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Aquest dossier pretén ser una guia per a tot aquell professorat que vulgui dur  a terme el 
treball de síntesi sobre la meteorologia. En els següents punts s’expliquen els diferents passos 
necessaris per tal de poder instal·lar i configurar la instal·lació de tots els programes, arxius i 
components necessaris per a que tot funcioni correctament. 
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1. Software Windows 

 

1.1. Virtual Weather Station 
El programa Virtual Weather Station és el software que ve de sèrie amb la compra de l’estació 
meteorològica. Existeixen diferents tipus de versions, però en un principi amb la versió gratuïta 
se’n té prou pel que nosaltres voldrem desenvolupar. El programa està pensat per un usuari 
avançat que tingui nocions tant d’informàtica com de meteorologia. 

Disposa de moltes funcions complexes per tal de visualitzar diferents tipus de dades, però 
l’aspecte visual no és molt atractiu i no gaire intuïtiu. 

En tot cas a nosaltres només ens interessa saber on guarda els arxius amb les dades. El fitxer 
s’anomena dbase i es una fulla de càlcul. Aquest arxiu normalment es trobarà a la carpeta data 
del lloc on haureu instal·lat el programa. Recomanem no tocar aquest arxiu no canviar la seva 
ubicació. En cas que això no sigui possible s’haurà de canviar la ruta d’accés als arxius de 
script del sistema Linux. 

 

1.2. WinSSHD 
El programa WinSSH es tracta d’un servidor ssh per tots els sistemes Windows. Suporta els 
sistemes 2000, XP, Vista, 7 i 8. Alhora també suporta els processadors basats en 32 o 64 bits. 

El programa pot ser utilitzat amb llicencia gratis si en fem un ús no comercial, així que per la 
nostra estació no hi hauria cap problema en aquest aspecte. 

Per tal de descarregar el software i trobar informació referent a aquest software podem visitar la 
web: <http://www.bitvise.com/winsshd> 

 

La instal·lació és igual que qualsevol programa en Windows, així que no hi hauria d’haver cap 
dificultat a l’hora d’instal·lar-lo. Un cop instal·lat s’haurà de donar permís a l’aplicació perquè 
s’obri cada cop que s’iniciï l’ordinador. Aquest és un pas necessari ja que en cas de que hi hagi 
alguna caiguda de tensió i el sistema s’hagi de reiniciar, ens evitem haver d’obrir manualment el 
programa. 

 
 

http://www.bitvise.com/winsshd
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2. Software Linux 

 

2.1. XAMPP 
XAMPP és un servidor independent de plataforma software lliure que consisteix principallment 
en la base de dades MySQL, el servidor web Apache i els intérprets de llenguatge de script: 
PHP i Perl. 

El nom prové del acrònim de X (per qualsevol sistema operatiu), Apache, MySQL, PHP i Perl 

El programa està llibretat sota llicència GNU i actua com un servidor web lliure, fàcil d’utilitzar i 
capaç d’interpretar pàgines dinàmiques. 

Utilitzarem una combinació d’aquestes tecnologies per definir la nostra infraestructura de 
servidor web. Per això, primerament s’haurà de descarregar la versió més recent del paquet en 
la seva web, <http://www.apachefriends.org/es/xampp.html> 

 

Un cop descarregat seguirem les següents instruccions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havent iniciat el servei podem comprovar si funciona accedint al navegador i escrivint en la 
URL:  

http://localhost 

 

//Creem el directori /opt: 

 # mkdir /opt     (Es possible que ja estigui creat) 

//Copiem l’arxiu descarregat al directori /opt 
 
 # cp /home/minombredeusuario/Descargas/xampp-linux-1.7.3a.tar.gz    /opt 

//El descomprimim i desempaquetem 

 # tar –vzxf /opt/xampp-linux-1.7.3a.tar.gz 

//Finalment iniciem el servei: 

 # /opt/lampp/lampp start 

http://www.apachefriends.org/es/xampp.html
http://localhost/
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2.2. SSH i SCP 
Instal·lar el servidor SSH i SCP en Linux és molt senzill. Primer de tot s’ha d’obrir la consola de 
Linux i escriure les següents línies: 

 

 

 

 

 

 3. Instal·lació 
 

3.1. Instal·lació i configuració del script 
Una de les peces fonamentals del sistema es tracta d’un script que realitza diverses funcions, 
entre elles: 

- Connectar-se via SCP al servidor Windows i obtenir l’arxiu amb les dades. 

- Modificar-les i enviar-les a la base de dades de MySQL 

- Fer-ho de forma automàtica i transparent a l’usuari. 

 

Aquest conté alguna de les dades d’accés al servidor Windows i a la Base de dades que 
probablement hauran de ser modificades. 

Les línies que possiblement farà falta ser modificades seran les següents: 

 

 

 

 

 

 

$db_host = "nom_servidor"; 

$db_user = "usuari_mysql"; 

$db_pass = "pass_mysql"; 

$db_db = "nom_db"; 

 

 

# aptitude install ssh 

# aptitude install scp 

 

 



 

Creació d’un treball de síntesi i d’un portal web per a la gestió i 
representació de les dades d’una estació meteorològica 5 

Per poder instal·lar aquest arxiu en el crontab és necessari executar en la consola de linux les 
següents comandes: 

 

 

 

Això farà que cada 30 minuts s’executi el script que hem creat. 

 

3.2.Creació de les BD en MySQL 
Com hem dit, la instal·lació del paquet XAMPP instal·la el sistema gestor de bases de dades 
MySQL junt amb l’aplicació web phpMyAdmin. Per tal d’accedir-hi s’ha d’entrar al navegador i 
escriure la següent ruta: 

http://localhost/phpmyadmin 

 

Un cop dins crearem una base de dades anomenada wwsr, i seguidament dos taules. Una amb 
el nom freewestat i l’altra weather. Evidentment els noms són opcionals, però la majoria 
d’arxius estan dissenyats per accedir a les taules amb aquests noms, per això recomanem 
utilitzar el mateix nom per evitar problemes de connexió. 

La informació que han de contenir les dos taules es detallen en les següents figures: 

Taula freewestat: 

Camp Tipus Explicació 

DataTime Bigint(13) Data de la inserció 

TempsTrans Int(11) Temps transcorregut 

Hum_Int Int(3) Humitat int. 

Temp_Int Float(5) Temperatura int. 

Hum_Ext Int(3) Humitat ext. 

Temp_Ext Float(5) Temperatura ext. 

Pressure Float(8) Pressió atmosfèrica 

Vel_Wind Float(5) Velocitat vent 

Dir_Wind Char(3) Dirección vent 

Rain Float(5) Intensitat pluja 

Rain_Acc Float(5) Quantitat pluja 

 
# 30 * * * */ruta_fitxer/script_estacio 

 

http://localhost/phpmyadmin
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Taula weather 

Camp Tipus Explicació 

Date Bigint(7) Data de la inserció 

Temp_Max Float(5) Temperatura màxima 

Temp_Min Float(5) Temperatura mínima 

Hum_Max Int(3) Humitat màxima 

Hum_Min Int(3) Humitat mínima 

Pres_Max Float(7) Pressió màxima 

Pres_Min Float(7) Pressió mínima 

Rain Float(8) Precipitació 

 

Per evitar que qualsevol persona entre dins de phpmyadmin sense contrasenya i canviï les 
bases de dades s’ha de posar contrasenya a MySQL i a phpMyAdmin. Per això s’ha de 
modificar l’arxiu config.inc.php que es troba dins de la ruta /opt/lampp/phpmyadmin i modificar 
les següents línies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';  

//$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';  

//$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'pass';  

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';  
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'nombre_usuario';  
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'pass_usuario';  
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3.3. Pujar arxius via FTP 
Finalment serà necessari pujar tots els arxius de la web al servidor on tinguem allotjada la 
nostra pàgina web. Per fer-ho, degut al nombre elevat d’arxius es recomana utilitzar algun tipus 
de programa que suporti l’enviament d’arxius via FTP.  Un bon exemple seria utilitzar el 
programa FileZilla el qual permetrà pujar tots els arxius d’una forma ràpida, senzilla i eficaç. 

Un cop instal·lada, en la carpeta configure es trobaran els arxius referents a la fulla d’estil CSS i 
al fitxer de connexió a la base de dades.  

Si es volgués canviar la imatge de la capçalera per posar-ne una de més adient al centre en 
que es desenvolupa el treball de síntesi s’hauria de modificar la següent línia: 

 

 

 

 

 

 

Seria necessari pujar la imatge via FTP al servidor web i indicar la nova ruta on s’hagi ubicat. 

 

Per tal de que la web es pugui connectar a la base de dades s’haurà de canviar les següents 
línies: 

 

 

 

 

$db_host = "nom_servidor"; 

$db_user = "usuari_mysql"; 

$db_pass = "pass_mysql"; 

$db_db = "nom_db"; 
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