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O que é, como aceder e utilizar

Anabela Oliveira e André Fortunato (LNEC)



Objectivos: o que deverão saber no final do curso

Acesso, registo, onde está o manual e tudo o que necessita para iniciar o uso do serviço

Conhecer a plataforma OPENCoasts

Assistente de configuração

Gestor de aplicações

Visualizador
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Sumário



O que é o OPENCoastS? 

O que necessito para o usar?

Como se usa esta plataforma? 

Condições do serviço: há número limitado de aplicações? São 

confidenciais?....

Que recursos computacionais estão disponiveis através do projeto EOSC-

Hub?

Quais vão ser os desenvolvimentos seguintes e como posso beneficiar deles?
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Objetivos do curso

9/26/2019
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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



Primeiro tem de efetuar o registo em:

- https://opencoasts.ncg.ingrid.pt/register/

- Depois de preencher o formulário (confidencial, 
apenas necessário para contabilização de recursos e 
estatísticas de utilizadores)

Após o registo, irá receber um email a solicitar a 
confirmação do registo, que terá de ser confirmado
através do link (para confirmarmos que não é um robot)

Após a confirmação, a plataforma envia um email a 
conceder o acesso ao serviço. Depois, o utilizador já
poderá fazer login com as credenciais que escolheu no 
registo
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Primeiros passos: registo

9/26/2019



Como posso obter informação sobre o serviço?

- A informação do serviço está disponivel em:

http://opencoasts.lnec.pt/

- A informação sobre o projeto EOSC-Hub está em: 

https://eosc-hub.eu/

Existe um manual de utilizador? 

- Sim: 
https://opencoasts.ncg.ingrid.pt/static/OPENCoastS_manual.pdf

- Se tiver dúvidas ou sugestões, entre em contacto connosco: 
aoliveira@lnec.pt
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Primeiros passos: manual e outras fontes 

de informação



Login em https://opencoasts.ncg.ingrid.pt/

Assistente de configuração passo a passo

- Passo 1: Selecionar o model

- 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 parâmetros físicos e numéricos 

- Passo 6: Definir os parâmetros com variação espacial

- Passo 7: Rever e submeter
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Tutorial Hands-on: organização

9/26/2019



Aceitar as condições de utilização

Tour guiado ao assistente de configuração é proposto (para saltar, fazer

“close”)

A ajuda está sempre presente:  

botão botão
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Na 1ª vez que aceder à plataforma

9/26/2019



Step 1: Select the model and the duration

Só uma escolha possivel (outras estão em fase de testes)

No fim, basta fazer “Complete step” e uma nova aplicação é criada (mas não está guardada!)
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Primeiro passo do Assistente: modelo

9/26/2019



Carregar e validar a malha de cálculo
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2º passo do Assistente: domínio de 

cálculo

9/26/2019

Formato
SCHISM/SELFE/ADCIRC

Coordenadas horizontais: 
lista ou EPSG

Coordenadas verticais: 
MSL ou desfasamento

Recomendo: WSG84 e MSL

Recomendo: gravar a 

aplicação em todos os

passos
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2º passo do Assistente: validar malha e 

fronteira

Se está correto, 

fazer “Next”

Se não, deverá

fazer “restart 

step”
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Selecionar cada fronteira
carregando na caixa à esq

Para as mesmas condições, 
pode-se carregar em várias
caixas

Para oceano and atmosféricas, o 
utilizador tem de especificar as 
fontes abaixo

Para os rios, pode definer valores
mensais ou anuais

Tipo:
� Rios: caudal

� Oceano: níveis

3º passo do Assistente: especificar 

condições de fronteira



13

4º passo do Assistente: especificar 

estações de resultados

9/26/2019

Estações da EMODNet Physics 
são propostas automaticamente
(basta escolher na caixa
respetiva)

Se não houver estações de dados, 
pode extrair-se estações só de 
resultados

Existe um máximo de 5 estações
por forecast

Podem ser adicionadas estações
reais ou virtuais e aparecem
automaticamente no visualizador
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4º passo do Assistente: especificar 

estações de resultados

9/26/2019

Como criar uma estação:

- Carregando no local 
pretendido no mapa ou

- Carregando em nova 
estação

- Escolher se é real/virtual

- Se existir estação real 
perto mas fora do 
domínio, poderá ser
usada para comparar
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5º passo do Assistente: especificar 

parâmetros físicos e numéricos

Parametros Default baseados na

experiência do LNEC com o 

modelo SCHISM

Alguns parametros são abertos a 

escolha – robustez
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6º passo do Assistente: especificar 

parâmetros com variação espacial

Variação é especificada

através de carregamento

de ficheiro tipo malha com 

a variável no lugar da 

profundidade
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7º passo do Assistente: rever e submeter

Possibilidade de descarregar os ficheiros de entrada

Possibilidade de voltar atrás (até ao passo 2) e alterar
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• After activating the system

5 aplicações/utilizador

Recursos computacionais –
EOSC/European Grid Initiative



Gestor de sistemas de previsão: monitorizar e alterar as minhas aplicações de 

forecast

Visualizador: ver e descarregar os resultados

Avaliem o serviço – as vossas avaliações e comentários ajudam-nos a dar-vos

um serviço melhor! 
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Próximos passos



Forecast Systems Manager
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Gestor de sistemas de previsão

9/26/2019

Verificar estado das 

minhas corridas

Clonar – duplicar para 

mudar: b.c., 

parametros, outputs

Voltar ao
configurador para 
concluir

Re-activar um 

Sistema suspenso ou

eliminá-lo
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Visualizador

9/26/2019

Sigam a minha demo

Quando tiverem os vossos resultados, poderão vê-los aqui. Para dúvidas

temos um tutorial hands-on no youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=TRomoXBxdOc&feature=youtu.be

Visualizador: 3 areas

Forecast and 

contents 

selection
Charts

Maps
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Exemplo: velocidades e séries temporais

no porto de Leixões



Adicionar pontos para 

extração de series a 

pedido

Guardar séries e 

resultados no seu PC.
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Exemplo: níveis e series temporais na

região de La Rochelle

Podemos ver

séries de várias

aplicações

sobrepostas



Circulação 2D

(operational)

Circulação 3D 
baroclinica

(disponivel em 2 
semanas)

Circulação 2D 
com ondas e 

correntes

(release 
planeada para 

Dezembro)

Circulação 3D 
com ondas e 

correntes

(em 2020)
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Um modelo (SCHISM), múltiplos flavours para 

diferentes problemas e recursos disponíveis

Resultados OPENCoastS 2D:

- Em operação desde maio de 2018

- 180 utilizadores

- 140 aplicações

Quer participar?

- Email: aoliveira@lnec.pt

Perspectivas futuras e oportunidades



eosc-hub.eu @EOSC_eu

Obrigada pela vossa

atenção! 

Perguntas?

www.incd.pt

OPENCoastS - coordenação

Anabela Oliveira, aoliveira@lnec.pt

OPENCoastS equipa:

LNEC:

João Rogeiro, Joana Teixeira, Alberto 
Azevedo, André Fortunato, Marta 
Rodrigues

LIP:

Jorge Gomes, Mário David, João Pina

Université de La Rochelle:

Xavier Bertin, Laura Lavaud

Universidad de Cantabria:

Sonia Castanedo, Fernando Mendes

Por favor:

• Preencham o formulário de 
avaliação do curso e deixem-no 
na caixa à entrada antes de sair
da sala

• Se precisarem de certificado de 
participação ou quiserem receber
mais novidades, enviem email 
para aoliveira@lnec.pt


