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Caracterização e Justificativa
================================
Neste início de milênio, o Brasil enfrenta grandes desafios para administrar seus sistemas
ecológicos, econômicos e sociais. Uma vasta gama de problemas, que vão desde o impacto
ambiental da nova infra-estrutura rodoviária na Amazônia até o impacto dos problemas
ambientais na qualidade de vida de concentrações urbanas, irá requerer melhorias
significativas na capacidade nacional para modelar e simular cenários de políticas públicas
com dimensões espaciais e temporais explícitas.
Devido às proporções continentais do território brasileiro, sua diversidade geográfica e suas
disparidades socioeconômicas, a análise do processo de desenvolvimento do país não é
feita de forma integrada e sistêmica.
Para enfrentar esses desafios, baseados nos novos níveis de competência científica, um
grupo de instituições brasileiras com liderança em pesquisa e desenvolvimento propõe a
Rede Temática de Pesquisa em Modelagem da Amazônia. O objetivo desta Rede é: i)
desenvolver modelos computacionais capazes de predizer a dinâmica dos sistemas
ecológicos e sócio-econômicos em diferentes escalas geográficas, dentro do conceito de
sustentabilidade; ii) auxiliar a tomada de decisão nos níveis local, regional e nacional, ao
fornecer ferramentas de modelagem e simulação; e iii) contribuir na formação de recursos
humanos nos níveis de mestrado e doutorado. Para desenvolver novas abordagens ao
conceito de sustentabilidade, que levem a modelos computacionais, a Rede será baseada em
uma forte perspectiva interdisciplinar formada por uma equipe de pesquisadores com
experiência em modelagem matemática/computacional, economia, informação geográfica,
sensoriamento remoto, ecologia, demografia, meteorologia, geografia, computação, entre
outras.
Este projeto propõe o emprego de tecnologias de informação e de comunicação, para o
desenvolvimento de um ambiente computacional com recursos para oferecer uma infraestrutura de processamento geograficamente distribuído, e um ambiente para apoiar a
cooperação de forma a promover uma grande sinergia entre as instituições de pesquisa
interdisciplinares, através de um ambiente de alto desempenho baseado em uma plataforma
de Grade Computacional. As técnicas e ferramentas desenvolvidas serão executadas nesse
ambiente de modo flexível, confiável, seguro, robusto e eficiente, tratando aspectos de
coordenação e interação.

Objetivos e Metas
====================
Objetivos:
===========
Este projeto tem por objetivo geral oferecer uma infra-estrutura tecnológica de alto
desempenho na Internet para apoiar a dinâmica das pesquisas do Projeto Científico e
Institucional do Ministério de Ciência e Tecnologia - Rede Temática de Pesquisa em
Modelagem Ambiental da Amazônia (GEOMA). Essa infra-estrutura permitirá que
instituições de pesquisa geograficamente distribuídas interajam e compartilhem dados,
metadados e modelos através de ferramentas para a execução em ambientes de alto
desempenho, com recursos computacionais de sistemas em GRADE e os recursos de redes
avançadas e computacionais do SINAPAD.
Em seu relacionamento com os demais projetos componentes do GEOMA, a infraestrutura
aqui proposta funcionará tanto como cliente como na condição de fornecedora de dados,
informações e conhecimentos devidamente sistematizados, proporcionando: a redução no
custo da aquisição de dados, informação e conhecimento, a não duplicação de dados
existentes, otimizar o tempo no tratamento e seleção dos dados, a execução dos processos
de análise de dados ambientais, bem como a criação de modelos de simulações e de
cenários que subsidiam a definição de políticas públicas.
Metodologia e Estratégia de Ação
===============================
A popularidade crescente da Internet, associada à disponibilidade de computadores
poderosos e redes de alta velocidade, está mudando a maneira de se fazer processamento de
alto desempenho.
Estas novas tecnologias permitem a associação de uma grande variedade de recursos
computacionais distribuídos, tais como supercomputadores, sistemas de armazenamento de
alto desempenho e estações de trabalho multiprocessadas, que podem, então, ser usados
como um recurso unificado e assim dar forma ao que é conhecido como "Grade
Computacional". Uma Grade é similar à rede da energia elétrica e tem como objetivo
acoplar recursos heterogêneos distribuídos e oferecer o acesso consistente e barato aos
recursos, independente de sua posição física.
O problema específico associado ao conceito de Grade Computacional consiste em
coordenar o compartilhamento de recursos e a resolução de problemas em organizações
virtuais multi-institucionais. O compartilhamento neste caso envolve acesso a
computadores, programas, dados e outros recursos, como se faz necessário atualmente nas
estratégias coletivas para resolução de problemas sendo empregadas na industria, na ciência
e na engenharia. Este compartilhamento é, obrigatoriamente, altamente controlado, com os
provedores dos recursos e consumidores, definindo claramente e cuidadosamente o que é
compartilhado, quem pode ter acesso aos recursos e as condições associadas ao
compartilhamento.

Além disso, um sistema de Grade Computacional pode beneficiar grupos de pesquisadores
em pontos geograficamente distantes. Por exemplo, o conceito de Grade Computacional
permite o compartilhamento de dados/recursos computacionais por grupos de pesquisa
colaborando em uma única área, mas geograficamente distantes um do outro. De modo
geral a plataforma em Grade permite uma utilização eficiente dos recursos computacionais
localizados em diferentes centros, por diferentes grupos de pesquisa nas mais diversas
áreas.
A proposta deste projeto está em adaptar o software de GRID MYGRID (Cirne, 2001) com
objetivo a integração de plataformas computacionais e de dados de alto desempenho
heterogêneas em uma área geograficamente distribuída para apoiar grupos de pesquisas na
área de desenvolvimento sustentável.
O projeto em questão vem a contribuir no desenvolvimento e na implementação de uma
infra-estrutura de gerenciamento e disponibilização contínua de dados, informações e
conhecimentos relativos ao desenvolvimento e a aplicação de soluções dinâmicas para o
desenvolvimento sustentável da Região Amazônica.
Para isso este primeiro projeto utilizará a estratégia de ação em dois níveis. No primeiro
nível serão desenvolvidos os subsistemas que proporcionarão as ferramentas para a
execução de programas de geoprocessamento/sensoriamento remoto através da um sistema
de Grade Computacional. No segundo nível serão desenvolvidas as interfaces entre os
subsistemas do primeiro nível e os modelos desenvolvidos pelos pesquisadores assim
como serão implementados os sistemas de suporte a execução dos processos na plataforma
de Grade.
Em termo de interfaces de disponibilização estão previstas soluções envolvendo bases de
dados e conhecimentos temáticos sobre solo, clima, sistemas de produção e metodologias
de zoneamento e servidores de mapas com funcionalidades de SIG (Sistema de Informação
Geográfica).
No contexto dos componentes institucionais serão tratadas questões tais como: propriedade
intelectual e direito de utilização dos dados, informações e conhecimentos disponíveis;
arranjos organizacionais de compartilhamento de recursos; responsabilidades relativas à
atualização e manutenção dos conteúdos; e, capacitação e treinamento nas facilidades e
serviços disponibilizados pela infra-estrutura.
Indicadores de resultados ao final do projeto:
===============================================
Os indicadores do projeto serão compostos pelo desenvolvimento final de produtos de
software em três áreas de pesquisa estratégicas para o país. Na área de
Geoprocessamento/Sensoriamento Remoto com o desenvolvimento e a implementação de
uma plataforma de alto desempenho que possibilitará uma agilização nas análises e uma
maior rapidez do processamento da análise espaço-temporal dos dados disponíveis. Na área
de pesquisa de alto desempenho em Grade Computacional, com o desenvolvimento de uma
interface para o middleware de Grade Computacional MYGRID com os sistemas propostos
na área de Tecnologia da Informação, e finalmente na área de desenvolvimento sustentável

fundamentalmente fornecendo um ambiente de computação que pode servir como base para
suas pesquisas.
Cabe ressaltar que durante o desenvolvimento do projeto deverá ter também como
resultados dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos científicos, além dos
softwares gerados.
Repercussão e/ou impactos dos resultados:
============================================
Com o desenvolvimento e implementação dessa infraestrutura tecnológica, traremos uma
grande contribuição para o desenvolvimento das pesquisas para sustentabilidade não só da
Região Amazônica, como também em outras áreas do Brasil. Essa infraestrutura proverá a
dinâmica no tempo para o formato de um Projeto em Rede, sendo o ambiente Internet uma
solução natural para esse tipo de configuração. Além da importância das aplicações alvo
deste projeto, a utilização de tecnologia de Grades Computacionais é também de grande
importância para o país.
A continuada evolução em Redes e Microprocessadores indica que a tecnologia de Grades
Computacionais será plataforma dominante para Computação de Alta Performance em um
futuro próximo, sendo a plataforma ideal para a execução dos modelos envolvidos.
Estágio Atual:
=================
A título de protótipo a equipe está inicialmente desenvolvendo um sistema de software
para processar e analisar em paralelo uma imagem de satélite fornececida pelo INPE,
denominada de Espinha de Peixe de Rondônia.
Este software repartirá a imagem de forma a possibilitar o seu processamento em um
cluster de processadores PC's (Cluster Beouwoulf), para isto utilizaremos a Cluster
Carcará do LNCC contento 32 processadores interligados por uma rede Fast Ethernet no
LNCC.
O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver um sistema de processamento de
imagens de forma a agilizar a técnica de classificação automática.
O nosso objetivo final e' desenvolver um sistema para processamento de imagens de alto
desempenho para vir a ser utilizado pelos grupos que está desenvolvendo modelos para o
projeto GEOMA.
Um trabalho que está sendo realizado de forma independente e que tem como meta o
acoplamento dos sistems de modelagens em desenvolvimento do LNCC, a medida em que
eles forem sendo desenvolvidos.

Equipe:
=============
Para alcançar os objetivos serão utilizados conhecimentos adquiridos entre a ENCE/IBGE,
o LNCC, a UFPB e Unisantos, aplicando conceitos recentes de desenvolvimento e
implementação de Grades Computacionais de dados, informações e conhecimentos em
ambiente Internet, envolvendo tanto componentes de natureza institucional quanto técnica,
e a estrutura computacional a ser fornecida pelo projeto SINAPAD.
Paralelo a isto existe o grupo de alunos de mestrado em Banco de dados da COPPE, que
estão desenvolvendo teses baseadas em integração de base de dados heterogêneas, e em
geração de sistemas de workflow científico, que estão interessados em testar os sistemas
desenvolvidos nos modelos a serem implementados pelo grupo de modelagem de GEOMA
do LNCC (Projeto DesenSus).
No momento o projeto conta com a a orientação da D.Sc Carla Osthoff em Middleware de
Alto Desempenho, da D.Sc Julia Strauch em Geoprocessamento da Dsc. Laura Borma em
Modelagem Hidrológica, e da Engenheira Érica Reimer em sensoriamento remoto.
O projeto possui dois alunos de informática da UCP (Patrícia Sampaio e Alinson
Neumann), e uma profissional em Ciência da Computação (Cristiane Oliveira) que já estão
efetivamente desenvolvendo atividades no âmbito do projeto em colaboração com a equipe
de desenvolvimento do Middleware de Grade Computacional MyGrid da UFCG e da
UniSantos e com a equipe de desenvolvimento do software Spring do INPE.
Recursos necessários para o desenvolvimento do Projeto:
=========================================================
4 bolsas DTI
4 bolsas de Iniciação Científica
8 computadores pessoais
2 impressoras

