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RESUMO 

O Brazilian Science Data Center (BSDC) é um projeto de um datacenter desenvolvido 

no Centro brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) segundo o espírito da iniciativa 

“Open Universe” apresentada na Organização das Nações Unidas (ONU). O escopo 

deste trabalho é o desenvolvimento, em Python, das ferramentas necessárias para 

fornecer o serviço de captura, verificação e publicação de dados fornecidos pelos Ob-

servatórios MAGIC e VERITAS. Esses dados constituem uma valiosa fonte de infor-

mações sobre o espectro de raio gama, uma área relativamente nova e com poucas 

fontes de dados. O BSDC fornecerá arquivos FITS (Flexible Image Transport System), 

padrão adotado pela comunidade astronômica internacional. Em mãos desses dados 

capturados e validados, serão publicados em catálogos de Observatórios Virtuais (Vir-

tual Observatory, VO), segundo as especificações da Aliança Internacional de Obser-

vatórios Virtuais (International Virtual Observatory Alliance, IVOA) para consulta pela 

comunidade científica internacional. 
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ABSTRACT 

 
The Brazilian Science Data Center (BSDC) is a scientific datacenter Project developed 

in the Brazilian Center for Research in Physics (Portuguese: Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas, CBPF) in the ethos of the “Open Universe” initiative presented in 

the United Nations (UN). The work’s scope is the development, in Python, of the tools 

needed to offer the services of acquisition, verification and publishing of the data avail-

able by the MAGIC and VERITAS observatories. This data contains valuable infor-

mation on the gamma ray spectra, a relatively new field of the space sciences with few 

publications available. The BSDC will make available the FITS (Flexible Image 

Transport System) files, a standard in the astronomical community, with the validated 

data and publish them in catalogs in the Virtual Observatory (VO) standard as dictated 

by the International Virtual Observatory Alliance (IVOA) to make them consumable by 

the international scientific community.  

Keywords: Data center, space science, Open Universe, FITS 
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1. INTRODUÇÃO 

A produção científica brasileira está em constante evolução e o país detém 

um número considerável de doutores e instituições que trabalham com ciência 

espacial. Embora a comunidade ainda seja pequena quando comparada com a de 

países que hospedam grandes observatórios e entidades de pesquisa, o potencial de 

desenvolvimento acadêmico nacional ainda tem muito a ofertar. 

O Brazilian Science Data Center (BSDC) [1] é um projeto para um 

datacenter orientado à ciência espacial para atender as necessidades e interesses da 

ciência espacial brasileira. O BSDC está sendo desenvolvido no Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas (CBPF)o maior da América Latina  [2] 

A inciativa “Open Universe” (OU) [3], que busca democratizar o acesso aos 

dados das ciências espaciais foi proposta pelo grupo ICRAnet, colaborador da 

Agenzia Spaziale Italiana (ASI), a Agência Espacial Italiana. O BSDC está sendo 

desenvolvida em colaboração com esse grupo, que conta com uma vasta experiência 

na área, o que fornece uma base sólida para o seu desenvolvimento [4]. 

Através da disponibilização das ferramentas desenvolvidas pelo BSDC, 

objetiva-se uma maior inserção e expansão da produção científica espacial brasileira 

ao nível global, além de auxiliar o crescimento interno desse mercado ao tornar os 

dados mais acessíveis para todos os interessados, das grandes instituições até os 

cidadãos curiosos.  

Embora o BSDC tenha sido proposto em 2016 e venha sendo desenvolvido 

apenas nesse par de anos, o projeto já conta com a colaboração dos observatórios 

internacionais MAGIC [5] e VERITAS [6]. Essa colaboração não só demonstra o 

interesse internacional na participação brasileira, mas também, que há um grande 

potencial de crescimento da importância do BSDC na área ao nível global. 

A colaboração visa a publicação dos dados disponíveis por esses 

observatórios conforme os padrões adotados internacionalmente. O estudo do 

processo de publicação desses dados e quais melhorias podem ser feitas de modo a 

criar processos melhores, padronizados e universais é o tema principal desse 

trabalho. 

O produto desse trabalho será então um sistema que satisfará as 

necessidades atuais desses observatórios de usarem uma interface que permita 



transformar seu acervo digital em um Observatório Virtual (VO) conforme as 

especificações do International Virtual Observatory Alliance (IVOA) [7] e a publicação 

de dados no formato “Flexible Image Transport System” (FITS) [8] conforme 

padronizado. 

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: No Capítulo 2, 

apresenta-se um resumo da história que levou à fundação do BSDC e de suas 

necessidades e objetivos. No Capítulo 3, será descrita a análise que é realizada no 

processo de publicação de dados atualmente, e como deverá ser implementada 

posteriormente para oferecer uma maior automatização de suas etapas. A seguir, no 

Capítulo 4, será descrito o modelo de desenvolvimento usado nos módulos que 

compõe o pipeline do processo, previamente analisado no Capítulo 3 Aqui, serão 

considerados os recursos da linguagem de programação e como foram elaborados os 

algoritmos usados para cumprir os objetivos dos módulos. Concluindo, no Capítulo 5 

resumo os resultados as principais contribuições para o projeto e melhorias futuras. 



 

2. O PANORAMA DA CIÊNCIA ESPACIAL 

Este capítulo visa introduzir um resumo histórico do desenvolvimento do 

BSDC. A Seção 2.1 explora um pouco da história da astronomia e de como, desde 

cedo, a humanidade tem produzido vários recursos com base no cenário celeste. 

Na Seção 2.2, será definido o Flexible Image Transport System (FITS), 

formato padrão de compartilhamento de dados astronômicos, e os Virtual 

Observatories (VO), estruturas de compartilhamento de dados de observatórios que 

permitem trabalhar com a informação produzida por eles. 

Finalmente, será apresentado na Seção 2.3 o cenário que resultou na 

iniciativa do Open Universe (OU) e do desenvolvimento do Brazilian Science Data 

Center (BSDC), um projeto alinhado com as necessidades levantadas pela OU. 

2.1. UMA BREVE HISTÓRIA DO HOMEM E DO ESPAÇO 

Já no período Neolítico e na Era do Bronze, surgiram os primeiros artefatos 

astronômicos, por exemplo, o Disco de Nebra descoberto na Alemanha e criado em 

cerca de 5000AC, representando a lua crescente e o cluster de Plêiades. Também foi 

descoberto o Chapéu Dourado de Berlim, cujos ornamentos dourados em forma de 

folhas cônicas de ouro foram desenhados de modo a marcar uma sequência numérica 

que se estima referir a um calendário baseado no movimento da Lua e do Sol [9]. 

É importante lembrar que a computação astronômica já estava presente 

em cerca de 100 AC, com um dos primeiros computadores análgicos, o mecanismo 

de Antikythera [10], capaz de calcular as posições do Sol e da lua, as fases lunares, 

os eclipses, e possivelmente até o movimento dos planetas conhecidos na época. 



É possível constatar que a percepção da regularidade de muitos eventos e 

objetos no céu noturno foi percebida desde que o Homem começou a desenvolver 

sua cultura. 

Da astrologia à astronomia, o desenvolvimento humano produziu várias 

ferramentas de modo a construir modelos mais precisos e eficientes para descrever 

as observações. Dessas ferramentas, poucas tiveram um impacto tão profundo e 

ramificado quanto o computador. 

Desde sua fundação em meados de 1958, o computador já estava presente 

no começo da era espacial na forma dos UNIVACs e IBMs que cobriam as instalações 

da NASA após poucos anos [11], ilustrado na Figura 1. Titãs metálicos massivos que 

cobriam salas inteiras sempre foram o estereótipo das grandes empresas e 

organizações, e a agência que mandaria o primeiro homem à Lua foi um de seus 

maiores exemplos. 

 

 

Figura 1: Complexo de Computação de Tempo Real no Centro de Espaçonaves 

Tripuladas da NASA. 

 



Além do desenvolvimento e operação de vários instrumentos e missões 

que expandiram o conhecimento sobre o cosmos, a NASA contém o grupo é 

responsável pela padronozação do fomato FITS e das ferramentas desenvolvidas 

para seu uso. 

2.2. O PADRÃO FITS E OS VIRTUAL OBSERVATORIES 

Como não é possível observar todo o céu de apenas um ponto da Terra as 

ciências espaciais são fundamentalmente colaborativas. Variadas entidades de 

diversos países trocam informações de modo a cobrirem a maior área e espectro 

viável. 

Então, protocolos e formatos comuns de troca de informação se 

demonstram necessários para que a colaboração seja eficiente e problemas sejam 

minimizados. Em vista dessa necessidade, o padrão FITS foi desenvolvido. 

O Flexible Image Transport System (FITS) foi originalmente desenvolvido 

para a transferência de imagens, com seu primeiro protótipo começando a se formar 

ainda em 1976 por Don Wells, do Observatório Nacional de Kitt Peak (KPNO) e Ron 

Harten, da Fundação para Pesquisa em Astronomia Holandesa (NRAO) [12]. 

Em janeiro de 1979, a Fundação Nacional da Ciência dos Estados Unidos 

(NSF) realizou um encontro com seu setor de Astronomia que acarretou a criação de 

uma força tarefa que publicou os primeiros artigos que definiam a primeira versão do 

FITS em 1981 [13] 

Em 1982, a União Astronômica Internacional (International Astronomical 

Union, IAU) adotou o FITS como padrão de facto para a transferência de dados 

astronômicos [14]. A seguir, múltiplas organizações e projetos americanos e 

internacionais adotaram o FITS como padrão a ser seguido. 

O FITS tem recebido suporte da NASA através do Escritório Científico de 

Padrões e Tecnologia da NASA (NOST), que tem publicado regularmente versões 

padronizadas do padrão oficial FITS (NASA). Hoje, o FITS encontra-se em sua quarta 

versão, com sua última atualização realizada ainda em dezembro de 2017 [15].  

O FITS contém um dicinário de palavras-chave bem definidas em grupos, 

chamados cabeçalhos. O principal e primeiro cabeçalho é o HDU, que pode ser 



seguido de outros grupos com suas palavras-chave, chamados extensões 

(extensions).  

Há vários tipos de extensões disponíveis. O padrão define três extensões: 

IMAGE, que permite armazenar uma matriz multidimensional de dados; TABLE, que 

permite armazenar registros em linhas e colunas de texto com caracteres ASCII e 

BINTABLE, que permite misturar valores numéricos, lógicos e de caractere. 

Além dessas outras extensões foram estudadas e sugeridas para a 

padronização, mas não constam ainda no padrão. As instituições também tem o direito 

de criar suas próprias extensões, embora o suporte das mesmas não é garantido, 

muito menos universal. 

Um pequeno resumo da história do FITS e dos seus recursos aparece na 

Tabela 1. 

 



Tabela 1: Resumo da História do padrão FITS [16] 

Ano Evento 

1979  Uso inicial de arquivos FITS 

1980  Desenvolvimento de convenção por grupos distintos 

1981  Publicação do artigo original 

1981  Publicação da definição adotada por grupos distintos 

1982  FITS é adotado oficialmente pela IAU 

1988  Definida as regras para múltiplos HDUs em um arquivo FITS 

1988  Grupo de Trabalho do FITS estabelecido pela IAU  (IAUFWG ) 

1988  Extensão de ASCII TABLE adicionada ao padrão FITS 

1990  Extensão de suporte ao padrão de ponto flutuante da IEEE adicionada 

1994  Extensão de suporte a IMAGE com múltiplos vetores adicionada 

1995  Extensão de suporte a BINTABLE adicionado 

1997  Adotado formato de data compatível com o século XXI 

2001  Padrão existente reiterado em um documento oficial da NOST 

2002  Aprovadas convenções para coordenadas globais e celestes 

2005 Versão 2.1 do padrão publicada pela NOST 

2008 Versão 3.0 do padrão publicada pela NOST 

2016 Versão 4.0 do padrão publicada pela NOST 

 

Pela definição oficial, o arquivo FITS é composto das seguintes estruturas na 

ordem listada [16]: 

 Cabeçalho primário e unidade de dados (HDU, do inglês Header and Data 

Unit); 

 Extensões aprovadas pelo IAU ou de acordo com os requisitos de extensão do 

padrão (opcional); 

 Outras entradas especiais; 



Arquivos FITS possuem cabeçalhos escritos em ASCII que permitem um 

exame de qualquer interessado no conteúdo (NASA GSFC, 1999). O padrão ainda 

define várias palavras-chave que permitem armazenar várias categorias de 

informação que podem ser relevantes para o processamento do dado encontrado no 

arquivo. 

A simplicidade do formato FITS atrelada à coleção de palavras chaves 

definida no padrão internacional, com a possibilidade das instituições de criarem suas 

próprias extensões, permitiu à comunidade científica trabalhar com um formato que 

cobria a vasta extensão de finalidades possíveis de uso nas ciências espaciais. 

Usando-se o FITS, tornou-se possível criar portais onde interessados 

poderiam acessar os dados publicados e trabalhar de suas casas, ao invés de ter que 

percorrer extensões de terra para alcançar as sedes das instituições. 

O conceito do Observatório Virtual (Virtual Observatory, VO) nasceu então 

como um ambiente de pesquisa científica, onde dados e ferramentas são conectados 

para projetos astronômicos.  

Observatórios virtuais são portais onde dados e ferramentas para trabalhar 

com os mesmos são disponibilizados para permitir sua análise [17].Esse recurso 

amplia a acessibilidade e transparência de informação ao fornecer acesso remoto aos 

dados coletados pelos telescópios e demais instrumentos.  

Buscando coordenar a interoperabilidade, colaboração e coordenação 

entre os VOs, foi criada a Aliança Internacional de Observatórios Virtuais (IVOA) [7] 

uma organização que objetiva no desenvolvimento dos padrões a serem adotados 

pelos observatórios de modo a garantir interoperabilidade [18]. 

2.3. O OPEN UNIVERSE E O BRAZILIAN SCIENCE DATA CENTER 

Durante a preparação do quinquagésimo aniversário da primeira 

Conferência das Nações Unidas para a Exploração e Uso Pacífico do Espaço 

(UNISPACE+50) foi proposta a iniciativa Open Universe [19]. 

Encabeçada pela Agência Espacial Italiana (ASI), a iniciativa busca a 

divulgação da cultura de abertura de informação e acesso entre os países-membros 

das Nações Unidas de modo a avançar a ciência espacial. Tornar a produção científica 



mais acessível às instituições que podem gerar valor através da mineração dos dados 

brutos, ampliando o número de consumidores e permitindo que a informação não seja 

descartada ou armazenada sem receberem a devida atenção, é parte de seu objetivo 

principal. 

A ASI ofereceu sua colaboração com os interessados em promover dados 

de ciência espacial de forma aberta e transparente, incluindo sua vasta experiência e 

pessoal capacitado como diferencial para acelerar a adoção de medidas de abertura 

e publicação mais condizentes com os modelos tecnológicos modernos. 

O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), representado pelo Dr. 

Ulisses Barres, formou o Brazilian Science Data Center (BSDC). O BSDC está sendo 

um dos carros chefes da proposta ao buscar colaboração com grandes observatórios 

e apoiá-los na adaptação de seus recursos para seguirem os padrões do IVOA e 

desenvolver ferramentas que possam satisfazer suas necessidades particulares [20]. 

Embora o BSDC tenha começado a operar em 2016, já conta com 

colaborações com observatórios de grande porte internacionais, o MAGIC (Major 

Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov Telescopes) e o VERITAS (Very Energetic 

Radiation Imaging Telescope Array System).  

O fato dos observatórios colaborarem com o BSDC é visto como sendo um 

diferencial que tem alto potencial de agregar valor à comunidade científica. A pesquisa 

com dados de raio gama é uma área relativamente nova na história da astronomia e 

da astrofísica e cujas observações ainda são restritas a poucas instituições. 

A prioridade da colaboração foi definida, então, em converter o acervo 

público desses observatórios em arquivos FITS e oferecer um catálogo conforme os 

padrões do IVOA para que possam ser feitas correlações com demais VO. 

 



3. PROCESSO DE CAPTURA E PUBLICAÇÃO DE ARQUI-

VOS FITS 

O requerimento inicial para que qualquer serviço venha a ser fornecido pelo 

BSDC é de que os dados devem provir de um catálogo compatível com o VO e 

fornecer os protocolos de consulta especificados pelo IVOA. 

A descrição de como o processo deveria funcionar foi levantado pela equipe 

do BSDC após diálogos com os observatórios MAGIC e VERITAS. Em mãos dessa 

descrição, o autor desse projeto realizou a análise do processo e de suas etapas e 

ofereceu seu parecer sobre como seria bom abordar as mesmas. 

A análise do processo, a definição dos escopos que os módulos deveriam 

satisfazer e a implementação do código foi, então desenvolvido pelo autor e reportado 

nesse projeto. 

Como elaborar esse catálogo não é elementar, o foco primário do projeto 

foi fornecer um framework que permita capturar os dados, processá-los e publicá-los 

em um banco de dados com uma interface web simples e os protocolos já 

configurados. 

Assim, apresenta-se na Seção1, os requisitos levantados pelas equipes do 

BSDC e dos observatórios de como o processo deve funcionar, é declarado 

juntamente com alguns conceitos fundamentais e o fluxo de etapas necessárias para 

publicar catálogos. 

Com a descrição em mãos, é apresentada a análise feita pelo autor, na 

Seção  3.2 , as etapas, agrupando-as em grupos funcionais de modo a introduzir o 

desenvolvimento de módulos que atinjam suas necessidades. 

 3.1  DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

É importante começar definindo o repositório, ou fonte, como sendo a 

coletânea de endereços usados por uma instituição para apresentar seus dados. Essa 

especificação é importante, pois, uma instituição pode segregar os dados e fornecê-



los por meios ou interfaces separadas caso julguem haver uma divisão lógica entre 

eles. Um exemplo seria isolar os projetos com páginas web distintos para seus 

resultados, o que é comumente realizado pela NASA [21]. 

É necessário acessar a fonte e extrair a informação disponível. Esses 

dados podem ser compostos de arquivos a serem baixados ou metadados disponíveis 

na interface apresentada.  

Pressupõe-se que as interfaces não serão regulares, podendo variar no 

próprio repositório, ou seja, por exemplo, um observatório pode disponibilizar parte de 

seus dados como uma tabela e parte dos dados em um servidor FTP. 

A priori, nenhum formato padronizado de interface será exigido dos 

colaboradores, embora, para permitir a consulta aos recursos, será necessário que o 

repositório informe os identificadores de recursos uniformes (Uniform Resource 

Identifier, URI) disponíveis para acessar esses dados e credenciais caso seja 

necessária autenticação. 

Uma vez extraídos, os arquivos e metadados devem ser armazenados 

isolando-os por repositório, uma vez que as instituições têm a liberdade de definir seus 

cabeçalhos com sentidos próprios e particulares, que exigirá que o processo de 

verificação consulte a especificação definida pelas fontes. 

Em posse dos dados, deverá então ser analisada: 

 Conformidade: Se o arquivo se encontra em um formato suportado; 

 Integridade: se o arquivo não está corrompido e se condiz com as regras do 

formato usado; 

 Originalidade: se já não existe uma cópia do mesmo armazenado, e se houver, 

se o conteúdo foi alterado, o que exigirá uma análise de ambas as versões, ou 

se não houver diferenças, acarretará o descarte do mais recente adquirido, 

uma vez que o outro pode já ter sido indexado e/ou avaliado. 

Após a realização dessas etapas, começará a etapa de validação. A 

validação dos dados é necessária para detectar erros que são dificilmente detectáveis 

computacionalmente, por exemplo, um arquivo referir a um artigo, mas não apresentar 

suas medidas nas unidades descritas no mesmo.  

O processo de validação dos dados pode ser desmembrado nas seguintes 

etapas em ordem: 



 Conversão para FITS: etapa não obrigatória e autônoma. Será apenas reali-

zada caso o arquivo fornecido não seja do tipo FITS, onde ele será convertido 

para um FITS temporário. Erros nessa etapa poderão ajudar a detectar se o 

arquivo original foge a alguma restrição de formato ou se não há uma tradução 

direta ou indireta para um campo do padrão FITS ou de alguma extensão su-

portada; 

 Validação de metadados: etapa obrigatória e que pode exigir intervenção hu-

mana. Nessa etapa, os metadados extraídos serão analisados para verificar se 

alguma informação está incorreta ou nula. Dependendo do valor atribuído à 

informação, os erros presentes podem ou não serem repassados ao repositório 

produtor dos metadados. Erros nessa etapa podem ajudar a identificar erros na 

publicação dos dados originais, como links rompidos ou incorretos; 

 Validação de dados: etapa obrigatória e que exige intervenção humana. 

Nessa etapa, as informações contidas no arquivo FITS serão analisadas para 

verificar possíveis inconformidades, como referências incorretas, tipo e valores 

de dados inválidos, erro de unidades, etc. Todos os erros deverão ser repas-

sados à fonte uma vez que implicam em possíveis falhas nas etapas de produ-

ção dos arquivos FITS. Estas falhas podem ocorrer, por exemplo, nos proces-

sos de publicação de artigos, ou exportação corrompida dos arquivos brutos, 

processamento dos dados ou medições de instrumentos; 

 Agregação de dados e metadados: etapa obrigatória e autônoma, a interven-

ção humana não deve ocorrer para garantir que nenhuma edição insira erros 

ao conteúdo já validado. Uma vez que ambos os dados e os metadados refe-

rentes a um registro sejam validados, um novo arquivo FITS deve ser gerado 

contendo as informações disponíveis no original ou temporário integrado com 

os metadados extraídos. 

Uma vez que os dados sejam validados e o arquivo FITS final seja 

produzido, ele será publicado num repositório do BSDC disponível compatível com o 

VO e seguindo os padrões do IVOA. 



As notificações dos eventos de sucesso, erro ou alerta devem ser 

repassadas para os responsáveis para que os mesmos interajam e tentem identificar 

o problema em questão. As notificações devem ser enviadas por e-mail e/ou por 

aplicativo de mensagem. Considerando a popularidade de uso, simplicidade da API e 

recursos multimídias oferecidos, o Telegram foi escolhido em acordo pelo grupo como 

padrão a ser adotado após análise dos protocolos disponíveis apresentada pelo autor 

desse documento. 

 3.2  ANÁLISE DO FLUXO DO PROCESSO 

A leitura da descrição do processo destaca um padrão praticamente linear 

de ações a sererm tomadas, se desconsiderarmos temporariamente o sistema de 

notificação. 

Embora o processo não seja particularmente complexo de ser descrito, com 

entradas e saídas bem definidas e um escopo conciso, é composto por etapas com 

responsabilidades e funcionamentos distinto dos demais. 

É possível, então ilustrar o processo como uma série de etapas, que abstrai 

o processo o suficiente para se começar uma análise e rotular e descrever essas 

etapas como: 

 Acessar Repositório: o portal de compartilhamento da fonte dos dados 

e dos arquivos é acessado e seu conteúdo é analisado; 

 Extrair Dados: dentre todo o conteúdo, filtram-se as informações rele-

vantes: descrições, datas, links e etc, e agrega-se os mesmos em blocos 

de dados comuns a cada elemento de interesse; 

 Obter Arquivos: uma vez que os links dos arquivos foram extraídos do 

portal, cada arquivo é descarregado em um diretório temporário para 

análise; 

 Verificar Arquivos: verifica-se a originalidade do arquivo, se o mesmo 

já foi adquirido e, se sim, se contém algum registro novo ou alterado. 

 Validar Arquivos: os arquivos novos e alterados precisam ser proces-

sados de modo a garantir que os mesmos satisfaçam um padrão mínimo 



de qualidade para que ocorra uma garantia da integridade primária da 

informação a ser publicada; 

 Processar Arquivos: os metadados e os dados contidos nos arquivos 

originais são processados de modo a constituir um arquivo FITS final 

homologado; 

 Publicar Arquivos: os arquivos finais são publicados em um catálogo 

compatível com o padrão definido pelo IVOA 

Essa linearidade surge da dependência associada entre as entradas e 

saídas dessas etapas, porém, ao analisar do ponto de vista de que operações os 

algoritmos e especificações os softwares a executar as etapas deve possuir, é 

possível agrupar essas etapas em três módulos mais coesos: Aquisição de dados, 

Validação de Dados e Publicação de Dados, demonstrados na Figura 2. 

Uma vez que a necessidade de notificar os eventos ocorridos permeia todo 

o processo, ela já deveria ser isolada em um módulo a parte de modo a aumentar a 

coesão do mesmo e potencializar seu reuso. 



 

Além disso, é favorável uma interface que permita tornar o uso desses 

módulos de modo mais acessível e que centralize as informações necessárias. 

Portanto o processo pode ser dividido em 5 módulos coesos e reusáveis. 

1. Aquisição de dados: esse módulo lida com a aquisição dos dados disponíveis 

em URIs e a extração dos metadados desejados, seja diretamente, ao proces-

sar e extrair os metadados das respostas ao acesso à URI, ou através de outras 

 

Figura 2: Etapas do processo agrupadas logicamente. 

 



URIs fornecidas nessas respostas. Como a URI mais comum de acesso pre-

sente na atualidade é um URL (Uniform Resource Locator), ou seja, o endereço 

de uma webpage, esse módulo precisa ser capaz de acessar esse formato de 

conteúdo e processar a resposta na forma de um arquivo HTML. 

2. Validação de dados: esse módulo lida com a verificação, validação e 

processamento dos arquivos. Ele é particular por ter interação humana e trabalhar 

diretamente com o conteúdo dos arquivos e metadados coletados, e com os proces-

sos para garantir que os requisitos do formato de arquivo adotado estão sendo cum-

pridos e que os dados contidos nos mesmos são de tipos suportados e com seus 

valores dentro dos limites do padrão; 

3. Publicação de dados: essa etapa lida diretamente com as especifica-

ções para certificar o repositório como compatível com o VO e conforme os padrões 

do IVOA, trabalhando com a integração dos protocolos, ferramentas e serviços forne-

cidos por eles. 

4. Notificação de Eventos: esse módulo trabalha com os protocolos de 

comunicação exigidos para o envio de notificações. Embora trabalhe com os eventos 

acarretados nos demais módulos, não é fundamentalmente dependente deles e pode 

ser facilmente isolado. 

5. Central de Controle: interface de controle e centralização de informa-

ções sobre os módulos anteriores. Único módulo que por si só exige uma interface 

gráfica (UI). 

Definir processos distintos que possuem escopos de trabalho próprio 

permite que seu desenvolvimento possa ser mais bem segregado e ferramentas mais 

universais sejam fornecidas. 



 

4. DESENVOLVENDO O REPOSITÓRIO DE DADOS DO 

BSDC 

Definidos os grupos de etapas do processo consolidado no Capítulo 3, 

apesenta-se nesse capítulo as considerações levantadas para os requisitos de 

desenvolvimento dos módulos que atenderão as necessidades do pipeline de 

publicação de dados. 

Foi acordado entre os membros do desenvolvimento do BSDC que os 

programas desenvolvidos usariam Python devido ao seu extensivo uso em data 

mining, facilidade de aprendizado e alta difusão na comunidade científica, além da 

disponibilidade de módulos e frameworks de qualidade e para todas as finalidades. 

É importante notar a disponibilidade do AstroPy [22], uma biblioteca escrita 

em Python de alta qualidade, que permite trabalhar com FITS e integrar outras 

bibliotecas científicas como NumPy [23] e SciPy [24], o que foi também um atrativo 

para a escolha da linguagem de programação. O acervo de bibliotecas para 

computação científica não só estão em constante atualização e melhoria, mas são 

altamente utilizadas em outras aplicações de diversas áreas dentro e fora das 

ciências, o que pode ser um atrativo para futuros mantenedores e desenvolvedores, 

ao oferecê-los a oportunidade de estudar suas implementações. 

Como, por natureza, o BSDC é orientado à abertura e compartilhamento 

de informação, todos os módulos serão licenciados com licenças de código aberto e 

compartilhados na plataforma de hospedagem de código-fonte, GitHub. 

Na Seção  4.1 , será apresentado o “almagestum”, o módulo Python 

proposto e implementado para a realização da extração de dados, com foco em dados 

disponíveis em páginas web. Na Seção 4.2 , são apresentadas as considerações a 

serem feitas no processo manual de validação do conteúdo dos arquivos. 

Na Seção 4.3 , é apresentado o GAVO DACHS, o módulo proposto que 

implementa os protocolos de acesso exigidos pelo IVOA. Na Seção 4.4 , é 

apresentado o módulo Python proposto e implementado para a realização da 



notificação, o “narratio”. O capítulo é concluído na Seção 4.5 , com a apresentação da 

interface web gráfica desenvolvida em Python com a biblioteca Flask  [25] para 

controlar o processo. 

 4.1  AQUISIÇÃO DE DADOS 

Para satisfazer as necessidades do processo de aquisição de dados 

(referido com o termo em inglês “Data Acquisition” na documentação do software) foi 

desenvolvido um módulo Python chamado “almagestum” junto com dois outros 

módulos complementares, “almagestum_extra” e “almagestum_rest”, a serem 

explorados nas próximas subseções. 

 4.1.1  ALMAGESTUM 

Almagestum é um módulo desenvolvido para Python 3.4+ que realiza 

filtragem de dados (do termo inglês data scraping), ou seja, é um programa que tem, 

por fim, solicitar um URI e extrair informações da resposta recebida ao acessar esse 

recurso. 

Seu nome é uma homenagem ao tratado matemático e astronômico 

“Almagestum” do século II escrito pelo astrônomo greco-romano Claudius 

Ptolemaeus, mais conhecido na língua portuguesa como Ptolomeu. É um dos livros 

sobre astronomia de maior renome e impacto da história antiga, tendo apresentado o 

modelo geocêntrico que seria usado pelo próximo milênio [26]. 

Devido à popularidade de interfaces web, como as usadas pelo MAGIC, 

VERITAS e outras instituições, foram priorizados métodos que permitam coletar dados 

de arquivos HTML. 

Esse módulo faz extenso uso das seguintes bibliotecas: 

 os: biblioteca presente na biblioteca padrão do Python, que fornece uma inter-

face de interações com o sistema operacional abstrata o suficiente para traba-

lhar com vários sistemas operacionais distintos [27]; 



 urllib: biblioteca presente na biblioteca padrão do Python  que fornece vários 

métodos de acesso a URLs [28]; 

 lxml: biblioteca para processamento de XML e HTML que oferece os métodos 

usados com Xpath, um modo de referenciar elementos de uma árvore  de ele-

mentos com suas folhas sendo elementos contidos nos elementos pai [29]; 

 cssselect: biblioteca necessária para trabalhar com Seletores CSS3 (Casca-

ding Style Sheets) [30];  

O funcionamento do “almagestum” é relativamente simples, grosso modo. 

O “almagestum” possui os arquivos necessários para tornar o mesmo um módulo 

compatível com a especificação oficial do Python, o “__init__.py” e o “__main__.py” 

junto com uma classe “Almagestum” que serve para fazer a interface entre o arquivo 

de configuração como o fornecido no Apêndice A. 

 



O almagestum possui um submódulo chamado “almagestum.fetcher” que 

contém uma superclasse abstrata genérica chamada “Fetcher” que é estendida pelas 

classes, também abstratas, “WebFetcher” and “FileFetcher”, como representado na 

Figura 3. 

Essas classes foram criadas para separar as necessidades específicas do 

acesso a recursos Web, no qual é necessário realizar comunicação com um servidor 

HTTP, e as de navegação de um sistema de arquivos. 

Não é possível garantir que a montagem de um sistema de arquivos de 

terceiros nos hospedeiros do módulo será realizada. Logo, foram desenvolvidas as 

classes “LocalFileFetcher”, que possui métodos para acessar o ponto de montagem, 

e “RemoteFileFetcher”, que possui métodos para realizar o acesso do sistema de 

arquivos sem a necessidade de montar o mesmo. 

 

 

Figura 3: Diagrama de pacotes do almagestum 

 



As interações entre os elementos do módulo, como mostrado na Figura 4, 

permitem que o atributo “scraper” da classe “Almagestum” contenha uma instância 

“fetcher” de uma subclasse “Fetcher”, que realiza a sobrecarga de seus métodos para 

satisfazer as condições de execução da finalidade da classe.  

 

A escolha de qual subclasse usar é realizada de acordo com o modo de 

acesso ao portal do repositório especificado no arquivo de configuração inserido como 

entrada. A seguir, o processo de raspagem é executado com a resposta acesso ao 

repositório, que é processado de modo a permitir que os caminhos especificados para 

os elementos desejados passem a ser acessíveis. 

 Uma vez que a execução da coleta de dados tenha sido realizada, a 

instância “scraper” formata o resultado, que consta dos metadados adquiridos. Além 

disso, gera o log, que consiste dos resultados da extração de arquivos, incluindo 

informações sobre se os mesmos foram capturados com sucesso ou se houve algum 

erro. Este processo é visualizado no diagrama da Figura 5. 

. 

 

Figura 4: Diagrama de classes do almagestum 

 



 

O formato JSON [31] é utilizado extensamente pelo programa. Tanto os 

arquivos de configuração, de log, como o arquivo que contém os metadados extraídos, 

se apresentam nesse formato que é de simples formatação e interpretação. 

O arquivo de configuração, demonstrado na Figura 6, é um dicionário JSON 

composto de duas chaves, “source” e “sections”. A primeira chave descreve os 

campos obrigatórios para a aquisição da informação, que são: 

 name: O nome do repositório; 

 url: O endereço da informação a ser coletada; 

 method: descreve o método de extração a ser usado para a captura das infor-

mações necessárias; 

Já a chave sections é composta de um dicionário com três chaves:  

 path: o caminho que indica onde o bloco de informação se encontra; 

 

Figura 5: Diagrama de sequência de “almagestum”. 

 



 tags: composta por um dicionário com os rótulos das informações e o caminho 

específico para onde ela se encontra; 

 fetch: os rótulos que serão “baixados”; 

 

O arquivo com os metadados é composto de uma lista de metadados na 

qual cada chave é um dos tags extraídos do arquivo de configuração e seu respectivo 

valor é a informação extraída do repositório. Para fins de ilustração, um exemplo 

consta na Figura 7. 

 

Por fim, consta um log, um arquivo que registra informações relevantes 

acerca da aquisição de arquivos, ilustrado na Figura 8. Ele se apresenta como uma 

lista de dicionários na qual cada entrada contém as seguintes chaves: 

 

Figura 7: Exemplo de representação através do navegador Firefox do ar-

quivo de metadados extraídos do MAGIC 

 

 

Figura 6: Exemplo de representação através do navegador Firefox do 

arquivo de aquisição do MAGIC 

 



Date: Data completa da tentativa de aquisição do dado no padrão 

internacional ISO 8601 com formatação UTF [32]; 

File: Nome do arquivo baixado; 

Hash: valor da função de soma de verificação do arquivo baixado, se o 

mesmo foi adquirido com sucesso. Caso não, essa chave não é definida; 

Status: Se o arquivo foi adquirido com sucesso, seu valor é “OK”. Caso 

não, o valor será “ERROR”; 

 



 

Esses arquivos constam nos apêndices do trabalho. 

 

 

  

 

Figura 8: Exemplo de representação através do navegador 

Firefox do arquivo de log do MAGIC 

 



 4.1.2  ALMAGESTUM_EXTRA 

De modo a não saturar o “almagestum” com classes não essenciais, o que 

diretamente afetaria seu tamanho, complexidade e número de dependências, foi 

criado um módulo aparte chamado “almagestum_extra”, consistindo de classes que 

estendem as presentes em “almagestum.fetcher”, como representado na Figura 9. 

Esse módulo não é obrigatório para uso do processo de aquisição de dados 

no momento de redação da escrita deste documento, contendo apenas uma classe, 

GitHubFetcher, que foi criada para realizar um teste de quão viável seria usar o GitHub 

como plataforma de armazenamento temporário de arquivos. 

Há interesse pessoal do autor desse documento de adicionar mais classes 

nesse módulo, como “VimeoFetcher” e “YoutubeFetcher” para adquirir conteúdo 

multimídia dos serviços de streaming Vimeo e Youtube respectivamente, mas não há 

planos ou prazos para desenvolver esses algoritmos. 

 



 

 4.1.3  ALMAGESTUM-REST 

O almagestum é, por si só, um programa completo que possui muitas 

finalidades para seu relativo pequeno tamanho e complexidade, podendo ser 

facilmente instalado em qualquer plataforma. 

Em face dos planos de estender os programas desenvolvidos em serviços 

completos para que possam ser usados de forma descentralizada e autônoma, está 

sendo desenvolvido o módulo “almagestum-rest”, que adiciona uma API RESTful para 

o “almagestum”. 

O “almagestum-rest” está sendo desenvolvido usando as seguintes 

bibliotecas para definir o roteamento mostrado na Tabela 2: 

Flask: um framework Python minimalista que não conta com componentes 

como camada de abstração de banco de dados, controle de login, validação de 

 

Figura 9: Relação do pacote “almagestum” com o “al-

magestum_extra" 

 



formulário, envio de correios eletrônicos e demais recursos. 

O Flask então suporta extensões que adicionam esses e outros recursos e que 

permitem começar o desenvolvimento com uma base pequena, e permitir que ela 

cresça até o necessário para satisfazer as necessidades do projeto [25]; 

 flask-sqlalchemy: uma interface para o uso do SQLAlchemy, um mapeador 

objeto relacional, que permite interagir com a camada de banco de dados 

usando construtores da linguagem de programação Python [33]; 

 flask-migrate: uma interface que permite interagir com o Alembic, uma biblio-

teca escrita em Python que pode migrar banco de dados usados com o SQLAl-

chemy. O uso dessas bibliotecas simplifica os processos de criação e gerenci-

amento dos esquemas contidos no modelo de entidade relacionamento para a 

camada de banco de dados sem a intervenção de um analista de banco de 

dado [34]; 

 flask-restful: uma extensão que simplifica a criação de APIs REST ao prover 

modelos e classes que abstraem as relações das rotas com as ações a serem 

processadas pelo serviço [35]. 

 



Tabela 2: Relação de métodos HTTP, sua URI, e ação a ser realizada pelo serviço 

“almagestum_rest” 



Método HTTP URI Ação 

GET /source 
Retorna lista com os repositórios disponí-

veis. 

POST /source Registra um novo repositório. 

GET /source/<id_source> 
Retorna a configuração do repositório in-

formado. 

PUT /source/<id_source> 
Atualiza a configuração do repositório in-

formado. 

DELETE /source/<id_source> Remove o repositório informado. 

POST /source/<id_source> Solicita uma nova aquisição de dados. 

GET /fetch 
Retorna uma lista com todas as aquisições 

de dados de todos os repositórios. 

POST /fetch 
Solicita uma requisição de captura de da-

dos. 

GET /fetch/<id_fetch> Retorna o log da aquisição informada. 

DELETE  /fetch/<id_fetch> 
Remove todas as entradas da aquisição 

informada. 

GET /fetch/<id_fetch> 
Retorna os dados extraídos da aquisição 

informada. 

DELETE /fetch/<id_fetch> 
Remove os dados extraídos da aquisição 

informada. 

GET /file/<id_file> 
Retorna o arquivo capturado da aquisição 

informada. 

DELETE /file/<id_file> 
Remove o arquivo capturado da aquisição 

informada. 

GET /data/<id_fetch> 
Retorna o resultado extraído na aquisição 

de dados informada. 



Método HTTP URI Ação 

DELETE /data/<id_fetch> 
Remove as entradas geradas na aquisição 

de dados informada. 

 4.2  VALIDAÇÃO DE DADOS 

Como foi previamente descrito, o processo de validação de dados é de alta 

complexidade, ao possuir vários estágios de difícil automatização, pois, exige 

intervenção humana, e por serem recursivos, uma vez que a detecção de um 

problema pode acarretar repetição de uma etapa ou de toda análise. 

Durante a execução do “almagestum” é calculado o valor de hash dos 

arquivos obtidos. Então, caso seja constatado que já existe um arquivo com o mesmo 

nome, verificar se ambos são idênticos é tão elementar quanto calcular os 

“checksums” obtidos, sem precisar recalculá-los. 

A validação de integridade do arquivo é tratada dependendo do formato 

recebido dos arquivos. Entre os principais formatos tratados, podem ser 

exemplificados: 

 HTML e XML: são processados pelo programa de shell “HTML tidy”, desenvol-

vido por Dave Raggett da World Wide Web Consortium (W3C). Esse programa 

permite verificar várias versões do formato HTML, inclusive o HTML5, padrão 

da Web 2.0. Com seus recursos, é possível validar, entre outras coisas, tags 

incompletas [36]; 

  CSV (Comma-separated Values): um dos formatos de arquivos que contém 

registros com campos delimitados mais antigos em uso. Como não é um for-

mato padronizado, embora relativamente simples, abri-lo num gerenciador de 

planilhas como o “LibreOffice Calc” é suficiente para analisar seu conteúdo; 

 FITS: como o FITS é um arquivo usado por um nicho bem específico dentro da 

comunidade científica, mesmo com sua longevidade, não existem muitas 

ferramentas para trabalhar com esse formato. O grupo comumente usa a suíte 

de programas FTOOLS desenvolvida pela High Energy Astrophysics Science 

Archive Research Center (HEASARC) [37], centro de pesquisa em astrofísica 



de alta energia da NASA. Essa suíte oferece vários recursos não só para FITS, 

mas também para a área específica de Astrofísica de Altas Energias, que é 

comum à dos pesquisadores membros do BSDC. 

A validação dos dados e metadados é realizada cruzando-se os valores 

presentes nos arquivos com artigos, publicações, especificações de instrumentos e 

outras possíveis referências que permitam detectar erros na hora que o dado foi 

publicado. 

A omissão ou seleção de unidades e escalas tendem a ser os problemas 

mais recorrentes, uma vez que eles dificultam ou impossibilitam a validação dos dados 

com a publicação que o utilizou, o que impede a reprodução dos resultados. 

O BSDC está em contato frequente com as instituições colaboradoras de 

modo a levantar especificações de como os dados devem ser fornecidos, e de modo 

a reduzir a quantidade de erros detectada, simplificando o processo de validação. 

 4.3  PUBLICAÇÃO DE DADOS 

A publicação é uma etapa crítica e extremamente delicada. Ao considerar 

todo o processo, são os dados publicados que contam como produto para a 

comunidade científica. Além disso, o modo como são acessados e tratados deve 

passar pelo controle da International Virtual Observatory Alliance (IVOA). 

O IVOA estabelece protocolos específicos para a publicação de diferentes 

tipos de conteúdos. Para publicação de imagens, o Simple Image Access Protocol 

(SIAP) deve ser utilizado. Para a publicação de espectro, deve-se utilizar o Simple 

Spectral Access Protocol (SSAP), e para catálogos e tabelas genéricas, o Simple 

Cone Search (SCS) e o TAP baseado no Astronomical Data Query Language (ADQL) 

devem ser utilizados, respectivamente [38]. 

Embora as especificações desses protocolos sejam públicas e bem 

documentadas, o IVOA não disponibiliza nenhuma implementação de referência, 

preferindo recomendar soluções de terceiros. 

Neste trabalho, foi preferido, então, adotar um dos toolkits sugeridos pelo 

IVOA ao invés de desperdiçar recursos no desenvolvimento de uma solução encubada 

no projeto. 



De modo a contornar essas questões delicadas, foi decidido o uso, pelo 

menos inicialmente, de um servidor Linux com Debian rodando o GAVO DACHS (de 

Data Center Helper Suite). Essa é uma suíte completa de ferramentas que permite a 

implantação de um data center compatível com o VO que foi desenvolvido pelo 

Observatório Virtual Alemão de Astrofísica (GAVO, do seu nome original German 

Astrophysical Virtual Observatory) [39], 

A instalação do DACHS não é elementar, sendo necessário configurar o 

sistema operacional, instalar algumas dependências e disponibilizar um banco de 

dados em uma instalação no Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 

Relacionais (RDBMS) PostgreSQL. 

De modo a simplificar a implementação de um ambiente de testes, o BSDC 

disponibilizou, em parceria com o GAVO, um contêiner baseado em “Docker [40]”, um 

programa que realiza virtualização ao nível de sistema operacional. Com essa 

ferramenta, foi possível que as etapas de publicação dos catálogos fossem 

automatizadas e fornecidas para que outras pessoas possam criar seus próprios 

ambientes ou adicionar novos recursos usando esse contêiner como base. 

O contêiner disponibiliza uma imagem de uma instalação do “Debian Linux” 

com todas as dependências e configurações já definidas. Torna-se disponível, então, 

um ambiente para testes e homologação dos processos e um produto inicial que 

demonstra o poder das novas tendências de TI no desenvolvimento da computação 

científica.  

Também são fornecidas as configurações para rodar o “Docker Compose”, 

um orquestrador de contêiner Docker que permite integrar vários contêineres em uma 

imagem única, provendo as necessidades de redes e armazenamento para que essas 

imagens possam interagir umas com as outras. 

A configuração usada é de um contêiner que contém a instalação do 

DACHS isolada e de outro composto de uma instância do PostgreSQL com uma 

interface de rede em ponte entre eles e com a porta 80 liberada para comunicação 

externa para acessar a camada de aplicação do DACHS. 

O Dockerfile e o arquivo que configura esse container com um contêiner 

que contenha uma instalação do PostgreSQL estão fornecidas nos apêndices 1 e 2. 



 4.4  NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS 

Para satisfazer as necessidades do processo de notificação de eventos 

(referido com o termo “Notification” na documentação do software) foi desenvolvido 

um módulo Python chamado “narratio” acompanhado de um módulo complementar 

que adiciona uma API RESTful, o “narratio_rest”. 

 4.4.1  NARRATIO 

Narratio é um módulo desenvolvido para Python 3.4+ que realiza o envio 

de mensagens via vários protocolos. Seu objetivo primário é fornecer uma interface 

comum e facilmente integrável com a detecção de eventos dos demais módulos 

desenvolvidos neste trabalho. 

Seu nome é uma homenagem ao livro “De libris revolutionum Copernici 

narratio prima”, mais comumente conhecido como “Narratio prima” (Latim: Primeira 

descrição) do astrônomo Nicolaus Copernicus [41]. 

O narratio se aproveita de recursos fornecidos por interfaces REST e pelo 

fato de o Python já possuir suporte nativo ao envio de correios eletrônicos para ser 

um programa enxuto, com poucas linhas de código e não depender de bibliotecas de 

terceiros para oferecer seus serviços. 

O “narratio” também faz uso de arquivos JSON para sua configuração, com 

um exemplo estando representado na Figura 10. É importante observar que a 

resposta de APIs “RESTful” é geralmente realizada em JSON, então a capacidade de 

interpretação desse formato, permitido pela biblioteca padrão do Python, é de 

fundamental importância para sua funcionalidade. 



 

 4.4.2  NARRATIO_REST 

Visando oferecer recursos de serviços para o “narratio”, está sendo 

desenvolvido o “narratio_rest”, que no momento funciona apenas com poucas rotas, 

como visto na Tabela 3, uma vez que a comunicação é unidirecional. 

Há interesse da equipe do BSDCem adicionar uma inteligência por trás do 

envio de mensagens de modo a permitir uma interação básica com o módulo, 

efetivamente tornando-o um bot. Desmembrar a mensagem e o acesso ao protocolo 

ou API em classes distintas foi considerado, pelo autor desse documento, então, uma 

escolha válida, pois permite agregar recursos no futuro. 

 

Figura 10: Exemplo de arquivo de configuração do “narrativo” mostrando as opções 

para envio de mensagens via “Telegram” e E-mail. 

 



Tabela 3: Relação de métodos HTTP, seus URIs e ações a ser realizada pelo ser-

viço “narratio_rest” 

Método HTTP URI Ação 

GET /message 
Retorna ids e mídias de comunicação usa-

das em mensagens. 

POST /message/<id_msg> Envia uma mensagem. 

 4.5  CENTRAL DE CONTROLE 

Embora nada impeça o acompanhamento dos processos via leitura de logs 

e output dos programas desenvolvidos, sua praticidade é questionável. De modo a 

tornar o processo mais transparente e acessível e demonstrar que a internet é a 

plataforma definitiva não só para consumir conteúdo, mas produzir trabalhos 

científicos, está sendo desenvolvida uma interface de usuário web (web user interface, 

WUI) chamado “planisphaerium”. 

De modo a permitir que a manutenção e adição de recursos futuros seja o 

mais eficiente possível e que as funcionalidades sejam unidades autocontidas, seu 

desenvolvimento segue a tendência modular para que possa trabalhar com os inputs 

e outputs dos processos que compõem a pipeline de operação. 

 4.5.1  PLANISPHAERIUM 

Seguindo o padrão desenvolvido nos demais módulos, o “planisphaerium” 

foi nomeado pela obra astronômica “Planisphaerium” do grego para “mapa celeste” 

também escrito por Ptolomeu [42]. 

Também desenvolvido conforme a especificação do Python versão 3.4, ele 

usa pesadamente o “flask” para desenhar suas interfaces, rotear suas páginas e 

compilar os templates que produzem o sítio web. 



O “flask” permite o uso de um recurso chamado blueprints que isola 

templates, conteúdo estático, como imagens, scripts JS e CSS, e cadastro de rotas 

do Python em módulos que são adicionados à instância principal da classe “Flask”. 

Foram usados blueprints então para separar o código em grupos funcionais como 

representando na Figura 11. Tem-se, então, os seguintes pacotes: 

 core: contém os templates base do resto do sítio web, com definições dos links 

dos scripts CSS e JS gerais e seu conteúdo; 

 auth: contém as especificações das rotas, templates e classes necessárias 

para gerenciar, login, logout e controle das sessões de usuário ativas.; 

 admin: contém as especificações das rotas, templates e classes necessárias 

para a administração de usuários, grupos, permissões e etc; 

 error: contém as especificações das rotas, templates e classes necessárias 

para processar os erros recebidos pelos requests HTTP; 

 notification: contém as especificações das rotas, templates e classes neces-

sárias para integrar com o “narratio”; 

 data_acquisition: contém as especificações das rotas, templates e classes 

necessárias para acessar os recursos do “almagestum”; 

 data_validation: não implementado ainda, conterá as especificações das ro-

tas, templates e classes necessárias para orquestrar as várias etapas de vali-

dação dos dados; 

 data_publishing: contém as especificações das rotas, templates e classes ne-

cessárias para acessar os recursos do GAVO DACHS; 



 

 

Figura 11: Mapeamento dos pacotes que foram desenvolvidos no “Planisphae-

rium”. 

 



 

O uso de um banco de dados é fundamental para armazenar informações 

de acesso, as configurações dos módulos, alertas e demais funcionalidades que 

necessitam de persistência de dados. Foi escolhido o framework SQLAlchemy como 

Mapeador Objeto Relacional (ORM) para permitir tratar as estruturas de dados como 

objetos Python. 

O uso do SQLAlchemy via a extensão flask-sqlalchemy é particularmente 

um ponto de destaque, pois ele permite usar o SQLite em ambiente de teste e o 

PostgreSQL em ambientes de homologação e produção com poucas mudanças no 

projeto, pois, em conjunto com o Alembic, interfaceado através da biblioteca “flask-

migrate”, ele abstrai muito das necessidades de desenvolver orientado a uma solução 

ou outra. 

O banco de dado SQLite permite usar uma instância em memória, criada 

em cada execução, o que é ideal para fazer testes de funcionalidade e de compilação. 

Além disso, possui baixo consumo de recursos e é compatível com a maior parte do 

padrão SQL (Structured Query Language). 

A escolha do PostgreSQL como gerenciador de banco de dados foi 

realizada devido à dependência do GAVO DACHS ( usado para a publicação de 

dados) de uma base instalada nesse RDBMS, e também pelo suporte nativo ao JSON 

nas últimas versões e ser um projeto de código-fonte aberto. 

Com essa configuração de interface com a camada de armazenamento de 

dados, obtém-se a modelagem Entidade-Relacionamento (ERM) disponível na Figura 

12. 



 

A tabela “System” contém os parâmetros do sistema com seus respectivos 

valores. No momento, usa-se parâmetros para acesso ao banco de dados, chave de 

criptografia e senha de administrador. 

Para o controle dos usuários, várias considerações foram feitas. A tabela 

“User” contém o nome do usuário e sua senha, acompanhado de seu nome completo. 

Cada usuário poderá ter vários meios de contato, uma vez que o “narratio” foi feito 

para trabalhar com mais de um protocolo de comunicação. Consequentemente, há 

 

Figura 12: Diagrama de entidade e relacionamento do planisphaerium. 

 

 



uma tabela “Medium”, que contém todos os protocolos aceitos, e uma tabela 

“Address”, com o endereço usado para o contato, e uma tabela “Contact” que 

relaciona “Medium” com “Address”. 

Uma vez que é comum um usuário pertencer a mais de um grupo de 

pesquisa, ou alguma notificação ter que ser enviada para um grupo inteiro de pessoas, 

há uma tabela “Group”, onde é armazenado o cadastro dos grupos e uma tabela 

“Member”, que correlaciona os usuários com os grupos.  

A integração com os módulos é mais delicada. Cada módulo cadastrado é 

registrado com uma entrada na tabela “Module” e, de modo a abstrair as 

particularidades de cada um, foi criada uma tabela "Settings", com um campo "config" 

que armazena o arquivo JSON com o os parâmetros de execução dos módulos. 

Uma instalação do sistema pode controlar o processo de publicação de 

mais de um repositório, como, por exemplo, o MAGIC e o VERITAS, e um usuário 

pode ter permissões de acesso diferentes em diferentes observatórios. Por exemplo, 

o administrador de um observatório, que tem permissão de autorizar a publicação de 

arquivos ou mudar as configurações, pode ser apenas um consultante dos arquivos 

de outro, podendo apenas ver os arquivos já publicados. 

Então cada repositório, com sua respectiva entrada armazenada na tabela 

“Repository”, tem um arquivo de configuração específico armazenado na tabela 

“Settings”, e cada usuário que está associado a um repositório possui uma entrada 

em “Role” associando a uma permissão, que pode ser definida por módulo para saber 

quais tipos de operação cada usuário pode realizar. 

Para o desenvolvimento das páginas web, foi usada uma combinação de 

JavaScript (JS), usando as bibliotecas jQuery [43] e Popper.js  [44]para animações e 

controle de interface e CSS, com a biblioteca Bootstrap [45] do Twitter que permite 

desenhar facilmente interfaces de usuário web (WUI) responsivas e compatíveis com 

várias resoluções. Exemplos das telas são mostradas nas figuras 13, 14, 15 e 16. 



 

 

Figura 13: Tela de acesso ao “planisphaerium”. O sistema não fornece nenhum con-

teúdo a usuários não autenticados. 

 

 



 

Figura 15:Tela inicial com algumas métricas relevantes 

 

 

Figura 14: Tela com a lista de usuários cadastrados. 

 

 



 

 

Figura 16: Tela de gerenciamento de informações de usuário. 

 

 



 5  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O objetivo desse projeto foi analisar e programar as ferramentas 

necessárias para automatizar o processo de aquisição, validação e publicação de 

dados astronômicos baseados nos modelos atualmente em uso pelos observatórios 

internacionais MAGIC e VERITAS. 

Foram desenvolvidos em Python programas que desempenham cada uma 

dessas etapas e produzem arquivos JSON com suas informações de execução para 

mais fácil captura e processamento. 

Uma vez com as soluções levantadas, foi desenvolvida uma interface que 

permite usar esses programas como módulo, tornando todo o processo controlável 

por um navegador de internet, um recurso mais acessível que uma estação com todas 

as ferramentas usadas para fins científicos. Mediante a essas considerações, não é 

possível definir os requisitos que definem o projeto como concluídos.  

O projeto ainda está em andamento. Embora os requisitos iniciais tenham 

sido alcançados, ou seja, um catálogo com dados dos observatórios MAGIC e 

VERITAS, todos os programas desenvolvidos até o momento possuem planos de 

expansão e adição de novos recursos. 

No momento o sistema está apenas disponível à equipe do BSDC e 

hospedado no CBPF, mas nos próximos meses, seus módulos e acessos serão 

disponíveis para os interessados, contando como produtos oficiais do BSDC. 

O projeto foi desenvolvido em módulos distintos que podem facilmente ser 

reusados e expandidos. Essa abordagem permitiu focar o desenvolvimento em cada 

programa isoladamente, centralizando os recursos de desenvolvimento em cada 

unidade e produzindo programas coesos e multiuso em um curto prazo de tempo. 

Para o módulo responsável pela aquisição de dados, planeja-se melhorar 

os recursos de interpretação de conteúdo dinâmico, que faz uso pesado de JS. Como 

esse recurso demanda, no mínimo, um interpretador de JS e aumenta em muito a 

complexidade do projeto, não foi considerado relevante o suficiente para uma primeira 

versão, mas é um recurso que potencializaria sua gama de usos possíveis. 

Para o processo de validação de software, estão em homologações várias 

ferramentas que verificam a integridade do formato e como desenvolver um framework 



que permita capturar os arquivos, acionar essas ferramentas e verificar sua saída para 

detectar algum erro. 

Como a economia de tempo é mínima e não remove a necessidade de 

haver intervenção humana no processo de validação, não foi considerado um requisito 

urgente, mas como isso poderia detectar alguns erros, pelo menos suporte às 

ferramentas que validam CSV e FITS deve ser implementada. 

Na etapa de publicação dos dados, a parceria com o GAVO permite mais 

facilmente requisitar suporte ou estudar adicionar novos recursos, mas no momento 

não há planos concretos a abordar nesse projeto. 

O sistema de notificação, “narratio”, funciona no momento, apenas como 

via única, ou seja, não há uma inteligência que permita interpretar as respostas das 

pessoas que recebem suas notificações, isso é um ponto que será trabalhado no 

futuro. 

Em particular a API do Telegram é poderosa o suficiente para gerar uma 

troca de informações que possa ser mais natural e independer do acesso à interface 

de controle. Por isso, explorá-la e adicionar recursos com base no que a API fornece 

será o foco das próximas versões desse módulo. 

Embora o sistema de controle, “planisphaerium”, seja elegante o suficiente, 

melhorias na interface para que seu uso em dispositivos como tablets e celulares 

precisam ser feitas. Além do mais, o sistema hoje apenas suporta inglês, mas uma 

reestruturação permitiria usar módulos que simplificariam o desenvolvimento de 

suporte a outros idiomas. 

Com o uso do que foi produzido, alcançou-se o desejo de automatizar a 

maior parte do processo de publicação de dados em catálogos compatíveis com os 

padrões do IVOA. Com isso, o BSDC poderá focar em estender seu catálogo de 

serviços e colaboradores e abordar mais o trabalho com os dados e menos com a 

infraestrutura de coleta dos mesmos. 
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APÊNDICE A– ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO DO MAGIC 

 { 

  "source": { 

    "name": "MAGIC", 

    "url": "http://vobs.magic.pic.es/fits/", 

    "method": "XPath" 

  }, 

  "sections": [{ 

    "path": " /html/body/blockquote/font/font[2]/font/table/tr[ position()>1]", 

    "fetch": [ 

      "FITS" 

    ], 

    "tags": { 

      "Source": "./td[1]", 

      "Article": "./td[2]/a/font", 

      "Year": ". /td [3]", 

      "Reference": "./td[4]", 

      "FITS": "./td[5]/a/@href" 

    } 

  }] 

} 



APÊNDICE B – ARQUIVO DE METADADOS DO MAGIC 

[ 

    { 

        "Article": "Search for very-high-energy gamma-ray emission from the microquasar 

Cygnus X-1 with the MAGIC telescopes", 

        "FITS": "http://vobs.magic.pic.es/fits/mfits/base/MAGIC_2017_CygnusX1.fits", 

        "Reference": "(M. L. Ahnen et al., MNRAS 472, 3474)", 

        "Source": "Cygnus X-1", 

        "Year": "2017" 

    }, 

    { 

        "Article": "MAGIC observations of the microquasar V404 Cygni during the 2015 

outburst", 

        "FITS": "http://vobs.magic.pic.es/fits/mfits/base/MAGIC_2017_V404Cyg.fits", 

        "Reference": "(M. L. Ahnen et al., MNRAS 471, 1688)", 

        "Source": "V404 Cygni", 

        "Year": "2017" 

    }, 

    { 

        "Article": "A cut-off in the TeV gamma-ray spectrum of the SNR Cassiopeia A", 

        "FITS": "http://vobs.magic.pic.es/fits/mfits/base/MAGIC_2017_CassiopeiaA.fits", 

        "Reference": "(M. L. Ahnen et al., MNRAS 472, 2954)", 

        "Source": "Cassiopeia A", 

        "Year": "2017" 

    }, 



    { 

        "Article": "First multi-wavelength campaign on the gamma-ray-loud active galaxy 

IC 310", 

        "Reference": "(M. L. Ahnen et al., A&A, 603, A25)", 

        "Source": "IC 310", 

        "Year": "2017" 

    }, 

    { 

        "Article": "Observations of Sagittarius A* during the pericenter passage of the G2 

object with MAGIC", 

        "Reference": "(M. L. Ahnen et al., A&A, 601, A33)", 

        "Source": "Sagittarius A*", 

        "Year": "2017" 

    }, 

    { 

        "Article": "Observation of the Black Widow B1957+20 millisecond pulsar binary 

system with the MAGIC telescopes", 

        "FITS": "http://vobs.magic.pic.es/fits/mfits/base/MAGIC_2017_B1957.fits", 

        "Reference": "(M. L. Ahnen et al., MNRAS, 470, 4608)", 

        "Source": "B1957+20", 

        "Year": "2017" 

    }, 

    { 

        "Article": "Very-high-energy gamma-ray observations of the Type Ia Supernova 

SN 2014J with the MAGIC telescopes", 

        "FITS": "http://vobs.magic.pic.es/fits/mfits/base/MAGIC_2017_SN2014J.fits", 

        "Reference": "(M. L. Ahnen et al., A&A, 602, A98)", 



        "Source": "SN 2014J", 

        "Year": "2017" 

    }, 

    { 

        "Article": "MAGIC detection of very high energy gamma-ray emission from the 

low-luminosity blazar 1ES 1741+196", 

        "Reference": "(2017arXiv170206795M)", 

        "Source": "1ES 1741+196", 

        "Year": "2017" 

    }, 

    { 

        "Article": "Multiwavelength observations of a VHE gamma-ray flare from PKS 

1510-089 in 2015", 

     “FITS": "http://vobs.magic.pic.es/fits/mfits/base/MAGIC_2017_PKS1510_089.fits", 

        "Reference": "(M. L. Ahnen et al., A&A, 603, A29)", 

        "Source": "PKS 1510-089", 

        "Year": "2017" 

    }, 

    { 

        "Article": "Detection of very high energy gamma-ray emission from the gravita-

tionally-lensed blazar QSO B0218+357 with the MAGIC telescopes", 

  "FITS": "http://vobs.magic.pic.es/fits/mfits/base/MAGIC_2016_QSOB0218+357.fits", 

        "Reference": "(M. L. Ahnen et al., A&A, 595, A98)", 

        "Source": "QSO B0218+357", 

        "Year": "2016" 

    } 

] 



APÊNDICE C – ARQUIVO DE LOG DO MAGIC 

[ 

    { 

        "Date": "2018-06-19T09:18:31.409628Z", 

        "File": "MAGIC_2017_CygnusX1.fits", 

        "Hash": "63366b408d9d50448c1cc8049f370fa5", 

        "Status": "OK" 

    }, 

    { 

        "Date": "2018-06-19T09:18:37.341426Z", 

        "File": "MAGIC_2017_V404Cyg.fits", 

        "Hash": "9532aa5ed18f288111bf75c48a8d9b8b", 

        "Status": "OK" 

    }, 

    { 

        "Date": "2018-06-19T09:18:43.709485Z", 

        "File": "MAGIC_2017_CassiopeiaA.fits", 

        "Hash": "6bb2303b5746bcc6be5c9fba8d8d2689", 

        "Status": "OK" 

    }, 

    { 

        "Date": "2018-06-19T09:18:49.349929Z", 

        "File": "MAGIC_2017_B1957.fits", 

        "Hash": "e2ad72f0184bbb23004e86566c1a48ae", 

        "Status": "OK" 



    }, 

    { 

        "Date": "2018-06-19T09:18:56.380478Z", 

        "File": "MAGIC_2017_SN2014J.fits", 

        "Hash": "2c231bae387726c92a906a6b77c9994c", 

        "Status": "OK" 

    }, 

    { 

        "Date": "2018-06-19T09:19:02.222996Z", 

        "File": "MAGIC_2017_PKS1510_089.fits", 

        "Hash": "c7adfcfe0364acc19962d721d8d9dfb7", 

        "Status": "OK" 

    }, 

    { 

        "Date": "2018-06-19T09:19:08.433337Z", 

        "File": "MAGIC_2016_QSOB0218+357.fits", 

        "Hash": "083e6f1a1c4b570acd82f986ef9c389c", 

        "Status": "OK" 

    } 

] 



APÊNDICE D – ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO DO NAR-

RATIO 

{ 

  "settings": { 

    "email": { 

      "email":"test-alert@icranet.org", 

      "password": "senhadeteste", 

      "server": "servidordeemail.icranet.org", 

      "port": 587, 

      "security": "STARTTLS" 

    }, 

    "telegram": { 

      "name": "bsdcbot", 

      "token": "382971549:ESTA-E-UMA-TAG-DE-EXEMPLO;DDIyYN1VgGw" 

    } 

  }, 

  "contacts": [ 

    { 

      "name": "Sander Salazar", 

      "media": [ 

        { 

          "medium": "email", 

          "enabled": false, 

          "email": "sander.salazar@bsdcteste.com" 

        }, 



        { 

          "medium": "telegram", 

          "enabled": true, 

          "id": 2345678 

        } 

      ] 

    } 

  ] 

} 



ANEXO A – GAVO DACHS DOCKERFILE 

FROM debian:jessie LABEL Description=DaCHS\ is\ a\ publishing\ infrastructure\ for\ 

the\ Virtual\ Observatory. \ 

      Author=Markus\ Demleitner \ 

      URL=http://docs.g-vo.org/DaCHS \ 

      Reference=http://arxiv.org/abs/1408.5733 

MAINTAINER "Carlos Brandt <carloshenriquebrandt at gmail>" ENV PG_VERSION 

9.4 RUN DEBIAN_FRONTEND='noninteractive'               && \ 

    apt-get update                                 && \ 

    apt-get install -y sudo wget vim locales git   && \ 

    apt-get clean 

ENV LANG C.UTF-8 RUN echo LANG="$LANG" > /etc/default/locale 

RUN echo 'deb http://vo.ari.uni-heidelberg.de/debian stable main'      > 

/etc/apt/sources.list.d/gavo.list  && \ 

    echo 'deb-src http://vo.ari.uni-heidelberg.de/debian stable main' >> 

/etc/apt/sources.list.d/gavo.list  && \ 

    wget -qO - http://docs.g-vo.org/archive-key.asc | apt-key add - 

RUN DEBIAN_FRONTEND='noninteractive'                                && \ 

    apt-get update                                                  && \ 

    apt-get install -y postgresql-$PG_VERSION                       && \ 

    apt-get install -y postgresql-$PG_VERSION-pgsphere              && \ 

    apt-get install -y postgresql-$PG_VERSION-q3c                   && \ 

    apt-get clean 

RUN PGFILE=/etc/postgresql/${PG_VERSION}/main/pg_hba.conf           && \ 

    echo 'host  all  all  172.17.0.0/24  trust' >> $PGFILE          && \ 

    echo "listen_addresses='*'" >> "${PGFILE%/*}/postgresql.conf" 



RUN PGDATA=/var/lib/postgresql/${PG_VERSION}                            \ 

    mkdir -p -m 777 /var/run/postgresql/${PG_VERSION}-main.pg_stat_tmp/ && \ 

    su - postgres  -c "/usr/lib/postgresql/${PG_VERSION}/bin/postgres   \ 

      -c config_file=/etc/postgresql/${PG_VERSION}/main/postgresql.conf \ 

      -c logging_collector=on"                                          & \ 

    sleep 5                                                             && \ 

    su postgres -c "createuser -s dachsroot"                            && \ 

    su postgres -c "createdb gavo" 

EXPOSE 5432 COPY bin/dachs.sh /dachs.sh 

CMD ["/bin/bash", "--rcfile", "/dachs.sh"] 



ANEXO B – GAVO DACK DOCKER-COMPOSE.YML 

version: '2' 

services: 

    dachs: 

        container_name: dachs 

        image: chbrandt/dachs:server 

        tty: true 

        network_mode: 'bridge' 

        ports: 

            - '80:80' 

        volumes: 

            - dachs_data:/var/gavo 

        links: 

            - postgres 

        depends_on: 

            - postgres 

    postgres: 

        container_name: postgres 

        image: chbrandt/dachs:postgres 

        tty: true 

        network_mode: 'bridge' 

        volumes: 

- postgres_data: /var/lib/postgresql/9.4/main 

 

volumes: 



  postgres_data: 

  dachs_data: 


