In order to authenticate, 

username and password must not be the same --> 

 <bean id="customAuthenticationManager" 

class="restkiosk.utils.CustomAuthenticationManager" > 

 

   </bean> 

    

  <!-- We just actually need to set the default failure url here -

-> 

   <bean id="customAuthenticationFailureHandler" 

class="org.springframework.security.web.authentication.SimpleUrlAu

thenticationFailureHandler"> 

   <property name="defaultFailureUrl" 

value="/auth/login.html?error=true"/> 

   </bean> 

     

   <!-- We just actually need to set the default target url here -

-> 
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  <bean id="customAuthenticationSuccessHandler" 

class="org.springframework.security.web.authentication.SimpleUrlAu

thenticationSuccessHandler"> 

     <property name="defaultTargetUrl" 

value="/admin/indexAdmin.html"/> 

   

  </bean> 

   

    

  <!-- The AuthenticationEntryPoint is responsible for redirecting 

the user to a particular page, like a login page, 

    whenever the server sends back a response requiring 

authentication --> 

  <!-- See Spring-Security Reference 5.4.1 for more info --> 

  <bean id="authenticationEntryPoint"  

class="org.springframework.security.web.authentication.LoginUrlAut

henticationEntryPoint"> 

    <property name="loginFormUrl" value="/auth/login.html"/> 

  </bean> 

  

 <!-- The tag below has no use but Spring Security needs it to 

autowire the parent property of  

   org.springframework.security.authentication.ProviderManager. 

Otherwise we get an error  

   A probable bug. This is still under investigation--> 

 <security:authentication-manager/> 

<!--         <security:authentication-provider user-service-

ref="customUserDetailsService"> 

          <security:password-encoder ref="passwordEncoder"/> 

        </security:authentication-provider> 

</security:authentication-manager> 

 

<bean 

class="org.springframework.security.authentication.encoding.Md5Pas

swordEncoder" id="passwordEncoder"/--> 

  

</beans> 

 

 hibernate.cfg.xml: fitxer de configuració d'Hibernate on 

únicament tenim indicades les entitats que al mapejar. 

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> 

<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC 

    "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD//EN" 

    "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-

3.0.dtd"> 

<hibernate-configuration> 

    <session-factory> 

     <property name="hbm2ddl.auto">create</property> 

        <mapping class="restkiosk.model.Familia" /> 

        <mapping class="restkiosk.model.Producte" /> 

        <mapping class="restkiosk.model.Menu" /> 

 <mapping class="restkiosk.model.User" /> 

      <mapping class="restkiosk.model.Comanda" /> 

    </session-factory> 

</hibernate-configuration> 

 

 jdbc.properties: fitxer de configuració amb els paràmetres de 

connexió a la base de dades. 

jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver 

jdbc.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect 

jdbc.databaseurl=jdbc:mysql://localhost:3306/restkiosk 

jdbc.username=root 

jdbc.password=tfc 
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7.3 Estructura del projecte 
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- Java Resources: conté el codi font de totes les classes java 

o restkiosk.controladors: en aquest paquet hi ha les classes 

controladores. 

o restkiosk.dao: en aquest paquet hi ha les classes de repositori que 

s'encarregaran d'accedir a la base de dades. 

o restkiosk.model: conté les classes relatives a les entitats de la base de 

dades i les seves relacions. També inclou classes DTO (Data 

Transformation Objects) per tal de treballar amb objectes més 

complexes que continguin atributs adicionals als de les classes 

mapejades amb la bbdd. 

o restkiosk.utils: conté classes d'utilitats genèriques. 

o restkiosk.validator: conté classes encarregades de la validació de 

dades. 

o resources: conté el fitxer d'etiquetes amb l'idioma per defecte. 

- build: conté el projecte compilat i empaquetat. 

- WebContent:conté els fitxers principals d'accés a la part de frontoffice 

(index.jsp) i backoffice (indexAdmin.jsp) 

o css: fulla d'estil. 

o imatges: allotjarà imatges dels productes. 

o img: imatges estàtiques. 

o javascript: conjunt de llibreries javascript 

o WEB-FIN/jsp: conté les vistes. S'han ubicat en aquesta carpeta perquè 

els fitxers aquí no són visibles pels usuaris. 

7.4 Desplegament 

A continuació descriuré el programari necessari per al desplegament de l'aplicació: 

1. Instal.lació de la JDK 1.7 (també és possible utilitzar la versió 1.6) 

2. Instal.lació del Apache Tomcat 6.0: 

a. Configuració de les variables d'entorn: 

 set CATALINA_HOME=ruta apache (ex: c:\apache-tomcat-

6.0.36) 

 set JAVA_HOME=ruta instal.lació jdk (ex: c: \Java\jdk1.7.0_09\) 

 set JVM=ruta de la jvm.dll (c: 

\Java\jdk1.7.0_09\jre\bin\server\jvm.dll) 

b. Per a la Instal·lació de l'Apache Tomcat 6.0 com a servei cal 

executar "service install" 
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c. Executar Apache Tomcat 6.0 i des del "Tomcat Manager" 

(http://localhost:8080/manager/html) desplegar el fitxer .WAR 

corresponent al nostre aplicatiu. 

 

3. Instal·lació del MySQL 

Després del procés d'instal·lació s'executa l'assitent de configuració. Els 

paràmetres han de ser: 

1. Configuration type: Detailed configuration 

2. Server type: Server Machine 

3. Database usage: Multifunctional database. 

4. InnoDB: per defecte 

5. Concurrent connections: DSS/OLAP 

6. Networking options: activar "Enable TCP/IP Networking", port 3306 i 

activar "Enable Strict Mode". 

7. Character set: manual a UTF8. 

8. Windows options:activar "Install as Windows Service" 

9. Security options: password "tfc" per a l'usuari root 

Un cop arrencat el MySQL cal executar l'script de l'annex 1 per crear la 

base de dades, dades d'exemple i l'usuari d'accés a l'entorn de BackOffice.  

 

NOTA IMPORTANT: Les dades d'accés a l'entorn de BackOffice són 

usuari=admin i password=restkiosk. Si es vol modificar aquest cal tenir 

present que s'ha d'encriptar la paraula clau utilitzant l'algorisme MD5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RestKiosk - Software d'autoservei per a restauració  
TFC - Memòria 

49 
 

Bibliografia 

SPRINGSOURCE COMMUNITY. Spring Framework Reference Documentation  [en 
línia] http://static.springsource.org/spring/docs/3.2.x/spring-framework-reference/html/  
[Diverses consultes durant el desenvolupament] 
 

GRIMALDO MORENO, FRANCISCO. Desarrollando una aplicación Spring 
Framework MVC v3 + JPA paso a paso [en línia] 
http://www.uv.es/grimo/teaching/SpringMVCv3PasoAPaso/index.html 
[Diverses consultes durant el desenvolupament] 
 

RISBERG, THOMAS; EVANS, RICK; TUNG, PORTIA. 
Desarrollando una aplicacion Spring Framework MVC paso a paso [en línia) 
http://www.davidmarco.es/tutoriales/spring-mvc-sbs/ 
[Diverses consultes durant el desenvolupament] 
 
WINTERFELDT, DAVID. Spring by Example [en línia] http://www.springbyexample.org/ 
[Diverses consultes durant el desenvolupament] 
 

RED HAT, INC (2011) JBoss Community - Project Hibernate [en línia] 
http://www.hibernate.org/docs [Diverses consultes durant el desenvolupament] 
 
MARK SERRANO Tutorials [en línia]  http://krams915.blogspot.com.es/p/tutorials.html 
[Diverses consultes durant el desenvolupament] 
 
jQUERY FOUNDATION. [en linia] http://jquery.com/ [Diverses consultes durant el 
desenvolupament] 
 
APACHE SOFTWARE FOUNDATION [en línia] http://projects.apache.org/ [Diverses 
consultes durant el desenvolupament] 
 

Annex 1. Script de la BBDD 

NOTA IMPORTANT: Les dades d'accés a l'entorn de BackOffice són usuari=admin i 

password=restkiosk. Si es vol modificar el password cal tenir present que s'ha 

d'encriptar utilitzant l'algorisme MD5.  

El fitxer RestKiosk_SQLScript.sql conté les següents sentències:  

 
-- CREACIÓ DE LA BBDD I LES TAULES 

 

CREATE DATABASE  IF NOT EXISTS `restkiosk` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */; 

USE `restkiosk`; 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS `comandes`; 

 

CREATE TABLE `comandes` ( 

  `IdComanda` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `DataHora` datetime DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`IdComanda`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `families`; 

 

CREATE TABLE `families` ( 

http://static.springsource.org/spring/docs/3.2.x/spring-framework-reference/html/
http://www.uv.es/grimo/teaching/SpringMVCv3PasoAPaso/index.html
http://www.davidmarco.es/tutoriales/spring-mvc-sbs/
http://www.springbyexample.org/
http://www.hibernate.org/docs
http://krams915.blogspot.com.es/p/tutorials.html
http://jquery.com/
http://projects.apache.org/
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  `IdFamilia` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `Descripcio` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `Visible` bit(1) DEFAULT b'0', 

  `Ordre` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`IdFamilia`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `menus`; 

 

CREATE TABLE `menus` ( 

  `IdMenu` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `Descripcio` varchar(255) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL, 

  `Ordre` int(11) DEFAULT NULL, 

  `Preu` float DEFAULT NULL, 

  `Titol` varchar(255) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL, 

  `Visible` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `Imatge` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`IdMenu`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `productes`; 

 

CREATE TABLE `productes` ( 

  `IdProducte` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `Descripcio` varchar(255) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL, 

  `Ordre` int(11) DEFAULT NULL, 

  `Preu` float DEFAULT NULL, 

  `Titol` varchar(255) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL, 

  `Visible` tinyint(1) DEFAULT NULL, 

  `Imatge` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`IdProducte`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=48 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS `familiesrelmenus`; 

 

CREATE TABLE `familiesrelmenus` ( 

  `IdFamilia` int(11) NOT NULL, 

  `IdMenu` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`IdFamilia`,`IdMenu`), 

  UNIQUE KEY `IdMenu` (`IdMenu`), 

  KEY `FKE756CF1DAF490F21` (`IdFamilia`), 

  KEY `FKE756CF1D87B59017` (`IdMenu`), 

  CONSTRAINT `FKE756CF1D87B59017` FOREIGN KEY (`IdMenu`) REFERENCES `menus` (`IdMenu`), 

  CONSTRAINT `FKE756CF1DAF490F21` FOREIGN KEY (`IdFamilia`) REFERENCES `families` 

(`IdFamilia`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `familiesrelproductes`; 

 

CREATE TABLE `familiesrelproductes` ( 

  `IdFamilia` int(11) NOT NULL, 

  `IdProducte` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`IdFamilia`,`IdProducte`), 

  UNIQUE KEY `IdProducte` (`IdProducte`), 

  KEY `FKCE5B5586AF490F21` (`IdFamilia`), 

  KEY `FKCE5B55866452B385` (`IdProducte`), 

  CONSTRAINT `FKCE5B55866452B385` FOREIGN KEY (`IdProducte`) REFERENCES `productes` 

(`IdProducte`), 

  CONSTRAINT `FKCE5B5586AF490F21` FOREIGN KEY (`IdFamilia`) REFERENCES `families` 

(`IdFamilia`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `menusrelproductes`; 

 

CREATE TABLE `menusrelproductes` ( 

  `IdMenu` int(11) NOT NULL, 

  `IdProducte` int(11) NOT NULL, 

  `Tipus` varchar(1) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`IdMenu`,`IdProducte`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `usuaris`; 

 

CREATE TABLE `usuaris` ( 
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  `login` varchar(45) NOT NULL, 

  `password` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`login`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

-- CREACIÓ DE DADES DE TEST 

 

LOCK TABLES `usuaris` WRITE; 

/*!40000 ALTER TABLE `usuaris` DISABLE KEYS */; 

INSERT INTO `usuaris` VALUES ('admin','03dc55930c1bee3a8f460449a5d3e2c4'); 

/*!40000 ALTER TABLE `usuaris` ENABLE KEYS */; 

UNLOCK TABLES; 

 

LOCK TABLES `families` WRITE; 

/*!40000 ALTER TABLE `families` DISABLE KEYS */; 

INSERT INTO `families` VALUES 

(10,'Entrepans','_,3),(11,'Begudes','_,2),(16,'Pizzes','_,5),(17,'Pica 

pica','_,0),(18,'Amanides','_,1),(19,'Pastes','_,4),(20,'Postres','_,6); 

/*!40000 ALTER TABLE `families` ENABLE KEYS */; 

UNLOCK TABLES; 

 

LOCK TABLES `menus` WRITE; 

/*!40000 ALTER TABLE `menus` DISABLE KEYS */; 

INSERT INTO `menus` VALUES (1,'Tria la pizza que més t\'agradi, alguna coseta per picar 

i una beguda refrescant. Tot al millor preu.',0,9,'Entrant + Pizza + 

Beguda',1,'menu_1.jpg'),(2,'Tria l\'entrepà que més t\'agradi, alguna coseta per picar i 

una beguda refrescant. Tot al millor preu.',1,8,'Entrant + Entrepà + 

Beguda',1,''),(5,'Tria algo per picar, una amanida i una beguda. Tot al millor 

preu.',2,8.5,'Entrant + Amanida + Beguda',1,''),(6,'Tria la pasta que més t\'agradi, 

alguna coseta per picar i una beguda refrescant. Tot al millor preu.',3,8.5,'Entrant + 

Pasta + Beguda',1,''); 

/*!40000 ALTER TABLE `menus` ENABLE KEYS */; 

UNLOCK TABLES; 

 

LOCK TABLES `productes` WRITE; 

/*!40000 ALTER TABLE `productes` DISABLE KEYS */; 

INSERT INTO `productes` VALUES (1,'Pernil',7,4,'Pernil',1,'prod_1.png'),(2,'Pernil i 

formatge',27,4.5,'Pernil i 

formatge',1,'prod_2.png'),(3,'Bacon',35,4,'Bacon',1,'prod_3.png'),(4,'Bacon i 

formatge',37,0,'Bacon i 

formatge',1,'prod_4.png'),(5,'Tonyina',38,4,'Tonyina',1,NULL),(6,'Vegetal 

',39,4,'Vegetal ',1,NULL),(7,'Llom',40,4,'Llom',1,'prod_7.png'),(8,'Llom i 

formatge',41,0,'Llom i 

formatge',1,'prod_8.png'),(9,'Margarita',42,8.5,'Margarita',1,NULL),(10,'Carbonara',0,8.

5,'Carbonara',0,'prod_10.jpg'),(11,'Hawaiana',6,8.5,'Hawaiana',1,''),(12,'Capresse',30,8

.5,'Capresse',1,NULL),(13,'4 Estacions',0,8.5,'4 Estacions',1,'prod_13.png'),(14,'4 

Formatges',25,8.5,'4 

Formatges',1,'prod_14.png'),(15,'Mediterranea',26,8.5,'Mediterranea',1,NULL),(16,'Barbac

oa',28,8.5,'Barbacoa',1,'prod_16.png'),(17,'Serrana',29,8.5,'Serrana',1,NULL),(18,'Polla

stre',31,8.5,'Pollastre',1,NULL),(19,'Formatge de cabra',32,10,'Formatge de 

cabra',1,'prod_19.png'),(20,'Aletes de pollastre',33,2,'Aletes de 

pollastre',1,'prod_20.png'),(21,'Patates grill',34,2,'Patates 

grill',1,NULL),(22,'Patates deluxe',36,2,'Patates 

deluxe',1,'prod_22.png'),(23,'Croquetes',15,2,'Croquetes',1,'prod_23.png'),(24,'Daus de 

formatge',16,2,'Daus de formatge',1,'prod_24.png'),(25,'Coca-cola',13,1.5,'Coca-

cola',1,'prod_25.png'),(26,'Fanta Taronja',18,1.5,'Fanta 

Taronja',1,'prod_26.png'),(27,'Fanta Llimona',17,1.5,'Fanta 

Llimona',1,'prod_27.png'),(28,'Sprite',23,1.5,'Sprite',1,NULL),(29,'Coca-cola 

Ligth',14,1.5,'Coca-cola 

Ligth',1,'prod_29.png'),(30,'Aigua',8,1,'Aigua',1,'prod_30.png'),(31,'Nestea',22,1.5,'Ne

stea',1,NULL),(32,'Aquarius',12,1.5,'Aquarius',1,'prod_32.png'),(33,'Amanida 

Cèsar',9,3.5,'Amanida Cèsar',1,'prod_33.png'),(34,'Amanida de l\'hort',10,3.5,'Amanida 

de l\'hort',1,'prod_34.png'),(35,'Amanida light',11,3.5,'Amanida 

light',1,'prod_35.png'),(36,'Lasanya de carn',19,6,'Lasanya de 

carn',1,'prod_36.png'),(37,'Lasanya de verdures',20,6,'Lasanya de 

verdures',1,NULL),(38,'Taggliatela',24,6,'Taggliatela',1,'prod_38.png'),(39,'Macarrons',

21,6,'Macarrons',1,'prod_39.png'),(41,'',5,1.5,'Gelat de 

xocolata',1,''),(42,'',4,1.5,'Gelat de llimona',1,''),(43,'',0,2,'Mousse de 

xocolata',0,''),(44,'',0,2,'Mousse de llimona',0,''); 

/*!40000 ALTER TABLE `productes` ENABLE KEYS */; 

UNLOCK TABLES; 

 

 

LOCK TABLES `familiesrelmenus` WRITE; 
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/*!40000 ALTER TABLE `familiesrelmenus` DISABLE KEYS */; 

INSERT INTO `familiesrelmenus` VALUES (16,1),(10,2),(18,5),(19,6); 

/*!40000 ALTER TABLE `familiesrelmenus` ENABLE KEYS */; 

UNLOCK TABLES; 

 

LOCK TABLES `familiesrelproductes` WRITE; 

/*!40000 ALTER TABLE `familiesrelproductes` DISABLE KEYS */; 

INSERT INTO `familiesrelproductes` VALUES 

(10,1),(10,2),(10,3),(10,4),(10,5),(10,6),(10,7),(10,8),(16,9),(19,10),(16,11),(16,12),(

16,13),(16,14),(16,15),(16,16),(16,17),(10,18),(16,19),(16,20),(16,21),(17,22),(17,23),(

17,24),(11,25),(11,26),(11,27),(11,28),(11,29),(11,30),(11,31),(11,32),(18,33),(18,34),(

18,35),(19,36),(19,37),(19,38),(19,39),(20,41),(20,42),(20,43),(20,44); 

/*!40000 ALTER TABLE `familiesrelproductes` ENABLE KEYS */; 

UNLOCK TABLES; 

 

LOCK TABLES `menusrelproductes` WRITE; 

/*!40000 ALTER TABLE `menusrelproductes` DISABLE KEYS */; 

INSERT INTO `menusrelproductes` VALUES 

(0,20,'A'),(0,23,'A'),(0,24,'A'),(0,25,'C'),(0,26,'C'),(0,27,'C'),(0,28,'C'),(0,29,'C'),

(0,30,'C'),(0,31,'C'),(0,32,'C'),(0,33,'A'),(0,34,'A'),(0,35,'A'),(0,36,'B'),(0,37,'B'),

(0,38,'B'),(0,39,'B'),(1,9,'B'),(1,10,'B'),(1,11,'B'),(1,12,'B'),(1,13,'B'),(1,14,'B'),(

1,15,'B'),(1,16,'B'),(1,20,'A'),(1,25,'C'),(1,26,'C'),(1,27,'C'),(1,29,'C'),(1,30,'C'),(

1,32,'C'),(1,33,'A'),(1,34,'A'),(1,35,'A'),(2,1,'B'),(2,2,'B'),(2,3,'B'),(2,4,'B'),(2,5,

'B'),(2,7,'B'),(2,8,'B'),(2,20,'A'),(2,23,'A'),(2,24,'A'),(2,25,'C'),(2,26,'C'),(2,27,'C

'),(2,28,'C'),(2,29,'C'),(2,30,'C'),(2,31,'C'),(2,32,'C'),(2,33,'A'),(2,34,'A'),(2,35,'A

'),(5,20,'A'),(5,21,'C'),(5,22,'C'),(5,23,'A'),(5,24,'A'),(5,25,'C'),(5,26,'C'),(5,27,'C

'),(5,28,'C'),(5,29,'C'),(5,31,'C'),(5,33,'B'),(5,34,'B'),(5,35,'B'),(5,41,'D'),(5,42,'D

'),(5,43,'D'),(5,44,'D'),(6,20,'A'),(6,21,'A'),(6,22,'A'),(6,23,'A'),(6,24,'A'),(6,25,'C

'),(6,26,'C'),(6,27,'C'),(6,28,'C'),(6,29,'C'),(6,30,'C'),(6,31,'C'),(6,32,'C'),(6,33,'A

'),(6,34,'A'),(6,35,'A'),(6,36,'B'),(6,37,'B'),(6,38,'B'),(6,39,'B'); 

/*!40000 ALTER TABLE `menusrelproductes` ENABLE KEYS */; 

UNLOCK TABLES; 

 

 

 

 

Annex 2. Imatges de l'aplicació 

 

 
Figura 1. Pantalla d'accés als dos entorns  
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Figura 2. Pantalla de validació per accedir a l'entorn d'administració 

 

 
Figura 3. Cercador de famílies des de l'opció Famílies. 
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Figura 4. Manteniment de famílies. 

 

 
Figura 5. Cercador de menús des de l'opció Menús. 
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Figura 6. Manteniment de menús. 

 

 
Figura 7. Cercador de productes des de l'opció Productes. 
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Figura 8. Manteniment de productes. 

 

 
Figura 9. Pantalla inicial de realització de comandes. 
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Figura 10. Presentació de menús/productes de la família "Amanides" 

 

 
Figura 11. Selecció de la composició d'un menú. Cistella de la compra actualitzada. 
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Figura 12. Cistella de la compra després d'haver completat un menú. 

 

 
Figura 13. Exemple de ticket reserva de comanda. 

 


