
MeteoSIX
Acceso xeorreferenciado á 

predición numérica meteorolóxica e 
oceanográfica que oferta MeteoGalicia

MeteoSIX Mobile
para Android
Dispoñible gratis en 
play.google.com/store

MeteoSIX Mobile
para iOS
Dispoñible gratis en
apple.com/es/itunes

As aplicacións están en galego, castelán e inglés

A API do MeteoSIX
Inclúa datos meteorolóxicos

e oceanográficos nas súas 
propias aplicacións

Aplicacións para móbiles
Descargue a app no seu móbil, dispoñible 

para Android e iOS

Para maior información, contactar con:

MeteoGalicia +34 881 999 654
meteosix@meteogalicia.es

www.meteogalicia.es/web/proxectos/meteosix.action
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Que é MeteoSIX?
MeteoSIX nace para dotar a MeteoGalicia dun Sis-
tema de Información Xeográfica (SIX) para o ac-
ceso a datos meteorolóxicos e achegar canles de 
acceso á información axeitadas ao maior número 
posible de usuarios.

MeteoGalicia, xunto co Grupo de Arquitectura 
de Computadores da UDC, o Laboratorio de Sis-
temas da USC e o CESGA publica un sistema de 
acceso xeorreferenciado á predición numérica, 
tanto meteorolóxica como oceanográfica e apli-
cacións para dispositivos móbiles, MeteoSIX Mo-
bile, que permiten a personalización do acceso a 
esas predicións. Así, os usuarios poden confeccio-
nar desde os seus dispositivos móbiles predicións 
para calquera lugar de Galicia á medida das súas 
necesidades.

MeteoSIX Mobile está dispoñible para o sistema 
operativo Android e para iOS (iPhone) en tres 
idiomas (galego, castelán e inglés) seleccionables 
a través do menú. Os seus datos obtéñense a tra-
vés da API do MeteoSIX e proceden directamente 
dos resultados dos programas informáticos de 
predición numérica de MeteoGalicia, sen super-
visión humana. Pode atoparse máis información 
na guía de axuda que inclúe o propio programa.

Máis información en: 
http://www.meteogalicia.es/web/proxectos/
meteosix.action

Servidor THREDDS
O servidor THREDDS (Thematic Realtime Environmen-
tal Distributed Data Service) é unha ferramenta de 
conectividade entre provedores de datos científicos e 
posibles usuarios finais, e baséase na xeración dinámi-
ca de catálogos en formato XML a través dos cales se 
achegan enlaces de acceso mediante diferentes ser-
vizos ás distintas coleccións e conxuntos de datos. A 
través desta ferramenta póñense a disposición do pú-
blico datos científicos que se xeran operativamente en 
MeteoGalicia. O catálogo principal pódese atopar en: 
http://mandeo.meteogalicia.es/thredds
 

Que ofrece? 

MeteoGalicia produce diariamente un gran volume 
de datos asociados aos seus modelos numéricos, que 
dan a predición a varios días de diferentes variables do 
océano e a atmosfera. A información adoita estar nun 
único ficheiro que ocupa centos de Megabytes, ou ata 
Gigabytes, pero moitos usuarios están interesados só 
nunha parte de todos os datos producidos. O servidor 
THREDDS permítenos elixir entre opcións que van des-
de a descarga directa do ficheiro a outras que permiten 
recortar pequenas subseccións con facilidade. 

Calquera ficheiro publicado por MeteoGalicia é acce-
sible a través de ata cinco servizos diferentes: HTTP, 
OPeNDAP, NetCDFSubset, WMS e WCS. Cada un deles 
permítelles aos usuarios acceder aos datos, ben sexa 
descargándoos para procesalos localmente, integrán-
doos como orixe de datos en programas como Arc-
View, gvSIG, ou mesmo Google Earth, ou accedendo 
desde calquera linguaxe de programación. 

 
Máis información en:
http://www.meteogalicia.es/web/modelos/
threddsIndex.action

A API do MeteoSIX
A API do MeteoSIX é un servizo web que dá acce-
so aos resultados dos distintos modelos de pre-
dición numérica, meteorolóxica e oceanográfica, 
executados diariamente por MeteoGalicia.

O obxectivo é facilitar a consulta da gran canti-
dade de información producida presentándoa 
dun xeito estruturado e ordenado. A API pode 
ser útil tanto para aquelas persoas que desexen 
desenvolver aplicacións meteorolóxicas a medi-
da usando estes datos, como para usuarios finais 
que requiran a información para distintos tipos 
de análises e procesamentos.

Entre as moitas variables que se poden consultar 
a través da API están o estado do ceo, a tempera-
tura, datos relativos ao vento, a altura das ondas 
ou as precipitacións.

A API é pública e o seu uso é gratuíto. Para usa-
la debe solicitarse unha clave de usuario. Sobre 
como obter esta clave e como facer uso do servi-
zo consulte:
http://www.meteogalicia.es/web/proxectos/
meteosix.action


