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Preparando o ambiente do Banco de dados Mysql

Criar database:

CREATE DATABASE `tempuino` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin ;
USE `tempuino`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `temperatura` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `data` datetime NOT NULL,
  `hora` datetime NOT NULL,
  `temperatura` float NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

Criar tabela temperatura:
$sql  =  "CREATE  TABLE  `tempuino`.`temperatura`  (`id`  INT  NOT  NULL
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, `data` DATETIME NOT NULL, `hora` DATETIME NOT
NULL, `temperatura` FLOAT NOT NULL) ENGINE = MyISAM;"; 

Ou no console:
CREATE TABLE `tempuino`.`temperatura` (
`id`  INT  NOT  NULL  AUTO_INCREMENT  PRIMARY  KEY  ,
`data`  DATETIME  NOT  NULL  ,
`hora`  DATETIME  NOT  NULL  ,
`temperatura` FLOAT NOT NULL 
) ENGINE = MYISAM ; 

Criando um usuário para administrar nosso database:

CREATE  USER  'operador'@'%'  IDENTIFIED  BY  '***';

GRANT  USAGE  ON  *  .  *  TO  'operador'@'%'  IDENTIFIED  BY  '***'  WITH
MAX_QUERIES_PER_HOUR  0  MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR  0
MAX_UPDATES_PER_HOUR  0  MAX_USER_CONNECTIONS  0  ;

GRANT ALL PRIVILEGES ON `tempuino` . * TO 'operador'@'%'; 



Preparando o ambiente no servidor Linux

Já suponho que você tenha o Apache ou qualquer outro servidor web, o php5 e o mysql
instalados e configurados, e também será necessário o modulo php5-mysql.
O ambiente de trabalho utilizado e para funcionar o projeto é:

 /var/www/tempuino/

Executar os seguintes comandos no terminal:

cleiton@linuxVM:/var/www#  sudo  mkdir  -p  tempuino  &&  chown  root:www-data
tempuino
cleiton@linuxVM:/var/www# ls -l | grep tempuino
drwxr-xr-x  2 root     www-data    4096 2013-12-10 20:57 tempuino

Criando nosso arquivo principal, index.php:

root@linuxVM:/var/www/tempuino# touch  index.php  &&  chown  root:www-data
index.php && chmod 755 index.php
root@linuxVM:/var/www/tempuino# ls -l
total 0
-rwxr-xr-x 1 root www-data 0 2013-12-10 21:01 index.php

Eu estou usando root e www-data como  dono e grupo, você pode utilizar no lugar de
root o seu usuário para realizar todas as alterações, caso contrário é só abrir com o sudo.

Você pode criar os arquivos abaixo ou utilizar o que será baixado no exemplo do post.

root@linuxVM:/var/www/tempuino# mkdir -p includes 
root@linuxVM:/var/www/tempuino# touch includes/func_sql.php 
root@linuxVM:/var/www/tempuino# touch includes/cron.php 
root@linuxVM:/var/www/tempuino# touch includes/comunicacao_serial.php
root@linuxVM:/var/www/tempuino# touch includes/php_serial.class.php

root@linuxVM:/var/www/tempuino# chown root:www-data includes -R && chmod 755
includes/

Vale  lembrar  que  php_serial.class.php  é  o  mesmo  utilizado  nos  posts  anteriores,  eu
apenas copiei, o comunicacao_serial.php, o comunicacao_serial.php nos posts anteriores
ele  apenas  fazia  a  conexão serial,  dessa  vez  criei  duas  funções  que realizam tarefas
diferentes.

function ConnectSerial( ) {  }
function CheckDadosCom( ) {  }

A primeira faz o que já estava sendo feito antes conecta a serial, e  o segundo quando
chamado chamará a ConnectSerial( ) após conectar a serial receberá o valor irá “tratar”
este valor e gravar no banco de dados enviando o valor com a função GravarSQL( ) {  }.
O arquivo func_sql.php possui funções para lidar com o banco de dados e as funções são:

function ConsultaTemp( ) {   }
function GravarSQL( ) {   }



A primeira realizará uma consulta no nosso banco de dados e retornar a temperatura de
uma data informada, no caso se informarmos '2013-12-16' retornará a temperatura de
cada 5 minutos que foi registrada nesse dia.
A segunda função fará uma inserção em nosso banco, passaremos como informações o
valor da temperatura, data e a hora que foi coletado e ele inserirá em nossa tabela no
banco de dados.
A  principal  diferença  entre  essas  duas  funções  é  uma  variável que  tem  em  ambas
chamadas $sql, onde temos nossa sintaxe de consulta/inserção.

No  ConsultaTemp(), realizamos uma seleção na tabela temperatura dos valores data,
hora e temperatura desde que a data seja igual a variável $data, e tudo que encontrar
ele retornará e você deve armazenar em uma outra variável, que será detalhado mais
adiante.
$sql = "SELECT data,hora,temperatura FROM temperatura where data='$data'";

No  GravarSQL(),  montamos  uma  sintaxe  que  ira  inserir  na  tabela  temperatura  nos
campos data, hora e temperatura os valores $data, $hora e $temp.
$sql =  "INSERT  INTO  temperatura  (data,  hora,  temperatura)  VALUES  (  '$data',
'$hora', $temp)";

Linguagem  SQL  abre  muitas  possibilidade  de  seleção(select),  inserção(insert),
deletar(delete)  e  atualizar(update),  caso  tenha  curiosidade  ou  queria  saber  mais
pesquise no google por SQL, sintaxes SQL, CRUD SQL que retornará muitas informações,
aqui foi apenas o necessário para o projeto.
Um parêntese nessa etapa principalmente para quem for iniciante com banco de dados
no caso MySQL e que fiz de propósito foi repetir a mesma função de conexão do banco
mais de uma vez, sendo que poderia automatizar e criar um arquivo para isso, mas foi
proposital, a função cabeça para conectar em um banco de dados MySQL com PHP esta
abaixo:

$conecta = mysql_connect("127.0.0.1", "operador", "operador") or print (mysql_error());

A função em si é simples mysql_connect() onde você passará o IP do servidor/host onde
se encontra o MySQL, seguido de um usuário e de uma senha, em nosso caso ambos
“operador”, e a variável $conecta recebe o retorno essa conexão se bem-sucedida ou
não e em caso de erro aquele print após o or vai entrar em ação.
O último e não menos importante até porque possui uma tarefa necessária é o cron.php,
com pouquíssimo código e da para analisarmos linha a linha.
<?php
                require("/var/www/tempuino/includes/comunicacao_serial.php");

                CheckDadosCom();

?>

Simples  de  tudo  e  até  fácil de  entender  baseado  nas  funções  explanadas  acima.
ChechDadosCom conectará na serial, capturar a temperatura e salvar no banco de dados,
o arquivo chama cron.php (quem é usuário  Linux entenderá) e é chamado de 5 em 5
minutos para executar, quem faz esta tarefa é essa simples linha no crontab do Linux.

*/5 * * * *     php5    /var/www/tempuino/includes/cron.php



Agora o tão esperado index.php, nosso arquivo “principal” da função web pelo menos.
Bom eu não sou programando front-end então a perfumaria do sistema (CSS, HTML, …)
foi abstraído da internet e alguns exemplos que eu já possuía, não abordarei aqui pois
não é o foco deste post e é apenas para dar uma aparência bonitinha.
Vou pegar apenas os pedaços importantes a serem analisados e que fazem o trabalho.

        <form method="POST" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" >

Essa  linha  é  o  nosso  <form> da  pesquisa,  onde  o  usuário  informando  uma  data  no
formato(2013-12-16) retornará a temperatura registrada de todo esse dia, a saca ae é o
<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?> que quando o operador clicar em Buscar ele irá
na página atual e cairá na seguinte condição.

        if(isset($_POST['pesquisar']))
        {

        }
        else
        {

        }

Ou seja,  se você apenas abrir a página o método post com pesquisar não foi  setado
então ele vai para o eles {  } onde fará uma consulta de tudo no banco e carregar na
página, já quando você clicar em Buscar, o POST entra em ação com pesquisar setado e
ele entrara no if( ){  } onde baseado na data informada carregará na tela uma tabela com
os valores daquele dia.
E entrando em qualquer uma das condições será realizada uma conexão ao banco de
dados e dessa vez pegar o que o banco retorno e carregar na tela, abaixo a primeira
condição onde nós informamos uma data.

                $data = $_POST['calendario'];
                include("/var/www/tempuino/includes/func_sql.php");

                $retorno = ConsultaTemp($data);

echo "<table border=\"0\">";
echo "<thead><tr><thwidth=\"120\"><b>Data</b></th><th 

width=\"120\"><b>Hora</b></th><th 
width=\"120\"><b>Temperatura</b></th></tr></thead>";

echo "<tbody>";

while($consulta = mysql_fetch_row($retorno)) {
echo "<tr><td>".$consulta[0]."</td><td>".$consulta[1]."</td><td>".

$consulta[2]."</td></tr>";
                }

echo "</tbody>";
echo "</table>";



Vamos compreender o código, variável  $data recebe a data informada para pesquisar,
então temos um POST que é do botão que você clicou e outro que traz a data para
pesquisa,  em  seguida  incluímos  o  arquivo  func_sql.php que  tem  a  função  que
precisamos e é chamado logo abaixo  ConsultaTemp( ), onde passando uma data para
pesquisa ele irá nos devolver um array de informações.
Dentro de cada echo”” são sintaxes e formatação HTML no caso criamos uma tabela e o
segredo nesta etapa está em while($consulta = mysql_fetch_row($retorno)), a função
mysql_fetch_row() irá nos abstrair todos os dados retornados e que estão em $retorno,
e colocar na variável “array” $consulta e vai ficar nessa repetição enquanto tiver dados
no $retorno e quem verifica isso é a mysql_fetch_row().
E baseado na consulta que montamos, a cada repetição teremos 3 valores no $consulta
que são data, hora e temperatura carregados na seguinte ordem:

$consulta[0] => Data
$consulta[1] => Hora
$consulta[2] => Valor temperatura

E com esses dados eu insiro eles em uma tabela até o ultimo valor, e teremos algo como
a Figura1, os demais detalhes de aparência foi utilizando CSS que segue junto com o
projeto.



Figura1 – Pagina web visualização de valores
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