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A plataforma OPENCoastS num minuto

O que ganhamos com o serviço OPENCoastS?

OPENCoastS : arquitectura e ligação a serviços globais

Interface e as 3 componentes: configurar, gerir e visualizar resultados

Assistente de configuração

Gestor de sistemas

Visualizador
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Esta plataforma permite:

- Implementar sistemas de previsão para a área escolhida pelo utilizador, 

através de uma interface Web amigável

- Escolher o modelo e os seus parametros, os processos físicos a similar, as 

condições de fronteira

- Replicar um sistema e fazer alterações de forma ágil

- Tirar partido da European Open Science Cloud (EOSC) para fornecer os recursos

computacionais (projeto EOSC-hub)

Acesso: https://opencoasts.ncg.ingrid.pt/

A plataforma OPENCoastS num minuto



Benefícios

- Aplicação fácil e acessivel a todos 

- Manutenção sem encargos adicionais e continuidade para além do periodo 

inicial através de solicitação online

- Garantia de atualização dos modelos disponivel para todos 

- Garantia de recursos computacionais para operar

- Comparação automática com dados em tempo quasi-real da EMODnet Physics

EOSC(-hub) catálogo: 

- https://marketplace.eosc-portal.eu/services/opencoasts-portal
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O que ganhamos com o serviço

OPENCoastS? 
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A plataforma OPENCoastS: requisitos de 

informação e ligação a serviços globais

PRISM2017

FES2014

CMEMS

OCEANO

NOAA / GFS

METEO-FRANCE / ARPEGE

ATMOSFERA

EMODnet Physics

DGT

DADOS

- Utiliza a framework WIFF- Water Information 

Forecast Framework

- Previsões com o sistema de modelos SCHISM

- Concebido para acomodar outros modelos no 

futuro de forma eficiente

Malha de cálculo

Parâmetros

Caudal fluvial

UTILIZADOR

WIFF
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A plataforma OPENCoastS: arquitectura

Mas esta complexidade é transparente para o utilizador que 

apenas tem de interagir com a interface Web!
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Interface Web e as suas 3 componentes: 

configurar, gerir e visualizar resultados
Assistente de 

configuração: 

constroi um sistema

passo a passo, guia

o utilizador, faz

validações

Gestor de sistemas: verifica o 

estado e os detalhes da simulação, 

interrompe/recomeça aplicações, 

apaga, duplica…

Visualizador:

- Visualização de 

mapas e séries

temporais

- Comparação de 

vários sistemas

- Comparação com 

dados em tempo 

real

- Download de 

resultados e 

extração de series 

temporais em

locais selecionados

pelo utilizador



18

Passo 1: Selecionar o modelo

Passo 2: Carregar e validar a malha

Passo 3: Especificar as condições de fronteira 

Passo 4: Definir estações para séries temporais 

Passo 5: Definir os parametros físicos e numéricos

Passo 6: Definir os parametros com variação 

espacial

Passo 7: Rever e submeter

Assistente de configuração: sumário
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Formato da malha: 
SCHISM/SELFE/ADCIRC

WGS84 (long-lat) é o format 
mais simples se não souber o 
EPSG/sistema de coordinadas da 
sua malha

Sistema de referência vertical: 

- Previsões são feitas a NMM 

- Esta informação também é 
necessária para a comparação
com dados

Passo 2: Carregar e validar a malha de 

cálculo



Verificação: Passo intermédio que valida a malha e as suas fronteiras
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A malha está na localização certa? 

As fronteiras abertas e fechadas estão

corretas?

A plataforma simula o que for inserido! 

A qualidade dos inputs dita a qualidade

dos resultados!

Passo 2: Carregar e validar a malha de 

cálculo
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A especificar: elevação nas fronteiras de 

mar, caudal fluvial nas fronteiras de rio

Para oceano e atmosfera, o utilizador

escolhe a fonte dos forçamentos

Para os rios é usada climatologia mensal 

ou anual

Passo 3: especificação das condições de 

fronteira
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São propostas ao utilizador as estações da 

EMODNet Physics dentro do domínio (depois

é só selecionar as que queremos usar)

As estações podem ser reais ou virtuais (só

extração dos resultados do modelo)

Séries temporais são disponibilizadas

automaticamente no VISUALIZADOR

Passo 4: Definir estações para séries 

temporais
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Condições propostas com base no extensor 

conhecimento do LNEC a usar o modelo SCHISM

Alguns parametros são livres – Liberdade 

limitada para assegurar robustez! 

Passo 5: Definir os parametros físicos e 

numéricos
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Possibilidade de descarregar os ficheiros de input para 

uso fora da plataforma

Possibilidade de voltar a qualquer passo

Passo 7: Rever e submeter
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Até 5 aplicações simultaneas/utilizador

Ligação ao Gestor de sistemas

Depois de submeter o novo sistema de 

previsão…
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Gestor de sistemas: funcionalidades

Verificar estado e 

configuração

Clonar – duplicar para 

mudar: fronteiras, 

parametros, outputs

Voltar ao Assistente
de configuração
para terminar a 
aplicação

Re-activar um 

sistema em pausa

ou eliminá-lo
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Visualizador

Exemplo: mapas de elevação, velocidade e series temporais em La Rochelle

- Obter novos pontos

clickand no mapa

- Podemos comparar

resultados de 

várias aplicações

ao mesmo sistema

costeiro
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