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Inclusão Engajamento

Educação Pesquisa científica

Open Data
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Formação da Nova Geração de Cientistas
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Formação da Nova Geração de Cientistas
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Estudantes Universitários Estudantes de Ensino Médio Público

Pesquisadores de fora dos experimentos
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CERN Open Data
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Portal do CERN Open Data

http://opendata.cern.ch/

http://opendata.cern.ch/


Portal do CERN Open Data

http://opendata.cern.ch/

•Consiste em um portal que funciona como repositório de preservação 
dos dados obtidos pelos principais experimentos do CERN.

• Inclui os softwares e a documentação necessária para entender e 
analisar os dados públicos.

• Alinhado com os padrões globais estabelecidos em preservação de 
dados e também do Open Science, modelo de prática científica que, em 
consonância com o desenvolvimento da cultura digital, visa a 
disponibilização das informações em rede de forma oposta à pesquisa 
fechada dos laboratórios.

•  Atualmente cerca de 50% das tomadas de dados para o Experimento 
CMS e LHCb, 10% do ALICE e ATLAS estão disponível. Se projeta que 
em 10 anos 100% das tomadas de dados dos experimentos estarão no 
portal.

http://opendata.cern.ch/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_digital
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Como Usar?
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Planilhas eletrônicas 
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Suporte com o Project Jupyter é uma organização sem fins lucrativos criada para 
"desenvolver software de código aberto, padrões abertos e serviços para computação 
interativa em dezenas de linguagens de programação"

http://jupyter.org/
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VirtualBox é um software de virtualização desenvolvido pela empresa Innotek depois comprado 
pela Sun Microsystems que posteriormente foi comprada pela Oracle que, como o VMware 
Workstation, visa criar ambientes para instalação de sistemas distintos. Ele permite a instalação e 
utilização de um sistema operacional dentro de outro, assim como seus respectivos softwares, como 
dois ou mais computadores independentes, mas compartilhando fisicamente o mesmo hardware. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://pt.wikipedia.org/wiki/VMware
https://pt.wikipedia.org/wiki/VMware
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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Objetivos Gerais

• Permitir acesso e análises para diferentes níveis de 

conhecimento e habilidade

• Fornecer conjuntos de dados simplificados, sempre que possível

• Prover documentação para os usuários

• Desenvolver e disponibilizar exemplos de códigos de análise

• Permitir análise e visualização dos eventos públicos por meio do 

navegador: por exemplo, histogramas, imagem dos eventos 

(event display)

• Fornecer máquinas virtuais com ambiente de software para 

usuários mais avançados  



Material dos dados públicos para ensino

Exemplos de aplicações em Ensino 

http://opendata.cern.ch/search?page=1&size=20&keywords=education


Resultados do 
experimento CMS 
usando os Dados 

Públicos
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• Público alvo: todo tipo de público

• É necessário lidar com diferentes níveis de complexidade

• Ensino: 

• Muitos tutoriais e planilhas (Jupyter Notebooks ou planilhas) já 
em uso na formação de professores

• Pesquisa: 
Até agora, apenas o CMS divulgou os dados do nível de pesquisa

• 1º lançamento de 28 TB de dados de colisão reconstruídos de 7 
TeV em 2010 em novembro de 2014

• 2ª versão de 130 TB de dados de colisão de 2011 TeV  + > 200 
TB para simulação de MC para dados até 2016

• 3ª versão dos dados de 8TeV pp + MC (> 1 PB) no final de 
2017

Experimento CMS
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Resultados do CMS com 
dados públicos
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Phys.Lett. B716 (2012) 30-61 

Resultados do CMS com 
dados públicos

Higgs decaindo em quatro léptons



Visualização de Eventos
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https://home.cern/about/updates/2016/04/cms-releases-new-batch-lhc-open-data

https://home.cern/about/updates/2016/04/cms-releases-new-batch-lhc-open-data


Exemplo em Ensino
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http://particle-physics-playground.github.io/

http://particle-physics-playground.github.io/
http://opendata.cern.ch/education/CMS
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Exemplo do estudo do J/Psi em 
dimuons @ 7TeV

Autores: Raphael 
Gomes, Sandro 

Fonseca e Wanda 
Prado



Resultados do 
Experimento ATLAS 

usando os Dados 
Públicos
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Exemplo do estudo do Z' em 
diléptons ( dimúons ou dielétrons)

Autores: Vitor Assis e Marcia Begalli



Conclusões
• Os dados públicos do CERN (CERN Open Data) possibilita o 

engajamento de pessoas de diferentes partes do mundo 
possibilitando mostrar em detalhes como são desenvolvidos  
os estudos em experimentos em FAE.

• Os dados públicos podem ser usados para desenvolver cursos 
e materiais para professores e estudantes em diversos níveis 
de conhecimento.

• Possibilita uma maior interação entre Físicos Experimentais e 
Teóricos.
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sandro.fonseca@cern.ch

A vida do físico de 
partículas é 
equilibrar os 

pratos. Cada um é 
um projeto. 

Quando um tá pra 
cair, larga tudo e 
roda ele, depois 
vai pra outro... 
Assim vai….

Obrigado

mailto:sandro.fonseca@cern.ch

