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Introdução
Abordagem “file based” aos dados adquiridos

OndeOnde estãoestão??OndeOnde estãoestão??

QuemQuem ééEstãoEstão DadosDadosDadosDados
QQ
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Estado da arte
Infra‐estrutura de dados espaciais (IDE)

NormasNormas

PolíticasPolíticasPessoasPessoas DadosDados

RedesRedes de de acessoacessoRedesRedes de de acessoacesso



Estado da arte
Vantagens das IDE
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Estado da arte

InfraInfra‐‐estruturaestrutura de dados de dados espaciaisespaciaisInfraInfra‐‐estruturaestrutura de dados de dados espaciaisespaciais

Conhecer a realidade relacionada com os dados existentes na 
EMEPC
Conhecer a realidade relacionada com os dados existentes na 
EMEPCEMEPCEMEPC

Disponibilizar os dados de forma expedita e de acordo com Disponibilizar os dados de forma expedita e de acordo com 

I l t líti d d dI l t líti d d d

critérios específicoscritérios específicos

Implementar políticas de segurança no acesso a dados e sua 
manutenção
Implementar políticas de segurança no acesso a dados e sua 
manutenção

Integrar a EMEPC com outros organismos produtores de 
informação geográfica
Integrar a EMEPC com outros organismos produtores de 
informação geográfica



Estado da arte

•Natureza dos dados

IDE do ambiente marinho

Natureza dos dados
•Redes de acesso
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Continuidade do meio

Infraestrutura de dados espaciaisInfraestrutura de dados espaciaisInfraestrutura de dados espaciaisInfraestrutura de dados espaciais



Estado da arte

Metadados
EMEPC XMLC

Logo SNIMARg



Metodologia de trabalho
Data warehouse

D d 2004Dados

OrientadosOrientados NãoNão voláteisvoláteis 2009VariáveisVariáveis no no 
tempotempotempotempo

2014
…Integrados

Suporte e tomada de decisão



Metodologia de trabalho

Resultado de um modelo de dados, suportando diferentes necessidades, de diferentes utilizadores
que olham para os dados de maneiras distintas

MODELO RELACIONAL

que olham para os dados de maneiras distintas

MODELO OBJETO/RELACIONAL
Preserva as fundações do modelo relacional, acrescentando poder de modelação
pela organização e armazenamento de dados em objetos. Inclusão de tipos de
dados complexos, resultando em maior expressividade e versatilidade



Metodologia de trabalho
Data warehouse espacial

OGC - WMSOGC WMS

PostgreSQL / PostGIS



Metodologia de trabalho
Modelação DefiniçãoDefinição do do universouniverso do do discursodiscursoDefiniçãoDefinição do do universouniverso do do discursodiscurso

Como se processa a aquisição de vários tipos de dados

Que tipo de parâmetros são medidos pelos vários equipamentos

Quais os parâmetros mais relevantes e que merecem maior atenção

Qual a natureza dos dados medidos (tipo de dados)Qual a natureza dos dados medidos (tipo de dados)

Como pretendem os gestores que os dados sejam guardados (quais os 
atributos)atributos)

Que tipo de interrogações são passíveis de ter maior ocorrência?



Metodologia de trabalho
Modelação

Modelo de Entidades eModelo de Entidades eModelo de Entidades e 
Relacionamentos (MER) 

largamente aceite como um 

Modelo de Entidades e 
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padrão para a modelação de 

dados
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dados
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Resultados obtidos
Modelação de entidades e relacionamentos estendido

TipoTipo de dadosde dadosTipoTipo de dadosde dados

CardinalidadeCardinalidade

IdentificaçãoIdentificação
das chavesdas chaves

RestriçõesRestriçõesRestriçõesRestrições



Resultados obtidos
Modelo físico

“CASE Tool”“CASE Tool”“CASE Tool”“CASE Tool”



Resultados obtidos
Estado atual do InforM@r

C hC h 5050 campanhascampanhas dede aquisiçãoaquisição de dadosde dadosCampanhasCampanhas 50 50 campanhascampanhas de de aquisiçãoaquisição de dados de dados 
((metadadosmetadados))

GeologiaGeologia 367 367 amostragensamostragens ((metadadosmetadados))

GravimetriaGravimetria 3 3 LevantamentosLevantamentos (metadados) e (metadados) e todostodos osos dados dados 
a a eleseles associadosassociados (16 507 586 (16 507 586 registosregistos))

MagnetismoMagnetismo ‐‐

SísmicaSísmica ‐‐

OceanografiaOceanografia 215 215 amostragensamostragens (metadados) e (metadados) e todostodos osos dados dados 
a a elaselas associadosassociados (1 968 171 (1 968 171 registosregistos))

ROVROV 80 80 mergulhosmergulhos ROV (ROV (metadadosmetadados))



O que se segue
Trabalho futuro

• Carregamento
• Serviços (OGC)

l d d d d d

• Carregamento
• Serviços (OGC)

l d d d d d
DadosDadosDadosDados

• Portal de dados e metadados• Portal de dados e metadados

• Criação das fichas de metadados de 
acordo com a Dir. INSPIRE

• Ligação ao SNIMar
MetadadosMetadados

• Ligação ao SNIMar
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