
Instal·lació des de Eclipse (permet debug) 

1. Descarregar e instal·lar Java JDK 8. 

2. Descarregar Eclipse IDE. 

3. Obrir l’Eclipse i amb la Vista de JEE buscar la finestra de Servers. 

 

Imatge 1. Pantalla de l'Eclipse, pestanya de servidors 

 

4. Amb botó dret sobre la finestra, New>Server, Afegim un Tomcat v8.0 Server i el podem 

descarregar des de la següent finestra si no el tenim:  

 

Imatge 2. Asistent de creació de servidor a l'Eclipse 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
https://eclipse.org/home/index.php


5. Descarrega MySQL Installer per a poder tenir un SQL server en local de forma ràpida. 

 

Imatge 3. Pantalla de MySQLInstaller amb els productes instal·lats 

 

6. Un cop tenim un servidor en local, configurem una instancia on podem entrar amb les 

següents credencials: 

a. Nom usuari: root 

b. Password: root 

7. Es important que la instancia de l’SQL server es trovi a la següent direcció i port 

127.0.0.1:3306. 

8. Un cop tenim la instancia del servidor de base de dades, executem els scripts 

gameet_schema.sql per a crear la base de dades amb les taules i data.sql que trobarem 

a la carpeta d’scripts. 

9. Tornem a l’eclipse i importem el projecte com a projecte existent.  

https://dev.mysql.com/downloads/installer/


 

Imatge 4. Asistent d'importació de projectes de l'eclipse 

10. Un cop tenim el projecte importat l’executem sobre el servidor Tomcat que hem afegit 

abans fent botó dret sobre el projecte Run As>Run on server… 

11. Si no hi ha cap problema durant l’inici del servidor I tenim el servidor Tomcat al port 

8080, podem accedir a l’aplicació amb l’url localhost:8080/gaming/welcome. 

 

 

Instal·lació des de CMD 

1. Descarregar e instal·lar Java JDK 8. 

2. Afegir la variable d’entorn JAVA_HOME amb la ruta on s’ha instal·lat el JDK 

 

Imatge 5. Insertar la variable d'entorn JAVA_HOME 

 

3. Descarreguem el servidor d’aplicacions Tomcat 8. 

4. Afegim el gaming.war que conté l’aplicació compilada dins la carpeta /webapps del 

Tomcat 8. 

localhost:8080/gaming/welcome
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
https://tomcat.apache.org/download-80.cgi


5. Descarrega MySQL Installer per a poder tenir un SQL server en local de forma ràpida. 

 

Imatge 6. Pantalla de descarrega de MySQL Installer 

 

6. Un cop tenim un servidor en local, configurem una instancia on podem entrar amb les 

següents credencials: 

a. Nom usuari: root 

b. Password: root 

7. Es important que la instancia de l’SQL server es trovi a la següent direcció i port 

127.0.0.1:3306. 

8. Un cop tenim la instancia del servidor de base de dades, executem els scripts 

gameet_schema.sql per a crear la base de dades amb les taules i data.sql que trobarem 

a la carpeta d’scripts. 

9. Obrim un CMD i ens col·loquem al directori /bin de la carpeta del tomcat y executem 

startup.bat per iniciar el servidor. 

https://dev.mysql.com/downloads/installer/


 

Imatge 7. Logs d'inici del servidor Tomcat 8 des de cmd 

 

10. Si l’inici ha anat correctament podrem accedir a l’aplicació mitjançant l’url 

localhost:8080/gaming/welcome. 

 

localhost:8080/gaming/welcome

