Em prol dos objec vos de
desenvolvimento sustentável com
ADIRC - Nuvem para Inves gação
Intensiva Africana

Os Objec vos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU (ODS) são um grupo de 17 Objec vos Globais
com 169 metas entre eles e que visam transformar o
comportamento humano e a apreciação do mundo
para melhor, até 2030. Estes objec vos variam do
acabar com a pobreza e a fome ao melhorar a
educação, a saúde e o bem-estar, passando pela
resolução das desigualdades e a protecção do
planeta.
Infra-estruturas de dados são essenciais no apoio às
necessidades de inves gação dos ODS, já que a
inves gação fundamental e aplicada tem um papel
muito importante para
·

Compreender e dar a conhecer os complexos
sistemas naturais e ar ﬁciais distribuídos a
nível global.

·

Disseminar os avanços necessários em novos
materiais, novas drogas, novos sistemas de
energia, novos sistemas de agricultura,
distribuição e transporte, novos sistemas de
ensino e novos sistemas económicos.

Por exemplo, uma lista não-deﬁni va e não-exaus va
das áreas de inves gação para mapeamento dos
ODS:

Estabelecer infra-estruturas
sustentáveis de ponta para
computação de descobertas
inovadoras sobre o Universo
e para uma África melhor.

A. Inves gação sobre as mudanças climá cas –
que afectam muitos ODS como por exemplo:
Acções no Âmbito do Clima; Nenhuma
Pobreza; Nenhuma Fome; Água Potável e
Saneamento; Energia Acessível e Limpa;
Protecção da Vida Marinha; Protecção da
Vida na Terra.
B. Inves gação sobre a segurança alimentar –
que afecta os ODS como por exemplo:
Nenhuma Pobreza; Nenhuma Fome; Boa
Saúde e Bem-Estar.
C. Inves gação na área de epidemiologia – que
afecta os ODS como por exemplo: a Boa
Saúde e o Bem-Estar.
D. Inves gação no domínio da Genómica – que
afecta os ODS como: a Boa Saúde e o BemEstar.
E. Inves gação em ciência dos materiais – que
afecta os ODS como: Energia Acessível e
Limpa; a Indústria, Inovação e Infra-estrutura;
Cidades e Comunidades Sustentáveis;
Consumo e Produção Responsáveis.
Nesta era de grande abundância de dados, infraestruturas de computação têm um papel muito
importante no apoio à inves gação, permi ndo
recolher, analisar e simular dados de maneira
eﬁciente, e mas importante ainda, colaborar. A
inves gação na época actual é fundamentalmente,
um empenho mundial. Computação de alto
desempenho combinada com infra-estruturas de
nuvem federada desempenham um papel facilitador
muito importante.

ADIRC (African Data Intensive Research Cloud) é
uma inicia va que provém de ac vidades de
radioastronomia SKA (Matriz de Quilómetro
Quadrado) em África, através da qual está a ser
desenvolvida uma infra-estrutura de nuvem para
inves gação que ligará
os Países Parceiros
Africanos com a
África do Sul, o
país anﬁtrião
de SKA
Africana para
atender às
necessidade
s cien ﬁcas
de
computação
e colaboração
na inves gação
do telescópio.
Esta será uma poderosa infra-estrutura de TI
distribuída que dará acesso rápido a computação de
alto desempenho, a visualizações de grandes
vo l u m e s d e d a d o s , e a p o s s i b i l i d a d es d e
armazenagem de grande volume e alto
desempenho, para grupos colaboradores na
inves gação por toda a África.
Embora com origens na radioastronomia, a ADIRC
apoiará também logo do início, as áreas de
bioinformá ca e geociências, ambas altamente
relevantes à realização dos ODS.
Existem bene cios óbvios na colaboração e
organização globais de países que formam SKA.
Contudo, as estruturas geopolí cas e de TI
estabelecidas para providenciar a ciência
fundamental a este empreendimento global, podem
também ser usadas efec vamente para fazer
avançar o empenho mundial que são os ODS.
A ADIRC pode e deveria ser usada para fazer cumprir
a agenda abrangente dos ODS, apoiando a
inves gação relevante sobre estas áreas mais
amplas, muitas das quais fazem parte das ciências
aplicadas.

OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO

S U S T E N TÁV E L
A ADIRC representará as principais tecnologias
h a b i l i t a d o ra s p a ra a S K A . O s g r u p o s d e
processamento de dados para o telescópio SKA
produzirão novos algoritmos, nova computação de
alto desempenho e plataformas de dados,
ferramentas e técnicas. Tudo isto necessita de novas
ap dões que são úteis muito para além da
astronomia, e essenciais às suas funções na
economia de conhecimentos global,
nomeadamente:
·
·

·
·

Automa zação, análise de dados e técnicas
de aprendizado de máquinas
Co-desenho de novo hardware/so ware
para computação económica e de baixo
consumo de energia
Arquitecturas de ﬂuxo de dados
Sistemas para lidar com computação e
dados em escala massiva

Sistemas de controlo e monitoria que têm paralelos
nas nuvens de inves gação “Internet das Coisas”
semelhantes, e que deveriam ser apoiados e
u lizados para fazer avançar os ODS globais e
respec vas agendas

Quais são os Objec vos de
Desenvolvimento Sustentáveis?
NENHUMA POBREZA

NENHUMA FOME

BOA SAÚDE E BEMESTAR

ENSINO DE QUALIDADE

IGUALDADE DE GÉNERO

ÁGUA POTÁVEL E
SANEAMENTO

TRABALHO DIGNO E

CRESCIMENTO ECONÓMICO

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRA-ESTRUTURAS

As infra-estruturas e ap dões de computação de alto
desempenho e dados importantes, e a liderança na
organização global desenvolvidas através de
ac vidades de radioastronomia, são directamente
relevantes a outras questões mundiais.

CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

PRODUÇÃO E CONSUMO
RESPONSÁVEIS

ACÇÃO CLIMÁTICA

PROTECÇÃO DA VIDA
MARINHA

PROTECÇÃO DA VIDA
TERRESTRE

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES FORTES

A ADIRC e outras nuvens de inves gação
semelhantes deveriam ser apoiadas e u lizadas em
prol dos ODS globais e respec vas agendas.

PARCERIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJECTIVOS

ENERGIA RENOVÁVEL

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

Os ODS que podem beneﬁciar
com ADIRC incluem:
Inves gação, Envolvimento Comunitário,
Erradicação da Pobreza

Gestão de Culturas

Diagnós cos Médicos à Distância

O que são a Matriz do Quilómetro
Quadrado (SKA) e a Rede Africana de
Interferometria de Longa Linha de
Base (AVN)?
O projecto SKA é um esforço internacional para
construir o maior radiotelescópio do mundo, e irá
necessitar de serviços de processamento de dados e
ap dões para além das disponíveis actualmente, para
produzir volumes de dados superiores ao tráfego da
internet global actual.
Uma das antenas do MeerKAT no
local do SKA, no Karoo

Este ano, a Rede VLBI Africana terá predomínio com o
lançamento do observatório de 32 metros em Kutunse
no Gana, que será o primeiro telescópio na AVN a estar
pronto a empreender ciência com redes globais.
O estabelecimento desta rede de radiotelescópios no
con nente africano é um passo importante na
preparação para op mizar o bene cio à África a par r
da segunda fase da Matriz do Quilómetro Quadrado
(SKA).
Os estudantes africanos que receberam
recentemente, formação no Observatório de
Radioastronomia de Hartebeesthoek como
parte do programa de formação da AVN.

Radioastronomia é realizada através de grandes
antenas de rádio designadas por radiotelescópios, que
podem ser u lizadas seja individualmente seja ligadas a
múl plos telescópios, servindo-se das técnicas de
Interferometria de rádio e de abertura sinté ca.
Em 8 de Junho 1967, foram registadas as primeiras
franjas interferométricas, uma vitória que ganhou o
Prémio Rumford em 1971. O uso de Interferometria
permite à radioastronomia obter uma elevada
resolução angular, pois a capacidade de resolução de
um interferómetro é deﬁnida pela distância entre os
seus componentes, mais do que pela dimensão dos
mesmos.

Empenho a um Ensino de Qualidade

Acesso por mais mulheres à inves gação de
importância global através da nuvem
Monitoria da qualidade da água e infra-estruturas
relacionadas

Melhoramento do crescimento económico

Gerar criadores e não procuradores de trabalho

Provisão de troca de conhecimentos e colaboração

Provisão de ensino & inves gação em cidades e
comunidades sustentáveis
Provisão de ensino & inves gação sobre consumo &
produção
Provisão de ensino & inves gação sobre a redução
da pegada de carbono
Provisão
Kutoa elimu
de ensino
na utaﬁ& inves
ka kagação
mzunguko
sobrewa
análise
maisha
do
ya ciclo
uchambuzi
da vidajuu
marinha
ya ardhi

A escala do SKA representa um grande passo em
frente em ambas as áreas de engenharia e
inves gação, e a de desenvolvimento em prol da
construção e entrega de um radiotelescópio e,
quando operacional proporcionará um aumento
transformacional correspondente em capacidade
cien ﬁca.
A instalação de milhares de radiotelescópios em três
conﬁgurações únicas, permi rá aos astrónomos
monitorar os céus num pormenor sem precedentes, e
estudar todo o ﬁrmamento milhares de vezes mais
rapidamente do que com qualquer outro sistema
actual existente.
A Rede (AVN) Africana de Interferometria de Longa
Linha de Base (VLBI) é uma inicia va africana que
compreende uma rede de radiotelescópios de
capacidade VLBI no con nente africano, que vai
reforçar a ciência empreendida pela comunidade
VLBI.
A AVN assis rá a desenvolver ap dões vitais e
ca p a c i ta d o ra s , ca p a c i d a d e s re g u l a d o ra s e
ins tucionais necessárias para op mizar a
par cipação africana no SKA, e permi r a
contribuição ao desenvolvimento e ciência da
tecnologia inovadora de SKA.

Provisão de um sistema de ensino transparente

O programa da AVN vai transferir ap dões e
conhecimentos em países africanos parceiros para
construir, manter, operar e u lizar radiotelescópios e
o seu equipamento de computação de alto
desempenho.

Colaboração com todas as partes interessadas para
manter o carbono baixo e os desperdícios em zero

Trará novas oportunidades cien ﬁcas à África em
escala de tempo rela vamente curta, para
desenvolver comunidades de ciência de
radioastronomia nos países parceiros de SKA.

Com o estabelecimento da AVN, estão a ser instruídos
grupos técnicos e cien ﬁcos de modo a maximizar a
assistência a longo prazo, dos instrumentos e
ac vidades do SKA para a África. O radiotelescópio em
Gana funcionará como telescópio de antena única ou
como parte das redes VLBI globais como por exemplo, a
rede VLBI Europeia. Como telescópio de antena única,
será u lizado inicialmente para monitorar masers por
longos períodos de tempo.
São nove os países africanos parceiros e membros do
projecto Matriz do Quilómetro Quadrado, sendo estes
países também parceiros iniciais na AVN. Esses países
são África do Sul, Botsuana, Gana, Quénia, Madagáscar,
Maurícias, Moçambique, Namíbia e Zâmbia.

O Que é Radioastronomia?
Radioastronomia pertence à disciplina da astro sica e
é uma sub-área que estuda objectos celestes a
frequências de rádio. A primeira detecção de ondas de
rádio de um objecto astronómico foi feita em 1932,
quando Karl Jansky de Bell Telephone Laboratories
observou radiação que emi a da Via Láctea.
Observações subsequentes iden ﬁcaram várias fontes
de emissões de rádio; estas incluem estrelas e galáxias
bem como uma completamente nova classe de
objectos, como as rádio-galáxias, quasares, pulsares e
masers. A descoberta da radiação cósmica de fundo em
microondas, vista como a evidência para a teoria do Big
Bang, foi feita através da radioastronomia.

Referências:
A Revolução de Volume de Dados para o
Desenvolvimento Sustentável:
h p:/geﬁeo.org/sites/default/ﬁles/ieo/ieodocuments/SDG-Bigdata.pdf
(bons diaposi vos de alto nível)

● Para onde vão os
(visualizações geográﬁcas)?
● O ﬁnanciamento vai para os lugares certos
(critérios cien ﬁcos de sobreposição)?
● Que mudanças ocorreram ao longo do tempo?
● A intervenção ocasionou a mudança?
● Iden ﬁcar os impulsionadores.
● Que outros factores podem ter inﬂuenciado
o resultado?

Reﬂexões sobre Volume de Dados e os Objec vos
de Desenvolvimento Sustentável:
h p://tapopalliance.org/wpcontent/uploads/2016/03/NoteBigDataSDGsGlobal
SustDevReportELetouze2015.pdf
(ú l Anexo de Usos de Volume de Dados para Monitoria
dos ODS)

h ps://unstats.un.org/bigdata/taskteams/sdgs/

