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Paradigma ficheiros

• Dados organizados em ficheiros

• Formatos habitualmente simples 

(csv, tab) com ou sem cabeçalho

• Muitas observações

• Fáceis de processar linearmente

• Metadados

• ficheiro específico

• BD do domínio

• Repositórios genéricos
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Metadados em base de dados especializada

PTDC_ECM_109862_2009 “DYNAMO - Advanced Tools for Dynamic Structural Health Monitoring of Bridges and 

Special Structures” (FCT 2009/2013) http://vibest.fe.up.pt/shm

http://vibest.fe.up.pt/shm


Vantagens dos repositórios de domínio

• Maior riqueza dos parâmetros

• Metadados de estrutura

• Metadados com descrição dos equipamentos e condições da 

experiência

• Metadados de contexto (projeto, equipa, organização)

• Serviços mais elaborados

• Requer manutenção
7
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Repositório genérico

PTDC/EEI-ESS/1672/2014 "TAIL- Gestão de dados de investigação da produção ao depósito e à partilha" (FCT 

2016/2019) http://rdm.inesctec.pt/

CKAN
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Metadados genéricos

• Formatos mais ou menos standard 

(Dublin Core)

• Metadados de contexto em ficheiro 

auxiliar

• Menos dependente de manutenção

• Múltiplos domínios científicos

• Não adequada para acessos 

arbitrários ao conteúdo

• Depósito mediado por curador



Paradigma

Base de dados
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Paradigma base de dados

• Cada observação corresponde a um registo numa base de dados

• Permite

• Relacionamento de dados

• Pesquisa em SQL

• Montagem de serviços elaborados

• Metadados sofisticados na mesma plataforma dos dados

• Projetos com dados georreferenciados

• Interoperável  Diretiva INSPIRE

• Modelo baseado no Sensor Observation Service do OGC
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Modelo de observação

• Feature of Interest (feature

geográfica)

• Procedimento (semiestruturado)

• Observação

• Propriedade observada

• Valor

• Generalidade dos conceitos pode 

levar a implementações lentas
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Suporte a protocolos complexos

• Capacidade de relacionar etapas 

de recolha de dados em 

campanhas com processamentos 

laboratoriais subsequentes

• Conceito de amostra



Metadados de contexto

• Projetos

• Campanhas

• Equipamentos

• Equipas
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EEA GRANTS EEA PT02 PA “SeaBioData- Portuguese Seamounts Biodiversity Data Management” (EEA 

2015/2017) http://proj.inesctec.pt/seabiodata



Ferramentas de recolha em tablets

• Utilização de tablets como caderno de 

registo

• Formulários configuráveis que 

produzem as observações no formato 

pretendido

• Ajudas ao registo com campos de 

vocabulário controlado, adição 

automática de elementos como as 

coordenadas GPS ou o instante
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Documentos anexos

• Fotografias

• Vídeos

• Sons

• Repositório dos ficheiros originais para efeito de documentação
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Montagem de serviços de exploração
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Dados em tempo real - IoT

• Modelo comum para “streams” de dados

• Baseado na norma SensorThings do OGC

• RESTful API

• JSON encoded

NORTE-01-0145-FEDER-000016  “NanoStima” (PICT 2015/2018)



Consumível por clientes genéricos
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Conclusão

• Os repositórios com dados em BD justificam-se quando os 

protocolos de recolha e análise dos dados envolvem várias fases

• Há a perspetiva de se fazerem processamentos relacionando 

diversos datasets

• Se pretendem pesquisas finas, usando dados georreferenciados

• A generalidade dos modelos requer implementações cuidadosas 

para evitar peso excessivo
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Conversão entre paradigmas

Exportação de 

conjuntos de observações selecionadas

para

datasets em ficheiros

utilizáveis 

em troca de dados

ou em armazenamento em repositórios no outro paradigma
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Trabalho em curso

• Atribuição de DOI para elevar a robustez das citações

• Como citar séries temporais em aberto?

• Como estender o modelo das observações para incluir os 

metadados de contexto de forma normalizada, preparando uma 

integração na rede de dados abertos ligados?

• Mais serviços de visualização
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