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SunUp!: Creació d'una aplicació Android per a obtenir el potencial fotovoltaic de qualsevol parcel·la 

Resum
El present projecte té com a objectiu dissenyar una primera versió d’una aplicació mòbil. El nom que s’ha elegit

per aquesta és SunUp! i el seu objectiu és facilitar els procés de crear una estimació del potencial fotovoltaic per

a un terreny determinat, automatitzant tots els passos que l’usuari hauria de fer per aconseguir-la.

El projecte neix de la voluntat d’aportar quelcom en el mon de les energies renovables, intentant donar a

conèixer aquesta tecnologia i facilitant que qualsevol usuari d’un smartphone tingui la possibilitat d’obtenir una

estimació del potencial fotovoltaic de qualsevol parcel·la.  Esperant així, que si  molta més gent té aquesta

informació  d’una  manera  ràpida,  fàcil  i  gratuïta,  aquesta  s’animi  a  començar  a  apostar  per  aquest  tipus

d’instal·lacions, obtenint-ne un rendiment econòmic al mateix temps que estan contribuint en fer el procés de

generació d’energia una mica més net.

L’aplicació resultant permet a l’usuari seleccionar el terreny a través d’un mapa amb el qual pot interactuar

d’una manera semblant al Google Maps. Un cop el terreny  està seleccionat cal introduir tot un seguit de

paràmetres amb informació sobre quines característiques tindrà la instal·lació (model de panells, inclinació de la

instal·lació, etc) i amb aquestes dades l’aplicació calcula uns resultats i els mostra de manera clara i concisa.

La memòria d’aquest projecte consta de totes les fases que s’han seguit per tal de crear l’aplicació, des de

l’elecció de les tecnologies emprades per al seu desenvolupament fins a un manual d’usuari explicant com fer ús

de l’app.

Al suport digital es pot trobar tot el codi font del projecte Qt de l’aplicació amb tots els fitxers necessaris.

Després de treballar aproximadament mig any en aquest projecte, s’ha aconseguit obtenir un prototip operatiu

de l’aplicació per al sistema operatiu Android.
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Resumen
El presente proyecto tiene como objetivo diseñar una primera versión de una aplicación móvil. El nombre que se

ha  elegido  es  SunUp! Y  tiene  como  objetivo  facilitar  el  proceso  de  crear  una  estimación  del  potencial

fotovoltaico para un terreno determinado, automatizando todos los pasos que el usuario debería hacer para

conseguirla.

El proyecto nace de la voluntad de aportar algo en el mundo de las energías renovables, intentando dar a

conocer esta tecnología y facilitando que cualquier usuario de un smartphone tenga la posibilidad de obtener

una estimación del potencial fotovoltaico de cualquier parcela. Esperando que si mucha más gente dispone de

esta información de manera rápida, fácil  y gratuita, esta se anime a empezar a apostar para este tipo de

instalaciones, obteniendo un rendimiento de estas al mismo tiempo que están colaborando en hacer el proceso

de generación de energía un poco más limpio.

La aplicación resultante permite al usuario seleccionar el terreno a través de un mapa con el cual puede

interactuar de un modo similar al Google Maps. Cuando el terreno ya está seleccionado, se deben introducir

todos los parámetros con las características que tendrá la instalación (modelos de los paneles, inclinación de la

instalación, etc) y con estos datos la aplicación calcula unos resultados y los presenta al usuario de forma clara y

concisa.

La memoria de este proyecto consta de todas las fases que se han seguido con el fin de crear la aplicación,

desde la elección de las tecnologías usadas para su desarrollo hasta un manual de usuario explicando cómo

hacer uso de la app.

En el soporte digital se puede encontrar todo el código fuente del proyecto Qt de la aplicación con todos los

ficheros necesarios.

Después de trabajar aproximadamente medio año en este proyecto, se ha conseguido obtener un prototipo

operativo de la aplicación para Android.
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Abstract
The present project aims to design a prototype of a mobile application. The name that has been chosen is

SunUp!  and it seeks to make easier the process of creating an estimation of the photovoltaic potential for a

given terrain, automating all the steps that the user should do to get it.

The project emerge  from the desire to contribute in some way in the world of the renewable energies, trying to

make more popular this kind of technology .   This app will  give a chance to obtain an estimation of the

photovoltaic potential of any plot to all kind of users.  It is believed that by creating a manageable and simple

app, more people will have the access to the information related to the solar energy and  as a result they will be

encouraged to support solar panels installations. Actually, by doing so, they will obtain an economic output and

at the same time they will contribute to make the energy  production  process  greener.

The final app  allows the user to select a terrain through an interacting map like the way ones interacts with

Google Maps.  Once the terrain size is  selected, all the installation parameters must be entered (panel models,

inclination of the installation, etc.) and after making some calculations using this data,  the app can present the

results in a clear, understandable and concise way.

The report of this project explains all the phases that have been followed in order to create the application: from

the choice of technologies used for its development to the creation of a  users manual in which it is explained

how to use the app. 

Also note that in the digital support, you can find the entire source code code of the Qt project 

Finally  I  just  would like to underline that,  after working almost half  a year in this  project,  an operational

prototype of the application for Android has been successfully obtained. 
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1| Introducció

1.1. Motivació

Avui en dia, l’energia és un recurs clau en el desenvolupament de la societat, tant en el sector domèstic com en

l’industrial.

A principis  del  2000’s  les  renovables  van irrompre amb força  a  Espanya degut  a  unes polítiques que les

beneficiava i les feia molt atractives des d’un punt de vista econòmic. Així doncs les fonts d’energies renovables

van experimentar un creixement molt notable. Els últims anys però, el govern espanyol a redirigit les polítiques

energètiques just pel costat oposat i,  en aquests moments, les energies renovables no viuen el seu millor

moment.

Malgrat tot, Espanya segueix sent una de les millors localitzacions (sinó és la millor) de tota la Unió Europea per

implementar la generació d’electricitat d’origen solar, com per exemple la  fotovoltaica. 

Aquest és el motiu pel qual considero que l’energia fotovoltaica té molt futur a Espanya i volia poder aportar el

meu granet de sorra en ajudar a promoure aquesta tecnologia. Per això vaig pensar que una manera per

incentivar l’energia fotovoltaica era «donar-la» a conèixer a un gruix de població com més ampli millor,  ja que si

molta més gent té accés a una estimació fotovoltaica on ell podria ser l’inversor i aquesta instal·lació tingués un

rendiment  favorable,  existeixen moltes  més possibilitats  que més persones apostin per  instal·lacions  amb

aquesta tecnologia.

Per altra banda, els  smartphones són un tema d’actualitat, i a mesura que passa el temps, el mercat de les

aplicacions mòbils segueix amb el seu creixement i augmentant la popularitat. De fet ja és una realitat que avui

en dia hi ha més usuaris de smartphones que no pas d’ordinadors, al mateix moment que s’estima que el 90%

de temps gastat al telèfon mòbil és usant aplicacions (en contra de l’explorador d’Internet). Tot plegat fa del

mercat de les aplicacions mòbils un sector en contínua expansió que ofereix moltes possibilitats [1].

D’aquí neix doncs, l’objectiu de fer una aplicació mòbil que permeti d’una manera fàcil, ràpida i gratuïta obtenir

una estimació del potencial fotovoltaic d’un determinat terreny. I és que si vols arribar a un nombre molt elevat

de persones quina millor manera que utilitzant l’smartphone com a plataforma?
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1.2. Objectius

L’objectiu primordial d’aquest projecte és realitzar una primera versió d’una aplicació mòbil per a la plataforma

Android. Aquesta aplicació ha de ser capaç de calcular una estimació del potencial fotovoltaic d’un terreny

determinat seleccionat per l’usuari.

Amb més detall, amb aquesta app l’usuari ha de poder:

• Localitzar fàcilment el terreny d’estudi per a la instal·lació fotovoltaica.

• Configurar els paràmetres necessaris de la instal·lació fotovoltaica.

• Mostrar els resultats del potencial fotovoltaic del  terreny desitjat.

• Guardar els resultats per a una posterior lectura.

A més, per tal  de que un gruix molt més elevat de gent pugui tenir  accés a una estimació del potencial

fotovoltaic de la seva zona, parcel·la, terrat... cal que l'aplicació resultant d’aquest projecte compleixi amb uns

certs requisits:

• Interfície d’usuari amigable: Si es vol arribar a un gruix important de població, és imprescindible que la

interfície d’usuari sigui user friendly, és  a dir, que sigui intuïtiva en tot moment per l’usuari final, que

tingui un disseny actual, clar i agradable, etc.

• Facilitat d’ús: És clau que qualsevol persona sense coneixements específics sobre la matèria, pugui usar

l'aplicació i entendre els resultats que es mostren. Això vol dir, que no es poden demanar a l’usuari

paràmetres tècnics molt concrets, que l’usuari hagi de fer càlculs externs per usar l'aplicació ...

• Fiabilitat dels resultats:  L’aplicació resultant ha de consultar les dades sempre amb fonts fiables i els

càlculs han de seguir un criteri i ser sempre coherents. Per més que una aplicació sigui fàcil de fer anar i

amigable per l’usuari, si aquesta mostra uns resultats que no tenen cap sentit o són inventats, el resultat

final no serà una bona aplicació.
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1.3. Estudi de mercat

En aquest subapartat analitzem quines opcions existeixen avui en dia al mercat que tinguin unes característiques

similars a les que proposem per a la nostra aplicació.

Certament, després de fer una cerca bastant exhaustiva, veiem que en el món de les aplicacions mòbils, no hi ha

cap opció que compleixi del tot amb els objectius que es proposen. 

Tot i això, hem fet un recull d’aquelles aplicacions que s’han trobat més interessants.
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1.3.1. EasySolar

Es tracta d’una aplicació que es desvia del nostre plantejament, ja que és una aplicació molt professional

pensada  en  crear  dissenys  fotovoltaics  amb  un  nivell  de  fiabilitat  bastant  elevat  on  a  darrere  del  seu

desenvolupament hi ha tot un equip que es dedica íntegrament a aquesta tasca.

Probablement, és la millor de totes les opcions que avui en dia es pot trobar al mercat. Tot i això es distancia en

part dels objectius del present projecte ja que el nivell de dificultat i complexitat com a usuari per poder obtenir

resultats és bastant elevat i la intenció del projecte és que l’aplicació resultant sigui adequada per a qualsevol

tipus de persona, sense pràcticament cap coneixement tècnic sobre la matèria.

A més és una aplicació que per gaudir del paquet complert i tenir-ne totes les funcionalitats s’ha de pagar una

llicència.

Més  informació  a:  https://play.google.com/store/apps/details?id=co.easysolar.app&hl=es i  http://easysolar-

app.com/es/  
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1.3.2. Irradia

Aplicació pensada per a consultar les dades de radiació en qualsevol lloc del mon.

L’aplicació és molt senzilla ja que simplement retorna una taula amb les dades de radiacions mensuals per una

localització i una orientació determinada. A més la interfície d’usuari és massa senzilla i sovint falla (es penja, no

deixa moure’t al lloc de la pantalla on voldries, etc).

Més informació a: .https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irradia.irrapp&hl=es  
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Irradia (2/2)

Il·lustració 3: Captura de pantalla de l'aplicació

Irradia (1/2)
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1.3.3. SolarPE

Aplicació que es defineix com una guia per al disseny d’instal·lacions fotovoltaiques autònomes.

Ofereix les següents opcions:

- Conèixer la inclinació dels panells per a un millor aprofitament del sistema

- Mesurar la inclinació de la instal·lació real.

- Orientar els panells segons la seva orientació més òptima

- Altres.

Malgrat que és una aplicació que sembla que ha guanyat varis reconeixements (mirar web), no és el producte

que busco en el meu treball, ja que el disseny i la interfície d’usuari són molt senzills i poc amigables. A més, els

càlculs que fa també són bastant bàsics.

Més informació a: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_grecotoledo.SOLARPE_didac_sp  
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Il·lustració 6: Captura de pantalla de

l'aplicació SolarPE (3/3)

Il·lustració 7: Captura de pantalla de

l'aplicació SolarPE (2/3)

Il·lustració 5: Captura de pantalla de

l'aplicació SolarPE (1/3)

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_grecotoledo.SOLARPE_didac_sp
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1.4. Nom i logotip de l’aplicació

A l’hora de definir el nom de l’aplicació , es busca que aquest sigui curt i concís, i que sigui fàcil de recordar, per

tal que el boca-orella amb la gent funcioni. El nom també ha de donar una idea sobre què fa l’aplicació.

Intentant seguir tots aquests criteris s’ha escollit el nom de SunUp!.

També és important tenir un logotip que caracteritzi l’aplicació. Aquest logotip, també s’ha buscat que sigui

senzill i que mostri de manera esquemàtica sobre què tracta l’aplicació (a l’igual que el nom). També s’ha fet que

el color del logotip concordi amb el color ambient de l’aplicació, el vermell.
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2| Anàlisis

En aquest capítol es presenta la fase d'anàlisi, part inicial de qualsevol projecte de Software. Es defineixen els

requisits i es mostra una visió global de l'arquitectura pensada pel sistema. En aquest apartat doncs, és on s’han

de definir les bases del projecte i a partir d’aquestes, es podrà començar a construir-lo.

2.1. Catàleg de requisits

El catàleg de requisits és l’especificació del comportament que s’espera de l’aplicació resultant. A continuació es

mostra una numeració i breu descripció dels requisits establerts pel disseny i desenvolupament de l’aplicació.

2.1.1. Requisits funcionals

Els requisits funcionals descriuen totes les interaccions que tindran els usuaris amb el Software. Són tots aquells

serveis que el sistema ha de proporcionar.

2.1.1.1. Gestió d’usuaris

RF1: Registre

1. L’aplicació ha de permetre a l’usuari introduir les seves dades en el formulari de registre.

2. El sistema s’encarregarà de validar les dades.

3. El sistema ha de mostrar un missatge d’error si qualsevol de les dades del registre no són correctes.

4. En el cas que la validació sigui correcte, el sistema s’encarregarà de guardar les dades de l’usuari en la

base de dades.

RF2: Identificació

1. Per iniciar sessió, l’usuari haurà d’identificar-se amb el seu nom d’usuari i la seva contrasenya.

2. El sistema haurà de permetre o denegar l’accés en funció del procés d'identificació.

3. El sistema mostrarà un missatge d’error si la validació no és satisfactòria.
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4. En el cas que la validació sigui correcte es redirigirà l’usuari fins a la pantalla principal.

RF3: Tancament de sessió

1. L’usuari ha de poder ser capaç de tancar la sessió quan ho desitgi.

RF4: Eliminar Compte d’usuari

1. L’usuari ha de ser capaç d’eliminar el seu compte de la base de dades.

2.1.1.2. Gestió de projectes

RF5: Visualitzar projectes

1. Ha d’existir una pantalla on l’usuari pugui consultar els seus projectes guardats.

RF6. Guardar projecte

1. L’usuari ha de poder guardar els projectes que vulgui amb el nom que ell introdueixi.

RF7. Eliminar projecte

1. L’aplicació ha de permetre eliminar els projectes que l’usuari ja no vulgui tenir guardats.

2.1.1.3. Aplicació

RF8 Múltiples idiomes

1. L’aplicació ha de mostrar-se per defecte amb l’idioma que tingui el SO del smartphone sobre on corri.

2. En cas que la traducció en aquell idioma no estigui disponible, es mostraran els textos en anglès.

3. L’usuari ha de poder canviar en tot moment l’idioma de l’aplicació.

RF9: Pantalla principal

1. La pantalla principal de l’aplicació es tractarà d’un mapa on l’usuari podrà començar el procés per a fer

l’estimació seleccionant l'àrea sobre aquest.
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RF10: Menú lateral

1. El menú lateral permetrà accedir a:

◦ El meu compte: Formulari per a registrar un nou usuari a l'aplicació.

◦ Nou projecte: Pantalla principal des d’on podrem començar el procés de crear un projecte

◦ Els meus projectes: Per visualitzar els projectes desitjats.

2.1.2. Requisits no funcionals

Són requisits complementaris i/o atributs de qualitat. 

RNF1: Interfície i usabilitat

1. L’aplicació ha de tenir una interfície senzilla, atractiva i intuïtiva. De tal manera que el seu ús sigui fluid i

no suposi un esforç per part de l’usuari.

RNF2: Fiabilitat dels resultats

1. L’aplicació resultant ha de consultar les dades sempre amb fons fiables i els càlculs han de tenir un

criteri i ser sempre coherents. Per més que una aplicació sigui fàcil de fer anar i amigable per l’usuari, si

aquesta mostra uns resultats que no tenen cap sentit, inventats... està clar, que no serà una bona

aplicació.

2.2. Base de dades

La base de dades no pot ser d’àmbit local en el propi dispositiu, per tant s’implementa una base de dades

externa situada a un servidor i amb la qual s’hi accedeix des de l’API del servidor.

La base de dades emmagatzemarà tota la informació dels usuaris com també els projectes que cada un d’ells ha

guardat.
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Com es pot veure en el model entitat relació,  cada usuari  podrà guardar un nombre indeterminat (n) de

projectes. Aquest model derivarà amb un disseny a la base de dades que s’explica al capítol 3. 

2.3. Estudi d’API’s de serveis externs

Durant el funcionament de l’app s’han d’obtenir bastantes dades de fonts externes, i aquestes s’aconsegueixen

mitjançant bases de dades externes o serveis externs oferts per a terceres parts. En aquest apartat comentarem

i explicarem breument aquests recursos externs dels quals se’n fa ús.

2.3.1. MapBox i Open Street Map

Un dels objectius de l'aplicació és que es pugui seleccionar el terreny de la instal·lació sobre un mapa. Per tal de

visualitzar el mapa i interactuar amb ell, la solució emprada ha sigut usar els serveis de MapBox[2][3] ja que

estan molt ben integrats dintre el llenguatge Qt QML. També es dóna l’opció de fer servir els serveis d’OSM

(Open Street Maps)[4][5].

2.3.2. Base de Dades del Cadastre d’Espanya

Una altra funcionalitat que es vol donar a l’aplicació és que sigui capaç d’enllaçar-se amb al cadastre d’Espanya

de tal manera que l’usuari pugui escollir el terreny només seleccionant al mapa el punt on està ubicada la seva

parcel·la.

El Cadastre Espanyol és un servei que ofereix el govern d’Espanya on podem trobar tota la informació cadastral

de qualsevol parcel·la del territori espanyol[6]. A més ofereix uns serveis per consultar les dades mitjançant

peticions del tipus GET, POST[7][8].

Primer, gràcies a les coordenades del  punt seleccionat es consulta la referència cadastral de la parcel·la i,

posteriorment,  amb aquesta  referència se n’obté  tota la  informació desitjada;  en aquest  cas  la  superfície

d’aquesta.

2.3.3. PVGis

PVGis és un servei de la comissió Europea per fomentar i promoure l’energia fotovoltaica que ofereix molta

informació sobre dades de l’Energia Solar d’Europa, Africa i el Sud-Oest d’Àsia[9].

Té una interfície web des d’on l’usuari pot definir els paràmetres per obtenir les dades desitjades[10]. 
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Ara  bé,  pel  nostre  projecte  es  necessita  un  servei  per  accedir  a  la  base  de  dades  automàticament.

Afortunadament, aquest servei també és ofert des de PVGis[11], on després de llançar la petició correcte et

retorna un fitxer de text amb tota la informació desitjada.

Aquesta API, es fa servir per obtenir les dades de radiació fotovoltaica sobre la instal·lació, però també per saber

la temperatura de l’aire i fins i tot per una localització determinada et retorna una inclinació i una orientació

òptima dels panells.
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3| Disseny

En aquest apartat, s’explica tot el procés de disseny de l’aplicació SunUp!. S’ha realitzat un disseny que engloba

tots els requisits descrits al apartat 2.1. El disseny proporciona una idea completa de l’aplicació desenvolupada

en el projecte. A més es justifiquen les decisions preses en el desenvolupament i implementació de l’aplicació.

3.1. Arquitectura de l’aplicació

L’arquitectura  de  l’aplicació  resultant  es  basa  en  el  model  client-servidor.  En  aquest  cas,  l’aplicació  mòbil

constitueix la part del client, per altra banda, la base de dades externa i els serveis externs de terceres parts

usats per a obtenir dades són la part de servidor al qual s’hi accedeix mitjançant peticions HTTP (excepte al

servei de mapes de MapBox que l’enllaç entre client-servidor es fa gràcies a un  plugin del llenguatge QML).

Aquesta arquitectura queda reflectida en la següent figura:
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3.2. Tecnologies usades

En aquest apartat exposarem una visió general de les tecnologies usades pel desenvolupament de l’aplicació.

3.2.1. Plataforma de desenvolupament

Per tal de crear una aplicació de mòbil,  primer cal definir per quin o quins sistemes operatius es vol que

l'aplicació funcioni. 

Les dues plataformes mòbil que dominen el mercat actual són Android i iOS. Ara bé, pel que fa els usuaris, el

sistema operatiu més estès  avui  en dia és amb diferencia l’Android[12],  Per tant  s’opta per desenvolupar

l’aplicació per aquest plataforma.

3.2.2. Entorn de desenvolupament i llenguatge de programació

El llenguatge nadiu quan es vol desenvolupar una aplicació per a Android és el JAVA i la IDE més utilitzada és la

que s’ofereix directament a la web d’Android anomenada Android Studio[13].

Però també existeixen moltes altres alternatives per a desenvolupar una aplicació per a Android. Per a l’aplicació

d’aquest projecte s’opta per una d’elles: tot un conjunt d’eines recollides dintre del paraigües de l’empresa Qt. La
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IDE  utilitzada  és  la  QtCreator que  permet  crear  aplicacions  usant  els  llenguatges  QtC++ +  QML  sota  la

QtFramework.

Els motius principals pels quals s’ha escollit l’ús d’aquestes tecnologies són:

• Coneixement previ: En l’assignatura impartida a l’EUETIB anomenada Programació de dispositius mòbils

(PDM) vam treballar amb aquestes tecnologies i per tant alhora de fer el desenvolupament ja es partia

d’un cert grau de coneixement.

• Eines i llenguatge multiplataforma: Tant la IDE per a fer el desenvolupament com el llenguatge són

multiplataforma. La IDE, té versions que poden córrer sobre qualsevol sistema operatiu per a Desktop

(Ubuntu, Windows, macOS) i el llenguatge, en funció del compilador emprat generarà un programa que

es podrà executar a qualsevol sistema operatiu (Windows, Android, iOS, Ubuntu, macOS...). En un

possible cas de voler portar l’aplicació a un altre sistema operatiu, serà possbile reutilitzar gran part del

codi, fent aquest pas molt més còmode i ràpid.

3.2.2.1. La IDE: QtCreator

Tot i que per desenvolupar programes o aplicacions amb el llenguatge QtC++ i QML es pot fer amb algunes de

les IDE’s de desenvolupament de Software més conegudes (Eclipse, Visual Studio...) afegint-els-hi plugins, l’opció

més recomanada és usar la pròpia IDE que ofereix Qt: Qt Creator[14][15]. Aquesta IDE és la que s’ha fet servir

pel desenvolupament de l’aplicació.

Aquesta eina ofereix un seguit de funcionalitats optimitzades pels llenguatge usats: 

• Editor de Text amb el suport per a C++, QML i Javascript.

• Depurador de codi mentre s’està executant

• Gestió dels projectes i de la seva compilació

• Etc.
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3.2.2.2. El Llenguatge: QtC++ i QML

Com ja s’ha comentat, el llenguatge principal per a realitzar l’aplicació ha sigut el QML. Amb aquest llenguatge,

tot i ser molt útil alhora de crear interfícies d’usuari, hi ha certes funcionalitats que no es poden dur a terme

amb ell. En aquest cas Qt ofereix la possibilitat de complementar el codi amb QtC++. 

QML(Qt Meta Language) és un llenguatge de programació amb una sintaxi similar a la del JavaScript. Forma part

del mòdul Qt Quick, un kit dedicat a la interfície d’usuari juntament amb el framework Qt [16][17][18].

És un llenguatge creat pensant en les aplicacions mòbils on l’entrada tàctil, les animacions fluïdes i una bona

experiència la UI són molt importants.

A diferencia d’altres llenguatges tradicionals com el C o el Python, QML és un llenguatge declaratiu que permet

que les interfícies d’usuaris siguin descrites en termes dels seus components visuals i com ells interactuen els

uns amb els altres. 

Per fer-se una idea de com funciona aquest llenguatge es deixa a continuació un petit exemple extret de la

Wikipedia[19]:
import QtQuick 1.1
 Rectangle {
     id: canvas
     width: 300
     height: 200
     color: "#00dd44"
     Image {
         id: logo
     source: "logos/qt.png"
         x: 130
         y: 40
     }
    Text {
         id: message
         color: "white"
         text: "Hola Mundo"
         font.pointSize: 20
         font.family: "Ubuntu"
         anchors.centerIn: parent
    }
 }

Una altra avantatge que també ofereix aquest llenguatge, és que el famós i estès llenguatge JavaScript està

perfectament integrat:

• Es poden incorporar expressions de JavaScript com a propietats dels elements QML.

• Pots afegir funcions de JavaScript dintre el codi QML.

• Pots fer servir fitxers de JavaScript extern i importar-los al teu projecte QML.
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A més, com ja s’ha comentat, quan hi ha certes funcionalitats que QML no permet fer, és possible   ampliar el

QML amb C++. És a dir, els elements QML poden interactuar sense cap problema amb funcions o llibreries

escrites en C++. També és possible definir en C++ nous elements QML i utilitzar-los després en el codi QML.

AVANTATGES  

La principal avantatge que ens ofereix aquesta tecnologia és el fet que es tracta d’una solució multiplataforma,

és  a  dir,  les  aplicacions  que  nosaltres  creem  podran  córrer  sobre  qualsevol  superfície  (Android,  Linux,

Windows...). 

A més, és un projecte basat en el software lliure i, per tant, hi ha una gran comunitat de desenvolupadors que

sovint poden resoldre els dubtes que  van sorgint a mesura que vas realitzant el desenvolupament de l’aplicació.

És un llenguatge que facilita molt el procés de crear interfícies d’usuari on l’entrada tàctil, les animacions fluides i

una experiència òptima de l’usuari amb l’aplicació són importants. 

INCONVENIENTS  

El principal inconvenient que existeix és que per desenvolupar aplicacions per a Android, aquest llenguatge no

és  el  llenguatge  nadiu.  I,  a  vegades  dur  a  terme  certes  funcionalitats  especifiques  per  a  Android  és

significativament  més  complicat.  Sovint,  també  costa  més  trobar  informació  o  exemples  de  codi  per  a

funcionalitats d’Android, ja que el nombre de desenvolupadors que desenvolupen aplicacions per a Android

amb aquest llenguatge és molt inferior a les que ho fan amb el seu entorn i llenguatge nadiu.
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3.2.3. Base de dades

Com s’ha comentat a l’apartat 2.2 fem ús d’una base de dades externa per tal de poder accedir-hi des de

qualsevol dispositiu. Per a allotjar aquesta base de dades i el servidor per a poder-hi interactuar, s’ha fet ús de

l’eina online anomenada 000webhost que ofereix allotjament a la xarxa de manera gratuïta[20].  

Aquesta plataforma ofereix  la  possibilitat  d’allotjar gratuïtament fitxers HTML, scripts PHP, bases de dades

MySql, etc.

Dintre aquesta plataforma s’ha implementat una base de dades amb el llenguatge MySQL i s’han creat els

scripts en PHP necessaris per tal de gestionar les peticions HTTP que es fan des de l’app.

3.2.3.1. PHP

El llenguatge PHP és un llenguatge de codi obert enfocat principalment al desenvolupament web. És molt comú

utilitzar-lo en servidors per tal de gestionar les peticions XMLHTTP i interaccionar amb bases de dades. És per

això que en el nostre projecte l’utilitzem per a fer la gestió de la base de dades externa implementada en

MySQL.

3.2.3.2. MySQL

MySQL és un sistema de gestió de bases de dades relacional i està considerat com la base de dades open source

més gran del món.

Totes les dades de l’usuari i els projectes guardats de l’aplicació estan emmagatzemats en una base de dades

MySQL.

3.2.4. Altres tecnologies usades

3.2.4.1. FileZilla[21]

Es tracta d’un client FTP multiplataforma gratuït. Un client FTP serveix per a connectar-se a un servidor FTP i

poder transferir arxius a un allotjament remot.

Pel present projecte ha sigut de molta utilitat ja que alhora d’editar els scripts en PHP els podies editar en local

usant l’editor de text desitjat i posteriorment transferir-los a l’allotjament ubicat al servidor de 000webhost.
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3.2.4.2. Sublime Text[22]

Editor de text multiplataforma. Bàsicament usat per a editar els fitxers PHP de la base de dades però també per

qualsevol altre fitxer que no estigués directament relacionat amb el desenvolupament de l’app .

3.2.4.3. GenyMotion[23]

GenyMotion és un emulador d’Android bastant més ràpid que el nadiu que ofereix l’Android SDK. De gran servei

alhora de fer córrer sobre l’entorn Android desitjat sense necessitat de tenir el dispositiu físic.

3.2.4.4. Material Design Icons[24]

La majoria d’icones que mostrem a la nostra aplicació són extretes de la font oficial d’icones proposades per

Google.
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3.3. Diagrama de flux i disseny de pantalles

En aquest apartat es pretén donar una visió global del flux del funcionament de l’ app on les transicions entre

les principals funcions i/o pantalles quedi ben definida.

A més, en el segon gràfic, també es mostren les pantalles que es van trobant en cada moment de l’aplicació.
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3.4. Disseny de la Base de Dades

En aquest apartat s’explica l’estructura de la base de dades utilitzada, que és molt senzilla ja que tal i com es

mostra en el diagrama entitat-relació definit a l’apartat 2.2 només hi ha una relació de 1:n entre els usuaris(1) i

els projectes guardats (n). 

La base de dades conté 2 taules, una taula per guardar els usuaris i una altra per guardar els projectes de cada

usuari.

El format de les taules es mostren a continuació:

Users  

Projects  

Per tal de gestionar les bases de dades, s’ha creat un servidor allotjat al servei de  hosting gratuït anomenat

000webhost. En aquest servidor s’allotgen un seguit de fitxers PHP per processar les peticions que es fan des de

l’ app i tornar una resposta.

Al servidor hi ha un script PHP per a gestionar cada una de les taules: user.php i projects.php.

També existeix un fitxer anomenat db_parameters.php que conté els paràmetres de la base de dades per tal de

poder accedir-hi des dels scripts en PHP.
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Il·lustració 17: Estructura de la taula de la base de dades on es guarden els projectes
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La manera d’accedir al servidor des l’aplicació(client) és mitjançant peticions HTTP del tipus POST. Els scripts PHP

agafaran els paràmetres de la petició POST i faran l’acció corresponent a la base de dades i sempre han de tornar

una resposta per tal que l’aplicació pugui fer una gestió de la seva petició HTTP.

Al cridar el fitxer user.php, el servidor interactua amb la taula de la base de dades anomenada Users. Es possible

realitzar les següents accions:

• Registrar Usuari: Afegeix un nou usuari a la taula Users. És necessari enviar com a paràmetres el nom

de l’usuari i la contrasenya. El servidor ha de retornar una resposta a l'aplicació per tal de saber si la

petició ha sigut satisfactòria o no. 

• Iniciar Sessió: Consulta a la taula  Users  la fila on es troba l’usuari introduït com a paràmetre POST i

retorna tota la fila en format JSON. L’aplicació després ja processarà si la contrasenya és la mateixa i farà

la gestió corresponent per a iniciar la sessió. En cas d’error, ha de retornar de quin error es tracta.

• Eliminar usuari: Elimina de la taula Users tota la fila de l’usuari introduït com a paràmetre POST. Abans

d’eliminar però verifica que la contrasenya que s’envia des de l’aplicació coincideix amb la que hi ha

guardada a la base de dades. A més, també cal que s’eliminin tots els projectes associats a aquest

usuari. Cal retornar una resposta per tal de tenir feedback de si la petició s’ha pogut dur a terme.

Per altra banda, l’script projects.php interacciona amb la taula Projects i es poden fer les següents accions:

• Guardar projecte:  Afegeix un projecte a la taula Projects on una de les columnes correspon a l’id de

l’usuari del qual pertany el projecte. Ha de retornar una resposta per tal de saber si la petició ha anat

correctament.

• Eliminar projectes:  Elimina de la taula  Projects  tota la fila que correspon a un determinat projecte.

També retorna un feedback de la petició.

• Obtenir  projectes:  Retorna  tots  els  projectes  de  l’usuari  especificat  en  format  JSON per  tal  que

l’aplicació els pugui mostrar en una llista.
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4| Desenvolupament

En aquest capítol s’aborda la fase d’implementació del projecte. S’explicaran alguns detalls rellevants així com les

diferents dificultats que s’han anat trobat en el procés.

En aquesta fase és on s’implementa el disseny realitzat al capítol anterior.

4.1. Part de l’App

En aquest subapartat explicarem el desenvolupament relacionat amb l’aplicació Android.

4.1.1. Ús d’icones Material

Les icones que van apareixent al llarg de l’aplicació no són res més que imatges. Una manera molt més òptima

d’entendre els icones, però, és com si es tractessin de caràcters (com serien: «l», «?», «<»...) ja que ocupen molt

menys espai i no hi ha els problemes de dimensionament associats a inserir una imatge en format d’icona.

Per tal de poder usar les icones d’aquesta manera cal que aquestes estiguin definides dintre un fitxer .ttf.

Algunes de les llibreries d’icones més conegudes són Font Awesome [25] o les icones de la llibreria Material

(Google)[24].

Per aquest projecte s’ha elegit fer ús de les icones Material ja que són les proposades per a Google i per tant

pels dispositius Android.

El primer que cal fer doncs és obtenir el fitxer .ttf amb totes els icones[26]. Un cop ja el tenim cal importar-lo

com a resource al projecte per tal de poder fer ús d’aquesta font. Hi ha varies maneres de fer la implementació,

l’escollida s’explica a continuació.
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Primer creem un fitxer .qml anomenat Icon.qml:
Item {
    property alias text: label.text
    property alias iconType: iconType
    property alias size: label.font.pointSize
    property alias weight: label.font.weight
    FontLoader { id: fontMaterialIcons; source: "qrc:/Icons/MaterialIcons-Regular.ttf" }
    Label {
        id: label
        anchors.centerIn: parent
        font.family: fontMaterialIcons.name
        font.pointSize: size
    }
    QtObject {
        id: iconType
        readonly property string bars: "\ue896"
        readonly property string language: "\ue894"
        readonly property string history: "\ue889"
        readonly property string configuration: "\ue8b8"
        readonly property string plus: "\ue145"
        readonly property string minus: "\ufe15b"
        readonly property string question: "\ue8fd"
        readonly property string check: "\ue86c"
        readonly property string times: "\ue888"
        //....
    }
}

Com es pot veure en aquest element QML, per tal de dibuixar la icona, aquesta s’interpreta com si fos un text i

en funció del codi unicode[27] que se li assigni serà la figura que correspongui segons els fitxer .ttf. També és

molt important que la propietat  font.family sigui la font definida pel fitxer .ttf desitjat on es troben totes les

icones com a caràcters.

Per tal de dibuixar qualsevol icona a l’aplicació s’ha d’assignar aquest codi tal i com es pot veure en el següent

exemple:
Icon {
    anchors.centerIn: parent
    text: iconType.language
    size: 20
}

A  la  propietat  text,  cal  assignar-li  el  caràcter  unicode  que  li  correspon.  Es  podria  cada  cop  mirar  a  la

documentació [24] quin codi correspon o es pot associar, en l’element Icon.qml, el codi unicode a una variable

que faciliti recordar a quin icona està associat.
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4.1.2. Suport a múltiples idiomes[28][29][30][31]

Tal i com es comenta al requisit RF8, l’aplicació ha de tenir suport per a més d’un idioma, per això cal fer ús de

un seguit d’eines que Qt ofereix, com són l’eina lupdate, lrelease i Qt Linguist. 

El primer que cal fer, és indicar tots aquells textos que es voldran traduir amb la funció qsTr(«text»).  Per

exemple:
text: qsTr("My Projects")

Amb aquesta directiva, Qt ja sap que aquest text podrà tenir múltiples traduccions i el text font és My Projects.

Un cop a tots els textos se’ls hi implementa la la funció qsTr, cal fer córrer l’eina lupdate, sense oblidar-nos abans

d’especificar al fitxer .pro quins idiomes estara disponibles:
# Supported languages
LANGUAGES = ca_ES es en
# used to create .ts files
 defineReplace(prependAll) {
     for(a,$$1):result += $$2$${a}$$3
     return($$result)
 }
# Available translations
 tsroot = $$join(TARGET,,,.ts)
 tstarget = $$join(TARGET,,,_)
 TRANSLATIONS = $$PWD/translations/$$tsroot
 TRANSLATIONS += $$prependAll(LANGUAGES, $$PWD/translations/$$tstarget, .ts)

Un cop executat lupdate es genera un fitxer amb extensió .ts per a cada idioma disponible, més un fitxer .ts amb

els textos font. Aquests fitxers .ts són en realitat documents .xml que contenen tots els textos i  les seves

respectives traduccions. Per defecte el camp de traduccions està indefinit és per això que cal editar cada .ts amb

les traduccions de cada entrada de text. Aquesta tasca es pot fer amb qualsevol editor de textos o amb una eina

que facilita ho facilita anomenada Qt Linguist. 

Un cop ja hem definit totes les traduccions cal executar l’eina lrelease, la qual generarà un fitxer amb extensió

.qm per a cada idioma. Arribats aquí simplement cal indicar a l’aplicació a quin fitxer ha d’accedir per a cada

traducció. Aquesta part no es pot fer des del llenguatge QML i per això cal fer-la mitjançant C++. Per això definim

una classe anomenada Translator a la qual s’accedirà des de la banda QML.

Translator.h   
class Translator: public QObject
{
    Q_OBJECT
    Q_PROPERTY(QString emptyString READ getEmptyString NOTIFY languageChanged)
public:
    Translator(QQuickItem *parent = 0);
    Q_INVOKABLE void setLanguage(QString language);
    QString getEmptyString(void);
signals:
    void languageChanged();
private slots:
private:
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    QTranslator *translator;
};
Translator.cpp
#include "translator.h"
Translator::Translator(QQuickItem *parent)    : QObject(parent)
{
    //Aquí podem inicialitzar les variables amb el seu valor per defecte
}
void Translator::setLanguage(QString language)
{
    translator = new QTranslator(this);
    if (translator->load(QLocale(language), "SunUp", "_",":/translations",".qm")) {
        qApp->installTranslator(translator);
    } else {
        qDebug() << "cannot load translator " << language << " check content of translations.qrc";
    }
    emit languageChanged();
}
QString Translator::getEmptyString(void)
{
    return "";
}

Per tal que aquesta classe sigui accessible des de la banda QML sense haver de fer cap instància (a la banda

QML) de l’objecte Translator cal afegir al Main.cpp[32]:
int main(int argc, char *argv[])
{
(...)
    Translator myTranslator;
    engine.rootContext()->setContextProperty("Translator", &myTranslator);
(...)
}

Es preten que l’app comenci a córrer amb l’idioma determinat que l’smartphone tingui configurat, per això cal

també afegir al Main.cpp la següent línea:
int main(int argc, char *argv[])
{
(...)
    myTranslator.setLanguage(QLocale::system().name());
(...)
}

A més, l’aplicació ha de permetre a l’usuari poder escollir quin idioma vol. Com que hem fet la classe Translator

accessible des de la banda QML (convertida en Objecte), aquesta tasca és molt senzilla, simplement cal fer:
function changeLanguage(language)
{
    Translator.setLanguage(language);
}

On language és una string que especifica l’idioma que es vol (ca_ES, es, en...).
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Finalment i com a detall, comentar que per tal que tots els textos s’actualitzin amb el nou idioma cal fer que

quelcom en la definició d’aquests canviï. És per això que la classe  Translator  conté una variable anomenada

emptyString que s’actualitza quan es canvia el llenguatge. Aquests variable emptyString, tal i com anomena el

seu nom, és un text buit que ens permet actualitzar els textos de l’aplicació:
text: qsTr("My Projects") + Translator.emptyString

Cal afegir aquesta propietat a tots els textos que es volen actualitzar al canviar l’idioma de l’aplicació.

4.1.3.  Crear nous objectes QML des de Qt C++ [33][34]

Com s’explica a l’apartat 3.2.2.2, és possible crear objectes que corrin en C++ i acceder-hi des de la banda QML.

Aquest recurs és molt interessant per complementar les funcionalitats del llenguatge QML.

Per tal de poder-ho fer, un cop s’ha creat la classe (tal com s’explica a la documentació de Qt[34]) que defineix

l’objecte QML cal afegir al fitxer main.cpp:
int main(int argc, char *argv[])
{
(...)
    qmlRegisterType<XmlHelper>("Selrac.Components", 1, 0, "XmlHelper");
(...)
}

Un cop realitzat aquest pas, l’objecte XmlHelper ja es pot instanciar com un objecte de de la banda QML com es

faria amb l’objecte Rectangle{} (important importar però en aquest cas Selrac.Components):
import Selrac.Components 1.0

4.1.4. Peticions HTTP

Al llarg de tota l’aplicació recorrem sovint el recurs de les peticions HTTP, ja sigui per fer una petició a la base de

dades externa que gestiona els usuaris i els projectes guardats, com per fer consultes  a serveis de terceres

parts.

Per a fer aquestes peticions s’ha creat un fitxer auxiliar en JavaScript anomenat XMLHttpRequestHelper.js.
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Aquest fitxer conté el següent codi:
function doXMLHttpRequest(method, host, params, callback) {
    var url;
    var req;
    if(method === "GET")
    {
        url = host + "?" + params;
        req = new XMLHttpRequest();
        req.onreadystatechange =  stateChange(req, callback);
        req.open('GET', url , true); //True = asyncronous
        req.send('');
    }
    else if (method === "POST")
    {
        url = host;
        req = new XMLHttpRequest();
        req.open('POST', url , true); //True = asyncronous
        req.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
        req.onreadystatechange = stateChange(req, callback);
        req.send(params);
    }
}
function stateChange(myReq, callback) {
    return function() {
      if(myReq.readyState === XMLHttpRequest.DONE/*4*/ && myReq.status === 200)
      {
          callback(myReq);
      }
    }
}

Les dues funcions del fitxer permeten executar una petició HTTP asíncrona, que vol dir que un cop s’ha llençat la

petició, el programa segueix corrent malgrat que la resposta del servidor encara no hagi arribat.

Gràcies a aquest fitxer auxiliar, quan volem fer una petició HTTP en qualsevol lloc de l’aplicació simplement

caldrà cridar la funció doXMLHttpRequest d’aquest fitxer auxiliar amb els paràmetres corresponents.

Com es pot veure alhora de definir els paràmetres que s’envien en la petició no hi ha diferència entre una petició

GET i POST malgrat que després es processa de manera diferent a la funció  doXMLHttpRequest, ja que en la

funció GET els paràmetres es passen dintre la  url  mentre que en un POST s’envien separadament com a

paràmetres.

Al llarg d’aquest apartat s’aniran veien diferents exemples de com es crida aquesta funció.

4.1.5. Parsejar XML

Quan es treballa en QML, el parseig de respostes en format JSON és molt senzill ja que simplement fent servir la

funció de JavaScript JSON.parse() , obtens un objecte amb tota la informació que conté el JSON.

Alhora d’obtenir la informació d’un XML és més complicat ja que el llenguatge QML no està preparat per

parsejar-lo. Ara bé, tal i com s’ha comentat a l’apartat 3.2.2.2, és possible afegir funcionalitats QML a partir de
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codi escrit en QtC++. Així doncs per tal de fer el parseig de fitxers XML, cridarem una funció que està definida a

un element creat en C++ i que es passa a la banda QML per poder-ne fer ús:
QStringList XmlHelper::getTagValues(QString xmlText, QString tagName)
{
    QStringList valuesFromAllThisTags;    
    QDomDocument doc;
    doc.setContent(xmlText);
    QDomNodeList allTagNodes =doc.elementsByTagName(tagName);
    for(int i = 0; i<allTagNodes.length(); i++)
    {
        valuesFromAllThisTags.append(allTagNodes.at(i).toElement().text());
    }
    return valuesFromAllThisTags;
}

Com es pot veure, aquesta funció a partir d’un XML i del tag que vols buscar, retornarà una llista amb el valor

que té cada etiqueta coincident amb la buscada.

Aquesta funció pertany a una classe que s’ha anomenat XmlHelper, la qual es passarà a la banda QML per tenir-

hi accés des d’allà.

4.1.6. Gestió d’usuaris

Per a la gestió d’usuaris es crea una variable global per a tot el projecte anomenada  user, amb la següent

estructura:
property var user: QtObject{
    property bool isLogged: false
    property string name: ""
    property string password: ""
}

Aquesta variable és la que s’anirà consultant o modificant durant el transcurs de l’aplicació.

També es crea una variable amb l’adreça url on està ubicat el nostre servidor, concretament l’script  PHP que

s’encarrega de la gestió dels usuaris, el users.php.
 property var usersServerHost: 'http://selrac.comeze.com/users.php'

4.1.6.1. Nou Registre

Alhora de registrar un nou usuari es crida la següent part de codi:
case "Sign Up":
    XMLHTTP.doXMLHttpRequest("POST",
                     root.usersServerHost,

'db_cmd=SIGNUP'+'&usuario='+user+'&contrasena='+password,
                     function (rsp) { processServerAnswer(rsp, button) });
break;

Aquesta funció fa una petició al servidor, concretament al script users.php amb uns certs paràmetres. Un cop el

servidor li retorna una resposta es crida la funció processServerAnswer():
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function processServerAnswer(rsp, button)
{       
    var comments = rsp.responseText;
    switch (button.text)
    {            
         case "Sign Up":                
             break;
    }
    button.ToolTip.text = comments;
    button.ToolTip.visible = true;
}

Aquesta funció (només es mostra la part de codi significatiu), com es veu no fa pràcticament res, en aquest cas

simplement mostra un missatge en forma de ToolTip amb la resposta del servidor per tal que l’usuari de l’app la

pugui veure.

4.1.6.2. Inici de sessió

Per tal de fer un inici de sessió o LogIn,  es fa la següent petició HTTP:
case "Log In":
                XMLHTTP.doXMLHttpRequest("POST",
                                 root.usersServerHost,
                                 'db_cmd=LOGIN'+'&usuario='+user+'&contrasena='+password,
                                 function (rsp) { processServerAnswer(rsp, button) });
break;

Com es  pot  veure,  els  paràmetres  que es  passen  són el  nom de l’usuari  i  la  seva  contrasenya.  Aquests

paràmetres hauran de ser introduïts per l’usuari.

Un cop es fa la petició al servidor, esperem a obtenir la resposta d’aquest, i quan aquesta arriba cridem la

mateixa funció que en el cas del registre d’un nou usuari.
function processServerAnswer(rsp, button)
    {
        var comments = rsp.responseText;
        switch (button.text)
        {
            case "Log In":
                if(isJsonString(rsp.responseText))
                {
                    var userRsp = JSON.parse(rsp.responseText);
                    if(!userRsp.length)
                    {
                        comments = "Usuari no trobat"
                        break;
                    }
                    if (textFieldPassword.text.toLocaleString() === 

userRsp[0].password.toLocaleString())
                    {
                        comments = "Registre Correcte"
                        root.user.name = userRsp[0].user.toLocaleString();
                        root.user.password = userRsp[0].password.toLocaleString();
                        root.user.isLogged = true;
                        menuDrawer.listViewMenuDrawer.currentIndex = 0;
                        stackUserManagement.replace(pageMyAccount, StackView.Immediate);
                        stackMain.replace(allPages[menuDrawer.listViewMenuDrawer.currentIndex], 

StackView.Immediate);
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                        return;
                    }
                    else
                    {
                        comments = "Usuari i/o contrasenya incorrectes"
                    }
                }
                else
                {
                    comments = "Error en la base de dades, intenta-ho més tard"
                }
                break;
        }
        button.ToolTip.text = comments;
        button.ToolTip.visible = true
    }

En aquest, la lògica per a processar la resposta del servidor és més complexa. Esperem que el servidor ens

retorni un fitxer JSON amb el següent format (a no ser que hi hagi un error en la petició o en la base dades que

llavors enviarà un text explicant l’error):

[{“id”: “x”, “user”:”xxxxx”, “password”:”xxxxx”,”signUpDate”:”yyyy-mm-dd hh:mm:ss”}]

Per tant primer de tot comprovem que la resposta sigui un fitxer JSON vàlid. En cas que no ho sigui mostrarem

un missatge d’error a l’usuari.

Si  és un fitxer JSON poden passar 3 coses,  és un JSON que no conté informació:  [](usuari  no trobat),  la

contrasenya no correspon a la que està a la base de dades o bé el registre és satisfactori. En aquest últim cas a

part de mostrar el registre correcte cal fer un seguit d’accions:

1. Omplir els camps de l’objecte user amb els nous valors; name, password i isLogged.

2. Portar a l’usuari a l’inici de crear un nou projecte, al mapa per tal que pugui començar a localitzar el

terreny.

3. Fer que el següent cop que l’usuari entri a la pestanya de User, es vegin les seves dades d’usuari.

4.1.6.3. Tancar sessió

Quan l’usuari decideix tancar la sessió, el procés que es segueix és molt senzill. Simplement es canvien els valors

de la variable global anomenada users tal i com es pot veure en el següent fragment de codi:
      root.user.name = "";
      root.user.password = "";
      root.user.isLogged = false;

44



SunUp!: Creació d'una aplicació Android per a obtenir el potencial fotovoltaic de qualsevol parcel·la 

4.1.6.4. Eliminar usuari

Quan l’usuari es vol donar de baixa, cal fer la petició corresponent al servidor.
XMLHTTP.doXMLHttpRequest("POST",
                          root.usersServerHost,                                 

                     'db_cmd=DELETE_COUNT'+'&usuario='+root.user+'&contrasena='+root.userPassword,
                          function (rsp) { processServerAnswer(rsp, btnDelete) });

A més  un  cop  rebem la  resposta  del  servidor  conforme la  petició  ha  sigut  satisfactòria  farem el  mateix

procediment que quan tancàvem la sessió, ja que hem de «netejar» la variable global user:
        root.user.name = "";
        root.user.password = "";
        root.user.isLogged = false;

4.1.7. Obtenció de l’àrea de la parcel·la

Per  poder  calcular  el  potencial  fotovoltaic  d’un  determinat  terreny  primer  cal  definir  dos  paràmetres

imprescindibles: l’àrea i les coordenades geogràfiques. 

Per obtenir les coordenades, a partir del llenguatge QML, cal invocar la següent funció quan es clica sobre un

punt en el mapa[35]:
pageGetPVMap.mouseCoordinate = (map.toCoordinate(Qt.point(mouse.x,mouse.y)));

Ara bé, el procés per definir l'àrea és més complex. A l’aplicació oferim dues vies per aconseguir-la: mitjançant el

cadastre o bé definint un polígon en el mapa.

4.1.7.1. Cadastre

Per  obtenir  l'àrea  d’un  terreny,  s’ofereix  la  possibilitat  d’obtenir-la  de  la  parcel·la  que  correspon  a  les

coordenades que l’usuari ha seleccionat. Per a fer això es fa ús d’un seguit de serveis de la pàgina del Cadastre

Espanyol.

Un cop l’usuari ha clicat sobre la parcel·la de la qual vol obtenir la seva àrea, el primer pas és obtenir les

coordenades, per a dur-ho terme invoquem la funció toCoordinate que ofereix l’objecte mapa de Qt[35]:
pageGetPVMap.mouseCoordinate = (map.toCoordinate(Qt.point(mouse.x,mouse.y)));

Un cop obtingudes aquestes coordenades cridem la següent funció:
function getInfoFromCatastro(lat, lon)
{
    getRefCatastro(lat, lon);
}
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Tot seguit, el què ens cal fer és obtenir la referència cadastral de la parcel·la a partir de les seves coordenades:
    function getRefCatastro(lat, lon)
    {
        XMLHTTP.doXMLHttpRequest("GET",                            

'http://ovc.catastro.meh.es/ovcservweb/OVCSWLocalizacionRC/OVCCoordenadas.asmx/Consulta_RCCOOR',
                         'SRS=EPSG:4258&Coordenada_X=' + lon + '&Coordenada_Y=' + lat,
                         function (rsp) { processGetReferenciaCatastro(rsp) });
    }

Al fer aquesta petició la resposta del servidor del cadastre té el següent format[36]: 

<consulta_coordenadas>

<control>

<cucoor>NÚMERO DE ITEMS EN LA LISTA COORDENADAS</cucoor>

<cuerr>NÚMERO DE ITEMS EN LA LISTA DE ERRORES</cuerr>

</control>

<coordenadas>LISTA DE COORDENADAS

<coord>COORDENADA

<pc>REFERENCIA CATASTRAL

<pc1>POSICIONES 1-7 DE LA REFERENCIA CATASTRAL (RC) DEL INMUEBLE</pc1>

<pc2>POSICIONES 8-14 DE LA RC DEL INMUEBLE</pc1>

</pc>

<geo>

<xcen>COORDENADA X SOLICITADA</xcen>

<ycen>COORDENADA Y SOLICITADA</ycen>

<srs>SISTEMA DE REFERENCIA (POR EJEMPLO EPSG:23030)</srs>

</geo>

<ldt>DIRECCIÓN (CALLE, NÚMERO, MUNICIPIO O POLÍGONO, PARCELA Y MUNICIPIO) DE LA PARCELA</ldt>

</coord>

</coordenadas>

</consulta_coordenadas>

Com es pot veure, la resposta té un format XML. De la resposta ens interessa la referència cadastral que és un

valor numèric de 14 dígits. Per tant, de tot l’XML, ens interessa la informació que hi ha en les etiquetes pc1 i pc2.

Això és el que fem en la funció que es veu a continuació: 
function processGetReferenciaCatastro(rsp)
{
    console.log(rsp.responseText)
    var pc1List = xmlHelper.getTagValues(rsp.responseText, "pc1");
    if(!pc1List.length)       
        return;        
    else if (pc1List.length > 1)        
        return;
   
    var pc1 = pc1List[0];
    var pc2List = xmlHelper.getTagValues(rsp.responseText, "pc2");
    if(!pc2List.length)       
        return;        
    else if (pc2List.length > 1)        
        return;     
    var pc2 = pc2List[0];
    map.referenciaCatastral = pc1 + pc2;
    getParcelaArea(map.referenciaCatastral);
}   
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Al final d’aquesta funció es crida la funció getParcelaArea, que és l’encarregada d’obtenir l’àrea de la parcel·la

partint de la referència cadastral:
function getParcelaArea(refCatastro)
    {
                XMLHTTP.doXMLHttpRequest("GET",
                                 

'http://ovc.catastro.meh.es/ovcservweb/OVCSWLocalizacionRC/OVCCallejero.asmx/Consulta_DNPRC',
                                 'Provincia=&Municipio=&RC='+refCatastro,
                                 function (rsp) { processAreaParcela(rsp) });
    }

Per aquesta segona petició la resposta esperada té el següent format[37]:

<consulta_dnp>

<control>

<cudnp>NÚMERO DE INMUEBLES DE LOS QUE SE PROPORCIONAN DATOS</cudnp>

<cucons>NÚMERO DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS (INCLUYENDO ELEMENTOS COMUNES)</cucons>

<cucul>NUMERO DE SUBPARCELAS (CULTIVOS)</cucul>

</control>

<bico>

<bi>

<idbi>

<cn>TIPO DE BIEN INMUEBLE</cn>

<rc>

<pc1> POSICIONES 1-7 DE LA REFERENCIA CATASTRAL (RC) DEL INMUEBLE</pc1>

<pc2>POSICIONES 8-14 DE LA RC DEL INMUEBLE</pc1>

<car>POSICIONES 15-19 DE LA RC (CARGO)</car>

<cc1>PRIMER DÍGITO DE CONTROL DE LA RC</cc1>

<cc2>SEGUNDO DÍGITO DE CONTROL DE LA RC </cc2>

</rc>

</idbi>

<ldt>DOMICILIO TRIBUTARIO NO ESTRUCTURADO (TEXTO)</ldt>

<debi> DATOS ECONÓMICOS DEL INMUEBLE

<luso>Residencial</luso>

<sfc>SUPERFICIE</sfc>

<cpt>COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN</cpt>

<ant>ANTIGUEDAD</ant>

</debi>

</bi>

<lcons>LISTA DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

<cons>UNIDAD CONSTRUCTIVA

<lcd>USO DE LA UNIDAD CONSTRUCTIVA</lcd>

<dt>

<lourb>

<loint>

<es>ESCALERA</es>

<pt>PLANTA</pt>

<pu>PUERTA</pu>

</loint>

</lourb>

</dt>

<dfcons>

<stl>SUPERFICIE DE LA UNIDAD CONSTRUCTIVA</stl>
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</dfcons>

</cons>

<cons>

<dfcons>

<stl>SUPERFICIE DE LOS ELEMENTOS COMUNES</stl>

</dfcons>

</cons>

</lcons>

<lspr>LISTA DE SUBPARCELAS

<spr>SUBPARCELA

<cspr>CÓDIGO DE SUBPARCELA</cspr>

<dspr>DATOS DE SUBPARCELA

<ccc>CALIFICACIÓN CATASTRAL</ccc>

<dcc>DENOMINACIÓN DE LA CLASE CULTIVO</dcc>

<ip>INTENSIDAD PRODUCTIVA</ip>

<ssp>SUPERFICIE DE LA SUBPARCELA EN METROS CUADRADOS</ssp>

</dspr>

</spr>

</lspr>

</bico>

</consulta_dnp>

De l’XML que ens retorna, ens interessa la informació que hi haurà a l’etiqueta sfc. En certs casos, però, quan la

parcel·la té subparcel·les, aquest valor val 0. Així que per obtenir l’àrea d’aquestes parcel·les s’ha fer un sumatori

de totes les àrees de les subparcel·les contingudes dintre el tag  ssp. El següent segment de codi s’encarrega

d’efectuar tots aquests passos:
function processAreaParcela(rsp)
{
    console.log(rsp.responseText)
    var parcelaInfo = xmlHelper.getTagValues(rsp.responseText, "ldt");
    if(!parcelaInfo.length )
    {
        console.log("LDT not found");
        map.parcelaInfo = "...";
    }
    else if (parcelaInfo.length > 1)
    {
        console.log("LDT +1 found!");
        map.parcelaInfo = "...";
    }
    else {
        map.parcelaInfo = parcelaInfo;
    }
    var areaParcela = xmlHelper.getTagValues(rsp.responseText, "sfc");
    if(!areaParcela.length )
    {
        console.log("Cap Area trobada");
    }
    else if (areaParcela.length > 1)
    {
        console.log("Més d'una area trobada");
    }
    map.areaParcela = parseFloat(areaParcela);
    if(!map.areaParcela)
    {
        console.log("SFC és igual a 0");
        map.areaParcela = getAreaFromSubParceles(rsp);
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    }
}
function getAreaFromSubParceles (rsp)
{
    var areaSubParceles = xmlHelper.getTagValues(rsp.responseText, "ssp");
    if(!areaSubParceles.length )
    {
        console.log("No s'han trobat subàrees");
        return 0;
    }
    var areaParcela = 0;
    for (var i in areaSubParceles)
    {
        var areaSubParcela = parseFloat(areaSubParceles[i]);
        areaParcela += areaSubParcela;
    }
    return areaParcela;
}

4.1.7.2. Polígon definit sobre el mapa

Per obtenir l'àrea d’un polígon que l’usuari dibuixi sobre el plànol seguirem els següents passos:

1. Obtenir les coordenades de tots els vèrtex del polígon  
            mouseCoordinate = (map.toCoordinate(Qt.point(mouse.x,mouse.y)));
            if (component.status === Component.Ready) {
                map.mapPolygonVertexes.push(component.createObject(pageMap));
                map.mapPolygonVertexes[map.mapPolygonVertexes.length - 1].coordinate = mouseCoordinate; 
                map.mapPolygonVertexes[map.mapPolygonVertexes.length - 1].z = map.z + 3;
                map.addMapItem(map.mapPolygonVertexes[map.mapPolygonVertexes.length - 1])
         }

Totes les coordenades del polígon es guarden a un array anomenat mapPolygonVertexes. A més aquests vèrtex

també es mostren sobre al mapa per tal que l’usuari pugui veure el polígon dibuixat.

        2.      Processar algoritme per obtenir l’àrea  

Donat tots els vèrtex que formen un polígon irregular, calcular l’àrea d’aquest és molt senzill. Simplement cal

aplicar el següent algoritme[38]:
function polygonArea(X, Y, numPoints) 
{ 

  var area = 0;         // Accumulates area in the loop

  j = numPoints-1;  // The last vertex is the 'previous' one to the first

  for (i=0; i<numPoints; i++)

    { area = area +  (X[j]+X[i]) * (Y[j]-Y[i]); 

      j = i;  //j is previous vertex to i

    }

  return area/2;

}
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Aquest algoritme neix de la següent formula[39]:

area=|
(x1 y2− y1 x2)+(x2 y3− y2 x3)+...+(xn y1− yn x1)

2
|

Ara bé, en el nostre cas no disposem els punts cartesians dels vèrtex, sinó de les coordenades geogràfiques.

Per resoldre-ho, s’ha considerat que el primer punt del polígon definit és el (0,0) i a partir d’aquí s’obtenen la

resta de punts calculen al distància X i Y d’aquests respecte les coordenades de referència:
    function calculateAreaFromCoordinates (coordinates)
    {
        if (coordinates.length < 3)
            return 0;
        //Es calculen els punts (en m) en funció de la coordenada de referència
        var listX = [];
        var listY = [];
        for (var i in coordinates)
        {
            listX.push(calculateXSegment(coordinates[0], coordinates[i]));
            listY.push(calculateYSegment(coordinates[0], coordinates[i]));
        }
        //Es calcula l'area
        return polygonArea(listX, listY, listX.length)
    }
    function calculateYSegment(coordRef, coord)
    {
        var ySegment = coordRef.distanceTo(QtPositioning.coordinate(coord.latitude, coordRef.longitude));
        return (coordRef.latitude > coord.latitude) ? - ySegment : ySegment;
    }
    function calculateXSegment(coordRef, coord)
    {
        var xSegment = coordRef.distanceTo(QtPositioning.coordinate(coordRef.latitude, coord.longitude));
        return (coordRef.longitude > coord.longitude) ? - xSegment : xSegment;
    }

Un cop ja es tenen tots els punts, s’implement apliquem l’algoritme explicat anteriorment:
    function polygonArea(X, Y, numPoints)
    {
        var area = 0;         // Accumulates area in the loop
        var j = numPoints-1;  // The last vertex is the 'previous' one to the first
        for (var i=0; i<numPoints; i++)
        {
            area +=  X[j]*Y[i] - Y[j]*X[i];
            j = i;  //j is previous vertex to i
        }
        area /= 2;
        area = Math.abs(area)
        return area;
    }
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4.1.8. Obtenció dades radiació

Un cop tenim el terreny i el seus paràmetres definits, s’han d’obtenir les dades de radiacions de la zona. Per això,

es consulta a una base de dades externa anomenada PVGis[9][11]. 

Aquest servei de la Unió Europea ofereix una interfície automàtica que a partir de peticions HTTP retorna un

text sense un format estàndard (com podria ser el JSON o l’XML). Simplement separa les diferents informacions

en tabulacions. Això ha fet el parseig bastant més complicat.

Primer de tot cal fer la petició HTTP, en aquest cas es tracta d’una petició del tipus GET. Per a aquesta petició cal

posar tots els paràmetres que l’usuari haurà definit a la pantalla de definició de paràmetres de la instal·lació.
        XMLHTTP.doXMLHttpRequest("GET",
                        'http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/PVcalc.php',
                        'lat=' + pvSystemParameters.latitude + '&' +
                        'lon=' + pvSystemParameters.longitude + '&' +
                        'region=' + pvSystemParameters.region + '&' +
                        'pvtechchoice=' + tempPvTechChoice + '&' +
                        'peakpower=' + pvSystemParameters.peakPower + '&' +
                        'loss=' + pvSystemParameters.systemGlobalLosses + '&' +
                        'angle=' + pvSystemParameters.panelsTilt + '&' +
                        'aspect=' + pvSystemParameters.panelsAzimuth + '&' +
                        'optimalinclination=' + (pvSystemParameters.optimizeTilt|0) + '&' +
                        'optimalangles=' + (pvSystemParameters.optimizeAzimuth|0) + '&' +
                        'inclined_axis=' +0 + '&' +
                        'inclined_optimum=' + 0 + '&' +
                        'inclinedaxisangle=' + 0 + '&' +
                        'vertical_axis=' + 0 + '&' +
                        'vertical_optimum=' + 0 + '&' +
                        'verticalaxisangle=' + 0 + '&' +
                        'twoaxis=' + 1,
                         function (rsp) { processPVGisRsp(rsp) });

D’aquesta petició s’obtenen uns valors diaris i mensuals de radiació per cada m² de panells a la instal·lació i

també uns valors diaris i mensuals d’estimacions de producció d’electricitat de la instal·lació. 

El primer que farem doncs es buidar als arrays on es guardaven aquests resultats de l’anterior petició i després

cridarem a la funció per obtenir els nous: PVGis.getRadiationValues().

    function processPVGisRsp(rsp)
    {
        pvSystemParameters.irradiationPvSystemDailyFixed = [];
        pvSystemParameters.irradiationPvSystemDailyTwoAxisTracking = [];
        pvSystemParameters.electricityProductionPvSystemDailyFixedPVGis = [];
        pvSystemParameters.electricityProductionPvSystemDailyTwoAxisTrackingPVGis = [];
        PVGis.getRadiationValues(rsp.responseText);
        getTempValues();
    }

Com s’ha comentat, la resposta no segueix cap format determinat així que per a parsejar la resposta es va llegint

el text i adquirint els valors que ens interessen, el codi encarregat d’aquest procés és el següent:
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function getRadiationValues(txt)
{
    console.log(txt);
    var tmpArray = [];
    var usefulTxt = "";
    //GET TILT
    tmpArray = txt.split("\r\n");
    for(var i in tmpArray)
    {
        if(~tmpArray[i].indexOf("Inclination of modules:"))
        {
            tmpArray = tmpArray[i].split("\t");
            var optimTilt = tmpArray[tmpArray.indexOf("Inclination of modules:") + 1];
            optimTilt = optimTilt.replace("deg.","")
            pvSystemParameters.panelsTilt = optimTilt;
            break;
        }
    }
    //GET AZIMUTH
    tmpArray = txt.split("\r\n");
    for(var i in tmpArray)
    {
        if(~tmpArray[i].indexOf("Orientation (azimuth)  of modules:"))
        {
            tmpArray = tmpArray[i].split("\t");
            var optimAzimuth = tmpArray[tmpArray.indexOf("Orientation (azimuth)  of modules:") + 1];
            optimAzimuth = optimAzimuth.replace("deg.","")
            pvSystemParameters.panelsAzimuth = optimAzimuth;
            break;
        }
    }
    usefulTxt = deleteBefore(txt, "2-axis tracking system")
    usefulTxt = deleteAfter(usefulTxt, "Ed: Average")
    usefulTxt = usefulTxt.replace('\t\t\t\t\t\t\r\n', '')
    usefulTxt = usefulTxt.replace('\r\n\r\n', '')
    usefulTxt = deleteBefore(usefulTxt, "Hm\r\n")
    tmpArray = usefulTxt.split("\r\n")    
    for (var i in tmpArray)
    {
        var tmpArray2 = tmpArray[i].split("\t\t");
        pvSystemParameters.electricityProductionPvSystemDailyFixedPVGis.push(parseFloat(tmpArray2[1])); 
        

pvSystemParameters.electricityProductionPvSystemDailyTwoAxisTrackingPVGis.push(parseFloat(tmpArray2[5]))

; 
        pvSystemParameters.irradiationPvSystemDailyFixed.push(parseFloat(tmpArray2[3]));
        pvSystemParameters.irradiationPvSystemDailyTwoAxisTracking.push(parseFloat(tmpArray2[7]));
    }
    pvSystemParameters.irradiationPvSystemDailyFixed.pop();
    pvSystemParameters.irradiationPvSystemDailyTwoAxisTracking.pop();
    pvSystemParameters.electricityProductionPvSystemDailyFixedPVGis.pop();
    pvSystemParameters.electricityProductionPvSystemDailyTwoAxisTrackingPVGis.pop();
    
    console.log(pvSystemParameters.irradiationPvSystemDailyFixed)
    console.log(pvSystemParameters.irradiationPvSystemDailyTwoAxisTracking)
}
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4.1.9. Obtenció de resultats

A l’apartat anterior s’explica com s’arriben a obtenir les dades de radiació del terreny seleccionat, així com la

generació elèctrica de la futura instal·lació. Ara bé, l’aplicació genera altres resultats que també són de gran

importància com la temperatura ambient, els estalvis generats per l’aplicació, el temps de retorn...

4.1.9.1. Dades de temperatura ambient

La  temperatura  ambient  mitja  diària,  l’obtenim  fent  un  procediment  pràcticament  igual  que  l’explicat  en

l’anterior apartat.
function getTempValues()
{
     XMLHTTP.doXMLHttpRequest("GET",
                     'http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/MRcalc.php',
                     'lat=' + pvSystemParameters.latitude + '&' +
                     'lon=' + pvSystemParameters.longitude + '&' +
                     'region=' + pvSystemParameters.region + '&' +
                     'avdaytemp=1' ,
                     function (rsp) { processTempRsp(rsp) });
}
function processTempRsp (rsp)
{
    pvSystemParameters.tempDailyValues = [];
    PVGis.getTempValues(rsp.responseText);
    etElectricityProduction();
}
function getTempValues(txt)
{
    console.log(txt)
    var tmpArray = [];
    var usefulTxt = "";
    usefulTxt = deleteBefore(txt, "TD")
    usefulTxt = deleteAfter(usefulTxt, "TD")
    usefulTxt = usefulTxt.replace('\r\n', '')
    tmpArray = usefulTxt.split("\r\n")
    for (var i in tmpArray)
    {
        var tmpArray2 = tmpArray[i].split("\t\t");
        pvSystemParameters.tempDailyValues.push(parseFloat(tmpArray2[1])); //
    }
    pvSystemParameters.tempDailyValues.pop();
    console.log(pvSystemParameters.tempDailyValues)
}
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4.1.9.2. Diners estalviats

Per obtenir els resultats dels estalvis o rendiment econòmic de la instal·lació cridem la següent part de codi:
function getCostSavings()
{
    for(var i in pvSystemParameters.electricityProductionPvSystemDailyFixed)
    {
        pvSystemParameters.costSavingsPvSystemDailyFixed[i] = 

pvSystemParameters.electricityProductionPvSystemDailyFixedPVGis[i] * pvSystemParameters.energyCost;
        pvSystemParameters.costSavingsPvSystemDailyTwoAxisTracking[i] = 

pvSystemParameters.electricityProductionPvSystemDailyTwoAxisTrackingPVGis[i] * 

pvSystemParameters.energyCost;
    }
    var daysPerMonth =      [31,28,31,30,31 ,30 ,31 ,31 ,30 ,31 ,30 ,31 ]
    for(var i in pvSystemParameters.costSavingsPvSystemDailyFixed)
    {
        pvSystemParameters.costSavingsPvSystemMonthlyFixed[i] = 

pvSystemParameters.costSavingsPvSystemDailyFixed[i] * daysPerMonth[i];
        pvSystemParameters.costSavingsPvSystemMonthlyTwoAxisTracking[i] = 

pvSystemParameters.costSavingsPvSystemDailyTwoAxisTracking[i] * daysPerMonth[i];
    }
    //Estalvi anual
    pvSystemParameters.costSavingsPerYearFixed = 0;
    pvSystemParameters.costSavingsPerYearTwoAxisTracking = 0;
    for(i=0;i<12;i++)
    {
        pvSystemParameters.costSavingsPerYearFixed += 

pvSystemParameters.costSavingsPvSystemMonthlyFixed[i];
        pvSystemParameters.costSavingsPerYearTwoAxisTracking += 

pvSystemParameters.costSavingsPvSystemMonthlyTwoAxisTracking[i];
    }
    getPayBackTime();
}

A grans trets, aquesta funció primer obté els costos diaris per a cada mes simplement multiplicant el cost de

l’energia amb l’energia produïda:

Estalvis diaris(
€

dia
)=Generació ElèctricaDiària(

kWh
dia

)∗Cost energiaelèctrica (
€

kWh
)

Per obtenir els estalvis de cada mes es multiplica els estalvis diaris pels dies que té el mes respectiu:

Estalvismensuals (
€

mes
)=Estalvis diaris(

€
dia

)∗Dies delmes(
dia
mes

)

Finalment per a obtenir l’estalvi anual es fa un sumatori de l’estalvi de cada mes: 

Estalvis Anuals=EstalvisGener+Estalvis Febrer+....+EstalvisDesembre
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4.1.9.3. Temps de retorn de la inversió

Finalment, per a calcular el temps aproximat de retorn de la inversió cridem la funció getPayBackTime():
function getPayBackTime ()
{
    //Fixed
    var totalSavings = 0;
    pvSystemParameters.payBackTimeFixed = 0;
    var which_month = 0;
    while (totalSavings < pvSystemParameters.totalCostFixed )
    {            
        totalSavings += pvSystemParameters.costSavingsPvSystemMonthlyFixed[which_month];
        which_month++;
        if(which_month>11)
            which_month = 0;
        pvSystemParameters.payBackTimeFixed++;
    }
    console.log("FIXED: ho recuperem en " + pvSystemParameters.payBackTimeFixed + " mesos");
    //Dos Eixos
    totalSavings = 0;
    pvSystemParameters.payBackTimeTwoAxis = 0;       
    which_month = 0;
    while (totalSavings < pvSystemParameters.totalCostTwoAxis)
    {
        totalSavings += pvSystemParameters.costSavingsPvSystemMonthlyTwoAxisTracking[which_month];
        which_month++;
        if(which_month>11)
            which_month = 0;
        pvSystemParameters.payBackTimeTwoAxis++;
    }
    console.log("TWO AXIS: ho recuperem en " + pvSystemParameters.payBackTimeTwoAxis + " mesos");
    createResultsPage();
}

Aquesta funció a partir dels costos de la instal·lació,  va incrementant el comptador de mesos (anomenat

payBackTime) al mateix temps que li suma a una variable anomenada totalSavings els estalvis que suposa aquell

mes fins a arribar al moment que els estalvis són superiors els costos.
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4.1.10. Càlcul automàtic de la inclinació i orientació

Una utilitat interessant d’aquesta aplicació és que aquesta permet obtenir la inclinació i l’orientació de manera

automàtica de la nostra instal·lació aprofitant els sensors propis del smartphone.

Per a accedir a aquests sensors es fa servir el mòdul QtSensors[40]. 

Aquest mòdul permet de manera molt senzilla tenir accés a tot un seguit de sensors, pel nostre cas només en

necessitem 2: el Compass[41] (per l’azimuth) i el TiltSensor[42](per a la inclinació). Tot seguit es mostraran el

codi en QML de les pantalles que permeten obtenir aquests valors. En negreta es remaquen les parts més

rellevants de codi.

Inclinació:
Item {
    TiltSensor {
        id: tiltSensor
        active: false
    }//TiltSensor
    Column {
        width: parent.width
        anchors.centerIn: parent
        spacing: parent.height * 0.1
        Row {
            height: parent.parent.height * 0.15
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            spacing: parent.width * 0.1
            Button {
                id: tiltSensorStart
                height: parent.height
                width: parent.parent.width * 0.4
                text: tiltSensor.active ? "Stop" : "Start"
                onClicked: tiltSensor.active = !tiltSensor.active
            }
            Button {
                id: calibrate
                height: parent.height
                width: parent.parent.width * 0.4
                text: qsTr("Calibrate") + Translator.emptyString
                onClicked: tiltSensor.calibrate();
            }
        }
        Label {
            id: labelInclinació
            font.pointSize: root.height * 0.04
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            text: (tiltSensor.reading ? tiltSensor.reading.xRotation.toFixed(2) + "°" : "Unknown")
        }
        Row {
            height: parent.parent.height * 0.15
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            spacing: parent.width * 0.1
            Button {
                id: buttonDone
                height: parent.height
                width: parent.parent.width * 0.4
                text: qsTr("Done") + Translator.emptyString
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                onClicked: {
                    pvSystemParameters.panelsTilt = tiltSensor.reading.xRotation;
                    popUpTiltSensor.close();
                }
            }
            Button {
                id: buttonCancel
                height: parent.height
                width: parent.parent.width * 0.4
                text: qsTr("Cancel") + Translator.emptyString
                onClicked: {
                    popUpTiltSensor.close();
                }
            }
        }
    }
    Image {
        height: root.height*0.15
        width: height
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        source: (root.Material.theme === Material.Light) ? "qrc:/Images/iconDownArrowBlack.png" : 

"qrc:/Images/iconDownArrowWhiteSmoke.png"
        fillMode: Image.PreserveAspectFit
        clip: true
        opacity: 1
    }//Image
}

Azimuth:  
Item {
    Compass {
        id: compass
        active: false
    }
    Image {
        height: root.height*0.15
        width: height
        anchors.top: parent.top
        anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
        source: (root.Material.theme === Material.Light) ? "qrc:/Images/iconUpArrowBlack.png" : 

"qrc:/Images/iconUpArrowWhiteSmoke.png"
        fillMode: Image.PreserveAspectFit
        clip: true
        opacity: 1
    }//Image
    Column {
        width: parent.width
        anchors.centerIn: parent
        spacing: parent.height * 0.1
        Row {
            height: parent.parent.height * 0.15
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            spacing: parent.width * 0.1
            Button {
                id: compassStart
                height: parent.height
                width: parent.parent.width * 0.4
                text: compass.active ? "Stop" : "Start"
                onClicked: compass.active = !compass.active
            }
        }
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        Label {
            id: labelInclinació
            font.pointSize: root.height * 0.04
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            text: (compass.reading ? ((compass.reading.azimuth - 180).toFixed(2))  + "°" : "Unknown")
        }
        Row {
            height: parent.parent.height * 0.15
            anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            spacing: parent.width * 0.1
            Button {
                id: buttonDone
                height: parent.height
                width: parent.parent.width * 0.4
                text: qsTr("Done") + Translator.emptyString
                onClicked: {
                    pvSystemParameters.panelsAzimuth =  compass.reading.azimuth - 180;
                    popUpOrientationSensor.close();
                }
            }
            Button {
                id: buttonCancel
                height: parent.height
                width: parent.parent.width * 0.4
                text: qsTr("Cancel") + Translator.emptyString
                onClicked: {
                    popUpOrientationSensor.close();
                }
            }
        }
    }
}
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4.1.11. Gestió de projectes

Per  a  la  gestió  dels  projectes  es  crea  una  variable  amb  l’adreça  url on  està  ubicat  el  nostre  servidor,

concretament l’script PHP que s’encarrega de la gestió dels usuaris, el projects.php.
property var projectsServerHost: 'http://selrac.comeze.com/projects.php'

4.1.11.1. Guardar Projecte

Si l’usuari de l’aplicació està amb la sessió iniciada, l’app permet que aquest pugui guardar els seus projectes per

a poder-los visualitzar més endavant. És per això que en la base de dades externa també s’ha creat una taula on

els projectes són guardats. Des de l’aplicació, quan volem guardar un nou projecte cal realitzar les següents

instruccions:
function saveResults ()
{
    var myResultinJson = JSON.stringify(pvSystemResults, null, "\t")
    console.log(myResultinJson)
    var projectName = textFieldProjectName.text        
    XMLHTTP.doXMLHttpRequest("POST",
                     root.projectsServerHost,
                     'db_cmd=ADD_PROJECT'+'&usuario='+root.user.name+'&projectName='+projectName + 

'&projectInfo='+myResultinJson,
                     function (rsp) { processServerAnswer(rsp) });
}

Primer es transforma l’objecte que conté tota la informació dels resultats en un fitxer JSON i després es fa una

petició POST al servidor per tal que emmagatzemi aquest JSON a la taula corresponen.

Al processar la resposta del servidor només sabrem si l’operació ha sigut satisfactòria o no.
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4.1.11.2. Visualitzar Projectes

Per poder veure els projectes guardats, l’usuari ha de tenir la sessió iniciada. Per tal de mostrar tota la llista de

projectes guardats cal fer de nou una petició al servidor:
property var allMyProjects
function getAllMyProjects () //Problema d'afegir dinàmicament recursos
{
    XMLHTTP.doXMLHttpRequest("POST",
                     root.projectsServerHost,
                     'db_cmd=GET_PROJECTS'+'&usuario='+root.user.name,
                     function (rsp) { processServerAnswer(rsp) });
}
function processServerAnswer(rsp)
{
    allMyProjects = JSON.parse(rsp.responseText)
    pageMyProjectsList.updateListModelMyProjects();
}

Com veiem després de fer la petició de demanar tots els projectes de l’usuari al servidor, es processa la resposta.

Per processar la resposta, simplement cal parsejar el JSON que retorna al servidor. L’objecte resultant és un array

de tots els projectes guardats per aquell usuari. Aquest array es guarda a la variable allMyProjects. 

També cal actualitzar la llista on es mostren els projectes, això es fa a la funció updateListModelMyProjects():
function updateListModelMyProjects()
{
    listModelMyProjects.clear();
    for (var i in allMyProjects)
        listModelMyProjects.append({"projectName": allMyProjects[i].projectName,"projectTime": 

allMyProjects[i].savedTime})
}

A la llista només es mostra el nom del projecte i la data de quan el projecte va ser guardat. Quan l’usuari cliqui

sobre un projecte determinat, per tal de mostrar els resultats d’aquell  projecte es segueixen les següents

instruccions:
function getResults(index)
{
    var componentTemp = Qt.createComponent("qrc:/QML/GetPV/Results/PageGetPVResults.qml");
    if (componentTemp.status === Component.Ready)
        pageMyProjects.pageMyProjectResults = componentTemp.createObject(pageMyProjects, 

{inheritedPvSystemParameters: JSON.parse(allMyProjects[index].projectInfo),stackOrigin: stackMyProjects,

resultsFromSaveProjects: true});
    stackMyProjects.push(pageMyProjects.pageMyProjectResults, StackView.Immediate);
}

Es crea una nova instància de tota la pàgina on es mostren els resultats i com a paràmetres es passa tota la

informació del projecte que es trobava en format JSON (per això es fa un JSON.parse per tal de convertir-ho en

un objecte). 
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4.1.11.3. Eliminar Projectes

Quan es decideix eliminar un projecte, es crida la funció removeOneProject:
function removeOneProject(index)
    {
        console.log("Eliminant projecte " + index + " ...")
        listModelMyProjects.remove(index)
        XMLHTTP.doXMLHttpRequest("POST",
                         root.projectsServerHost,
                         'db_cmd=DELETE_PROJECT'+'&usuario='+root.user.name+'&projectName=' 

+allMyProjects[index].projectName, function (rsp) { processServerAnswer(rsp) });
    }

El primer que fa aquesta funció és eliminar el projecte de la llista que es mostra a la interfície  d’usuari i després

fa la petició corresponent al servidor.
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4.2. Part del servidor

A continuació es descriuen les parts més rellevants de la implementació del servidor creat pel projecte.

4.2.1. Base de dades

Com es descriu al capítol 3.4, es crea una base de dades relacional MySQL amb les taules descrites en aquell

capítol.

Per tal de crear la base de dades i les taules es fa des d’una aplicació online que ofereix la plataforma on

hostegem el servidor anomenada phpMyAdmin.
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4.2.2. Scripts PHP

Per tal de rebre les peticions que es fan al servidor des de l’app s’han fet uns scripts en PHP. Com que només

teníem dues taules, s’ha creat un script per a gestionar cada taula.

4.2.2.1. Users.php

Per tal de fer la gestió dels usuaris es fa servir l’script users.php. El seu codi font es mostra a continuació on tots

els passos estan explicats amb comentaris:
<?php
//En aquest fitxer estan definits els paràmetres de la base de dades

include ("db_parameters.php");

//Creem un objecte del tipus mysqli amb els paràmetres del fitxer db_parameters.php

$mysqli = new mysqli($host, $user, $pw, $db);

//Es comproba la connexió i en el cas que aquesta no sigui correcta es surt de l'script i es 

//retorna un missatge d'error

if ($mysqli->connect_errno) 

{

    echo "Falló al connectar: ".$mysqli->connect_error;

    die();

}

//La variable db_cmd agafa el valor d'el paràmetre corresponent de la petició http

$db_cmd = $_POST["db_cmd"];

//En funció del db_cmd farem una acció o una altra a la base de dades

switch ($db_cmd) 

{

//Si es fa un nou registre, es comproba que hi hagi tots els pàrametres i si és el cas

//es fa un INSERT a la taula Users de la nostra base de dades

    case "SIGNUP":

    if (isset($_POST['usuario']) && !empty($_POST['usuario'])&&

    isset($_POST['contrasena']) && !empty($_POST['contrasena']))

{

$usuario = $_POST["usuario"];

$contrasena = $_POST["contrasena"];

    $sql_query = "INSERT INTO Users (user,password) VALUES ('$usuario','$contrasena')";

        if($mysqli->query($sql_query))

echo "Registre Correcte";

else

echo "Error al INSERT: ".$mysqli->error;

}

else 

{

echo "Falten Dades";

}

        break;

// Si es fa un LOGIN, es selecciona la informació de l'usuari i es retorna tota en format

    // JSON per tal que l'app en local faci la gestió

    case "LOGIN":

    if (isset($_POST['usuario']) && !empty($_POST['usuario']))

    {

$usuario = $_POST["usuario"];
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    $sql_query = "SELECT * FROM Users WHERE user='$usuario'";

    if($results= $mysqli->query($sql_query))

    {

$rows = array();

while($r = $results->fetch_assoc()) 

{

    $rows[] = $r;

}

echo json_encode($rows);

$results->close();

    }

else

{

echo "Error al SELECT: ".$mysqli->error;

}    

     

    }

else 

{

echo "Falten Dades";

}

break; 

//Si s'elimina el conte es comproba que la contrasenya sigui la correcta i en aquest cas s'elimina   

//l'usuari de la taula Users i també s’eliminen tots els projectes de l’usuari de la taula Projects

    case "DELETE_ACCOUNT":

    if (isset($_POST['usuario']) && !empty($_POST['usuario'])&&

    isset($_POST['contrasena']) && !empty($_POST['contrasena']))

{

$usuario = $_POST["usuario"];

$contrasena = $_POST["contrasena"];

$sql_query = "SELECT * FROM Users WHERE user='$usuario'";

if($results= $mysqli->query($sql_query))

    {

$rows = array();

while($r = $results->fetch_assoc()) 

{

    $rows[] = $r["password"];

    $rowsUserId = $r["id"];

}

$results->close();

$userId = $rowsUserId[0];

if($rows[0] == $contrasena )

{

$sql_query = "DELETE FROM Users WHERE user='$usuario'";

        if($mysqli->query($sql_query))

        {

        $sql_query = "DELETE FROM Projects WHERE userId='$userId'";

        if($mysqli->query($sql_query))

        {

echo "Delete Correcte";

        }

else

echo "Error al DELETE a Projects: ".$mysqli->error;

        }

else

echo "Error al DELETE a Users: ".$mysqli->error;

}

else
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{

echo "Error Autentificació";

}

    }

else

{

echo "Error al comparar contrasenyes per delete: ".$mysqli->error;

}     

}

else 

{

echo "Falten Dades";

}

        break;

//Cas que no es crida mai des de l'App, retorna tota la informació de la taula en format JSON

    case "SELECT":

    $sql_query = "SELECT * FROM Users";

    if($results= $mysqli->query($sql_query, MYSQLI_USE_RESULT))

    {

$rows = array();

while($r = $results->fetch_assoc()) 

{

    $rows[] = $r;

}

echo json_encode($rows);

$results->close();

    }

else

{

echo "Error al SELECT: ".$mysqli->error;

}      

     break; 

    default:

    echo "Nothing to do";

    break;

}

//Es tanca la base de dades

$mysqli->close();

?>

Aquest  script,   sempre  retorna  una  resposta  per  la  petició  HTTP,  ja  sigui  un  comentari  o  la  informació

corresponent en format JSON. De tal manera que des de l’aplicació sempre es pugui processar la petició.

4.2.2.2. Projects.php

Per tal de fer la gestió dels projectes guardats es fa servir l’script projects.php. El seu codi font es mostra a

continuació on tots els passos estan explicats amb comentaris:
<?php

//En aquest fitxer estan definits els paràmetres de la base de dades

include ("db_parameters.php");

//Creem un objecte del tipus mysqli que apunta a la base de dades que ens interessa

$mysqli = new mysqli($host, $user, $pw, $db);
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//Es comproba la connexió i en el cas que aquesta no sigui correcta es surt de l'script i es 

//retorna un missatge d'error

if ($mysqli->connect_errno) 

{

    echo "Falló al connectar: ".$mysqli->connect_error;

    die();

}

//La variable db_cmd agafa el valor d'el paràmetre corresponent de la petició http

$db_cmd = $_POST["db_cmd"];

//Comprovem que tenim el pàrametre POST: usuario

if (isset($_POST['usuario']) && !empty($_POST['usuario']))

{

$usuario = $_POST["usuario"];

$sql_query = "SELECT id FROM Users WHERE user='$usuario'";

if($results = $mysqli->query($sql_query))

{

$rows = array();

while($r = $results->fetch_assoc()) 

{

    $rows[] = $r["id"];

}

$results->close();

$userId = $rows[0];

switch ($db_cmd) 

{ 

//Al afegir un nou projecte:

//1. Inserim el nou projecte a la taula de projects

//2. Si ens falta qualsevol paràmetre tornem que falten dades

    case "ADD_PROJECT":

    if (isset($_POST['projectName']) && !empty($_POST['projectName']) &&

    isset($_POST['projectInfo']) && !empty($_POST['projectInfo']))

    {

    //volquem el paràmetres sobre variables

$projectName = $_POST["projectName"];

$projectInfo = $_POST["projectInfo"];

//fem l'insert amb el user id

$sql_query = "INSERT  INTO  Projects  (userId,projectName,  projectInfo)  VALUES

('$userId','$projectName', '$projectInfo')";

if($mysqli->query($sql_query))

echo "Guardat Correctament";

else

echo "Error al INSERT a Projects: ".$mysqli->error;

     

    }

else 

{

echo "Falten Dades";

}

break;  

//Al voler visualitzar tots els projectes de l'usuari:

//1. Fem un select de totes les files de la taula de projectes amb aquell userId

//2. Retornem tota la informació encapsulada en format JSON

case "GET_PROJECTS":

    $sql_query = "SELECT * FROM Projects WHERE userId='$userId'";

    if($results= $mysqli->query($sql_query, MYSQLI_USE_RESULT))

    {
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$rows = array();

while($r = $results->fetch_assoc()) 

{

    $rows[] = $r;

}

echo json_encode($rows);

$results->close();

    }

else

{

echo "Error al SELECT: ".$mysqli->error;

}       

     break; 

//Per eliminar un projecte:

    //1. Eliminem el projecte de la taula projects que té el nom i que a més

     //pertany a aquell usuari

    case "DELETE_PROJECT":

    if (isset($_POST['projectName']) && !empty($_POST['projectName']))

{

$projectName = $_POST["projectName"];

$sql_query = "DELETE  FROM  Projects  WHERE  projectName='$projectName'  AND

userId='$userId'";

        if($mysqli->query($sql_query))

echo "Delete Correcte";

else

echo "Error al DELETE: ".$mysqli->error;         

}

else 

{

echo "Falten Dades";

}

        break;   

    default:

    echo "Nothing to do";

    break;

}

}

else

{

echo "Error al SELECT id from Users: ".$mysqli->error;

}

}

else

{

echo "Falta el paràmetre POST: usuario";

}

//Primer de tot mirem quin id d'usuari correspon l'usuari 

//Es tanca la base de dades

$mysqli->close();

?>
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Aquest script,  com l’anterior.  sempre retorna una resposta per la petició HTTP, ja  sigui un comentari  o la

informació corresponent en format JSON. De tal manera que des de l’aplicació sempre es pugui processar la

petició.
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5| Cost del projecte i 

comercialització
En aquest apartat detallarem els costos associats amb el desenvolupament de l’aplicació Sun Up!. Els costos es

poden dividir en 3 parts: costos de recursos humans, costos materials i costos addicionals.

5.1. Costos de recursos humans

El  projecte  s’ha  realitzat  amb els  recursos  humans formats  per  un enginyer/programador junior  del  qual

suposarem una tarifa horària de 20€/hora. 

Concepte

Hores 

Dedicades

(h)

Cost/hora

(€/h)

Cost

(€)

Cost Acumulat

 (€)

Brainstorming 10 20 200 200

Estudi de l’eina d’implementació:

Llenguatge Qt
10 20 200 400

Aprenentatge i/o tutorials del

llenguatge de programació
100 20 2000 2400

Disseny de funcions 15 20 300 2700

Disseny de pantalles 15 20 300 3000

Implementació de l’aplicació 250 20 5000 8000

Redacció de la memòria 100 20 2000 1000

TOTAL 500 - - 10000

S’ha de tenir en compte que les hores d’aprenentatge en aquest projecte suposen un gruix molt important del

temps dedicat ja que els coneixements que tenia de programació amb aquest llenguatge eren molt bàsics i

sempre que volia implementar una cosa nova primer havia d’aprendre com es feia. Per a possibles futurs

projectes el temps d’aprenentatge segur que seria molt menor. També comentar que aquest de formació no va

ser tot de cop, és  a dir, és un temps repartit al llarg de la implementació del projecte.
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5.2. Costos materials

Els costos materials que suposa aquest projecte son de caràcter informàtic.

Per tal de poder desenvolupar una aplicació per a Android és imprescindible disposar d’un ordinador i un

smartphone amb el sistema operatiu Anroid per a testejar l’app.

Així, tenint en compte l’amortització d’aquestes eines podem extreure la següent taula:

Eina
Cost

(€)

Vida útil 

(Anys)

Duració projecte

(Anys)

Cost pel projecte

(€)

Lenovo Thinkpad

Yoga 15

800 5 0,5 80

One Plus X 240 2 0,5 60

TOTAL - - - 140

5.3. Costos de comercialització

Per tal que l’aplicació generi un rendiment econòmic aquesta s’ha de comercialitzar. Aquest procés també té uns

costos associats.

Primer de tot si es vol penjar l’aplicació a la plataforma Google Play per tal que qualsevol persona se  la pugui

baixar. El cost per tenir un compte de desenvolupador i poder penjar aplicacions és de 25$ (~23€)[43].

Per donar a conèixer l’aplicació també és bona idea fer ús d'estratègies com anunciar l’aplicació a pagines amb

un gran volum d’usuaris  com Facebook.  Aquest model de publicitat funciona que tu com a interessat en

anunciar  l’aplicació  fixes  un  pressupost  i  en  funció  d’aquest  ells  afegeixen  els  anuncis  a  la  seva  pàgina.

Lògicament com més alt sigui el pressupost, més visible serà el teu anunci. Agafant les dades de la pàgina oficial

per a penjar anuncis del Facebook [44]:
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Veiem que amb un pressupost  setmanal  de 280€ estimen que aproximadament hi  haurà entre 330-2100

persones que clicaran a l’enllaç per obtenir més informació sobre l’aplicació. 

Per tant seguint aquest pressupost farem una campanya que duri  aproximadament unes 4 setmanes per

començar a promocionar l’aplicació. El cost d’aquesta campanya serà de 1120€.

Considerant aquest primer pla de comercialització molt inicial i genèric els costos seran:

Ítem
Cost 

(€)

Compte a Google Play 23

Anuncis a Facebook 1120

TOTAL 1143

5.4. Cost total

Fent les consideracions del 3 apartats anteriors tenim que el cost total del projecte puja 11283 €.

Concepte
Valor

(€)

Costos RRHH 10000

Costos Materials 140

Costos de comercialització 1143

TOTAL 11283
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5.5. Estratègies de retorn

Com es pot veure ens els dos apartats anteriors, el desenvolupament del projecte suposa uns costos associats

els quals es pretenen trobar estratègies per aconseguir el seu retorn i un cert benefici si és possible.

El cost total del projecte s’ha estimat a uns 11283 €.

Tot seguit descriurem possibles estratègies per tal de recuperar la inversió.

5.5.1. Llicència

Una possible estratègia per tal que l’aplicació generés uns certs beneficis econòmics seria que per a tenir totes

les funcionalitats de l’aplicació l’usuari hagués de pagar una llicència.

Aquesta  llicència  permetria  a  l’usuari  registrar-se  a  l’aplicació  podent  així  guardar  els  projectes  que  li

interessessin per poder-los visualitzar posteriorment, mentre que la versió gratuïta simplement deixaria fer

l’estimació d’una instal·lació però no et permetria guardar-ne el resultat ja que no et podries registrar sense tenir

aquesta llicència.

Estimant el preu d’aquesta llicència a 1€ (preu acord amb els preus de les aplicacions en el mercat actual) faria

falta vendre més de 11.000 llicències per tal de recuperar la inversió, una quantitat molt ambiciosa.

Aquesta alternativa, però, no acaba de fer el pes ja que una de les motivacions i objectius del projecte era

fomentar i donar a conèixer la tecnologia fotovoltaica a un gruix com més gran millor de la població, i està clar

que fent pagar per l’ús de l’app va totalment en contra d’aquesta política.

5.5.2. Catàlegs de components

Una altra possibilitat que es planteja és que l’aplicació oferís un catàleg dels components necessaris per a

implementar la instal·lació. 

Això significa alhora d’elegir els panells, l’aplicació et mostrés i redirigís cap a un catàleg online per a poder

comprar els panells tal i com es fa ara, amb la diferencia que el portals on l’aplicació et portés serien aquells que

paguessin una quota. Aquesta quota podria ser fixa o podria anar en funció de les visites que la web obtingués

gràcies al fet d’aparèixer com a enllaç a l’aplicació, el que s’anomena pay per click (PPC). 

Estimant un cost per click aproximat d’uns 2€, agafant com a referència el preu del anuncis a Google[45], farien

falta prop de 6.000 clicks a algun dels enllaços proporcionats per tal que obtinguéssim el retorn.
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5.5.3. Publicitat

Finalment,  oferir  publicitat  de  qualsevol  tipus  a  l’aplicació  també seria  un  recurs  útil  per  tenir  una  font

d’ingressos a l’aplicació. 

Tot i això a l’intentar mantenir una estètica neta i agradable a l’aplicació, no es considera una eina que interessi

pel projecte.
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6| Treball futur i possibles millores

Degut al fet que es tracta d’una primera versió de l’aplicació, existeixen moltes millores que es podrien aplicar,

tot i així ens centrarem en les que es consideren més importants o aquelles les quals si disposéssim de més

temps s’aplicarien.

• Millorar la gestió d’usuaris: La gestió del usuaris en l’aplicació és molt senzilla, tan la interfície gràfica

dedicada a aquesta tasca com les funcionalitats que ofereix. Per això es considera que millorar aquests

aspectes seria molt adequat.

• Estratègies de retorn de la inversió: Tal i com es descriu a l’apartat 5.5, si es vol que l’aplicació generi un

rendiment econòmic, faria falta que alguna de les estratègies de retorn de la inversió es duguessin a

terme.

• Millorar càlcul de pressupost: Actualment l’estratègia per a calcular el cost estimat de la instal·lació és

senzill i es prescindeix de bastants components. Seria interessant fer un càlcul més acurat i fiable. Per

dur-ho a terme, s’haurien de definir en algun moment del procés molts més components que formen

part de la instal·lació (inversors, estructures, sistema de seguiment...).

• Editar  projectes  guardats:  Actualment,  l’aplicació  no  permet  editar  els  projectes  que  l’usuari  ha

guardat. Simplement s’ofereix la possibilitat de visualitzar els resultats i eliminar el projecte.

• Millorar allotjament del servidor: Una altra millora que seria recomanable és  tenir allotjat al servidor

allotjat en alguna altra màquina online més estable i potent (tot i que llavors potser caldria pagar alguna

quota de manteniment).  

• Exportar resultats: Seria molt interessant oferir també la possibilitat d’exportar els resultats a un format

estàndard per de poder visualitzar-los en un entorn que no fos l’aplicació (en format .txt, format pdf,

etc)

• Publicar-la al Google Play: Per tal que qualsevol usuari d’un dispositiu Android pugui fer ús de l’aplicació

és necessari publicar-la al Google Play.
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7| Competència Genèrica: 

Autoaprenentatge
La competència genèrica involucrada en aquest projecte ha sigut sense cap dubte l’aprenentatge autònom. És

cert que tenia un cert coneixement previ de les eines per a poder desenvolupar una aplicació per a Android,

però m’han fet falta molts nous coneixements per poder programar totes les funcionalitats desitjades.

El món de la programació és un dels àmbits acadèmics on és més fàcil dur un procés d’autoaprenentatge ja que

sovint a Internet pots trobar molts recursos, fòrums i comunitats de desenvolupadors, etc. que faciliten el

procés.

Concretament els recursos utilitzats han sigut els següents:

• Qt  Documentation[46]:  Pàgina  oficial  de  tota  la  documentació  de  l’entorn  Qt.  Al  llarg  de  tot  el

desenvolupament s’ha fet ús de la informació penjada en aquesta pàgina. A part de les explicacions de

tots els elements i classes, és de molt interès una secció dedicada a exemples  i tutorials[47].

• Qt Forum[48]: Fòrum oficial de l’entorn Qt. De gran ús quan alguna explicació de la documentació no

acaba de quedar clara ja que hi pots trobar problemes que ha tingut altre gent i veure com la comunitat

ha proposat maneres de resoldre'ls. També en alguns moments s’ha sigut un agent actiu del fòrum

preguntant a la comunitat  sobre alguna tema.

• Altres fòrums: A la xarxa, hi molts altres fòrums on diferents usuaris fan preguntes i altres les responen.

Malgrat no ser els oficials per l’entorn Qt, són de gran interès. Per posar un exemple, un d’aquests

fòrums és l’StackOverflow[49].

• Tutorials YouTube: Eina molt útil, ja que vas veient pas per pas com es fa el desenvolupament sobre

l'objectiu que vols aconseguir.

• Altres eines online: Internet està ple d’altres recursos que s’han anat consultant i han ajudat a poder

tirar endavant el projecte com podrien ser blogs, articles, etc.

En quan els continguts que he assolit en aquest procès d’autoaprenentatge, la llista és molt llarga. Per enumerar

alguns dels més importants podria dir:
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FUNCIONALITATS ENTORN QT  

Per tal de poder desenvolupar l’aplicació i  que aquesta complís  amb els requisits, s’han descobert  moltes

funcionalitats que es desconeixien o no se’n sabia fer ús de l’entorn Qt.

Exemple d’aquestes són: estendre les funcionalitats del QML creant objectes des de la banda QtC++, fer gràfics

en QML, parsejar i extreure la informació desitjada d’un XML, els QtQuick Controls 2.0, l’ús i la interacció de

mapes (i els seus plugins) en l’entorn Qt, l’ús dels sensors del mòbil en l’entorn Qt, etc.

PROGRAMAR UN SERVIDOR EXTERN  

Per poder allotjar la base de dades i crear al servidor per interactuar amb aquesta des de l’app, ha fet falta

adquirir coneixements del llenguatge PHP, llenguatge MySQL, fer ús d’un client FTP (FileZilla), etc.

ACCÉS A API’s EXTERNES  

Moltes de les dades que s’obtenen per a poder realitzar els càlculs provenen de serveis externs (cadastre

d’Espanya, PVGis). Per tant ha calgut aprendre com funcionaven i quina era la manera d’interaccionar amb elles,

des de fer la petició HTTP corresponent a com s’obtenia la resposta i parsejar-la adequadament.
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8| Conclusions

El projecte realitzat respon a les expectatives i requeriments que es van proposar a l’inici: tenir una primera

versió operativa d’una aplicació per a Android que pogués calcular una estimació del potencial fotovoltaic de

qualsevol terreny dins el territori espanyol. A més l’aplicació resultant conté una interfície molt neta i fàcil

d'utilitzar.

Els resultats que retorna l’aplicació són bastant coherents i concorden amb els esperats. Es veu una producció

molt més elevada en els mesos d’estiu respecte els d’hivern, així com també una producció significativament

més alta en els sistemes de seguiment de dos eixos respecte una instal·lació fixa. Al mateix temps, per a les

instal·lacions fixes, si s’optimitzen la seva orientació i la seva inclinació, la producció estimada també augmenta

considerablement. Respecte el temps de retorn de la inversió, l’aplicació l’estima en uns 10-13 anys, un valor

força raonable i coincident amb els articles i informació que es pot trobar a la xarxa[50].

Aquests  resultats  però,  en  relació  amb un  dels  objectius  principals  d’aquest  projecte:  promoure  l’energia

fotovoltaica i fer les seves instal·lacions més atractives des d’un punt de vista econòmic, no són gaire favorables

ja que els períodes de recuperació de la inversió són molt llargs. Tot i així, esperem que amb un futur aquests

períodes puguin escurçar-se degut a diversos factors com podrien ser l’abaratiment de les tecnologies, noves

subvencions de l’estat per promoure aquesta energia, etc.
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Des d’un punt de vista més personal i respecte al desenvolupament de l’aplicació, he de comentar que realitzar

el present projecte m’ha servit per consolidar i aprofundir coneixements del món de la programació mòbil, ja

que  només  ho  havia  treballat  en  una  assignatura  anomenada  Programació  de   Dispositius  Mòbils,  una

assignatura introductòria,  on només es tocaven els  aspectes més bàsics d’aquest món. També ha sigut la

primera experiència programant un servidor. En conseqüència, el treball d’autoaprenentatge ha sigut constant i

elevat. Ha fet falta buscar molta informació i exemples de com realitzar les diferents funcions que es volia que

l’app dugués a terme. Per sort però, el món de la programació és probablement el millor per a poder trobar

recursos a Internet i he anat podent solucionar tots els problemes amb èxit. 
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ANNEX A: Manual d’usuari
Al arrancar l’aplicació es mostrarà la pantalla d’inici de sessió:

Aquesta pantalla ens permet iniciar sessió, registrar-se o continuar fent servir l’aplicació com a invitat (amb

funcionalitats reduïdes).

Un cop hem iniciat sessió o hem decidit continuar com a invitat, es mostra la pantalla principal per a iniciar un

nou projecte:
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 1 Nou projecte

Un cop aquí, ens trobem amb  un mapa amb tot un seguit de

controls:  slider pel zoom, un cercador, boto de «settings» ....

La interacció amb el mapa és similar a la que podries tenir amb

el «Google Maps» on et pots desplaçar per aquest movent el dit

sobre seu, pots fer zoom amb el gest corresponent amb els dos

dits (com si fessis un pessic), fent doble clic, amb l’slider.

Aquesta  pantalla,  al  seu  temps,  consta  de  3  subpantalles:

selecció  de  l’àrea,  definir  paràmetres  de  la  instal·lació,

presentació de resultats.

1.1. SELECCIÓ DE L’ÀREA

El primer pas que l’usuari ha de fer és definir quin serà el terreny on estarà ubicat el projecte. En aquesta

pantalla és on l’usuari defineix aquesta superfície.

Un cop finalitzat el procés de selecció de la superfície, es tindrà la següent informació:

• Superfície (m2)

• Longitud (º)

• Latitud (º)

A continuació es mostren tots els passos que ha de seguir l’usuari per acabar tenint definida l’àrea.

Canviar estil de mapa  

L’usuari sempre podrà canviar l’estil del mapa fins que trobi aquell amb el qual li és més còmode treballar. Per

defecte, el mapa es mostra amb l’estil Satèl·lit, tot i que també estan senyalitzats les poblacions, carrers, places,

carreteres.... 

Per fer-ho, al clicar sobre el botó de «settings» al peu de la pàgina principal,  sobre un menú que permet

seleccionar l’estil de mapa que es vol visualitzar, com també el proveïdor del servei de mapes al qual l’aplicació

té accés.
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Cercar adreça  

Per tal d’agilitzar el procés de navegació en el mapa, s’ha

introduït un cercador d’adreces, així si es vol anar ràpid a

una població concreta, només s’ha d'introduir-la i l’aplicació

ja mourà el mapa fins el lloc desitjat.

Per a fer l’exemple d’aquest manual buscarem Igualada per

així tenir el mapa centrat en aquesta població.

Un cop centrats a la població d’interès, per trobar el terreny

és  qüestió  de  navegar  pel  mapa  fent  zoom’s  i

desplaçaments fins a trobar la parcel·la, terrat, teulada...

d’interès.

Un cop ja estem situats a la zona on aniria la instal·lació fotovoltaica, hi ha dos maneres de seleccionar i definir el

terreny exacte: dibuixant un polígon sobre el mapa, o bé fent una cerca a través del cadastre espanyol.

85



Memòria

Àrea mitjançant polígon  

Si s’opta aquesta manera per definir l'àrea de la nostra instal·lació

fotovoltaica,  caldrà  definir-la   dibuixant  els  vèrtex  del  polígon.

Com més vèrtex es posin, més precisa serà l’àrea definida. 

El submenú que apareix, permet a l’usuari eliminar l’últim vèrtex

definit o bé esborrar tot el polígon. Els vèrtex també es poden

moure mitjançant drag & drop per reajustar la mida del polígon.

Àrea mitjançant el registre del Cadastre  

També es pot definir l’àrea simplement clicant sobre la parcel·la

de la qual volem conèixer la seva superfície i l’aplicació ja fa una

consulta el cadastre per obtenir la superfície d’aquesta.

Aquesta funcionalitat només funciona per parcel·les dintre del

territori Espanyol.

Al final d’aquest procés tenim un terreny definit, que com es pot veure, és molt semblant independentment de

quina manera s’ha seguit per obtenir-lo. Arribats aquí, doncs, tenim:

• Superfície: 17.439 m²

• Latitud: 41.574º

• Longitud: 1.618º
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Un cop estem conformes amb el terrenys seleccionat, es polsa el botó de confirmar per saltar a la següent

pantalla per a definir els paràmetres de la instal·lació.

Si per qualsevol error, es premés el botó de confirmar el terreny abans que haguéssim definit l’àrea saltaria una

protecció:
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1.2.  DEFINICIÓ DE PARÀMETRES

En  aquesta  pantalla  és  on  l’usuari  selecciona  totes  les

característiques  de la seva instal·lació.  Tot els paràmetres

que  defineixi  tindran  una  repercussió  en  el  càlcul  del

potencial de la instal·lació.

Àrea Útil  

És possible, que tota l’àrea que haguem seleccionat en el

mapa no sigui realment àrea útil. Per això és possible definir

un coeficient d’ocupació per saber realment l’àrea útil de la

nostra instal·lació. Si es prefereix, també es pot introduir

manualment aquesta dada.
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Paràmetres genèrics  

Aquests  són  paràmetres  genèrics  de  la  instal·lació  que

l’usuari ha d'introduir.

En un futur es procurarà que aquests siguin processats de

manera automatitzada.
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Selecció de panells  

La selecció dels panells afecta de manera molt significativa en el funcionament de la instal·lació. Per tal de

seleccionar quin modes es vol, al polsar sobre la «combobox» apareix una interfície amb els models disponibles

i amb la informació més important d’aquests. Si es desitja obtenir més informació simplement cal clicar a l’enllaç

proporcionat i s’obre el catàleg del model a l’explorador d’Internet.

Inclinació i orientació dels panells  

Per a definir la inclinació i la orientació dels panells de

la  nostra  instal·lació  tenim  diferents  maneres  de

definir-ho.

• Manualment:  Si  l’usuari  coneix  exactament

els  valors  d’orientació  i  inclinació  dels  seus

panells, els pot introduir manualment.

• Automàticament:  L’usuari  podrà fer ús dels

sensors  del  seu  smartphone per  a  obtenir

aquest paràmetres.
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• Optimització: En el cas que les característiques de la instal·lació no forcin una inclinació i/o orientació

determinada, l’usuari pot escollir que l’aplicació calculi els valors òptims en funció de les coordenades.

A més l’usuari també pot seleccionar l’opció de comparar els resultats amb un sistema de seguiment de 2 eixos.

En el cas que l’usuari vulgui fer ús dels sensors interns del telèfon per a calcular la inclinació o l’azimuth, un cop

hagi polsat el botó AUTO li apareixerà una de les següents interfícies:

 

Un cop ja es tenen tots els paràmetres de la instal·lació definits, cal polsar al botó que ofereix l’obtenció de

resultats i seguidament es mostrarà la pantalla de resultats.
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1.3. Resultats

Aquesta pantalla té la funció de mostrar de la manera més clara i concisa els resultats que l’aplicació obté per

aquella instal·lació determinada.

Després de visualitzar els resultats i extreure’n les conclusions pertinents, en el cas que el projecte ens hagi

semblat d’interès es pot emmagatzemar per poder-hi accedir més endavant. 

Per a fer-ho tan sols cal anar fins al final de la pàgina dels resultats i introduir el nom amb el qual volem que es

guardi el projecte i seguidament polsar el botó de guardar els resultats.
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 2 Els meus projectes

Sempre que l’usuari ho desitgi podrà accedir als projectes que ha guardat. A més com que aquests projectes

estan guardats al servidor, hi podrà accedir des de qualsevol dispositiu, només fa falta que tingui la seva sessió

iniciada.

Per poder visualitzar als projectes cal obrir el menú de l’esquerra i seleccionar la pestanya My Projects. Aquesta

pantalla només estarà disponible si tenim la sessió iniciada.
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Un cop allà es mostra una llista amb tots els projectes de l’usuari:

 Al clicar sobre un d’aquests projectes, es torna a mostrar la pantalla de resultats explicada anteriorment (6.1.3).

A més, aquesta pantalla permet eliminar aquells projectes que ja no interessen a l’usuari.  Per a dur a terme

aquesta tasca cal fer lliscar cap a un costat el projecte que es vol eliminar i després polsar eliminar sobre el botó

que apareix:
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 3 El meu compte

Un cop es té la sessió iniciada, és possible visualitzar gestionar el teu compte seleccionant la pestanya «User» al

Menu Drawer principal:

Des d’aquesta pantalla és possible tancar la sessió o bé eliminar el compte de la base de dades. 
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 4 Canviar l’idioma

Per tal de canviar l’idioma principal de l’aplicació cal polsar el botó del menú de la cantonada  superior dreta i tot

seguit elegir l’idioma desitjat.
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