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Inteligência Integrada

• Mais de dez anos de conhecimento dos 
especialistas da IoGas™ criaram fluxos de 
trabalho otimizados e ferramentas fáceis 
de usar com base nas melhores práticas 
do setor em técnicas interpretativas

• Desde resultados estatísticos básicos até 
análises avançadas e sólidos de dados 
multivariados, o IOgas™ pode ajudá-lo 
a obter mais informações sobre seus 
dados, independentemente do seu nível de 
experiência.

Fluxos de Trabalho de Dados 
Simplificados

• Geração de alvos de exploração, 
identificação de outlier e anomalias, 
classificação de rochas, alteração de 
zoneamento, extração de variáveis 
importantes

• Domínio geometalúrgico e integração 
do modelo de recursos 3D para estimar 
melhor o comportamento da produção da 
planta e melhorar o planejamento da mina

• Análise de dados estruturais

Tenha Confiança

Tenha confiança de que está usando o 
software líder do setor para reduzir o tempo de 
processamento de dados, focar na análise de 
dados e produzir resultados acionáveis.

Descubra por que o ioGAS™ é usado por mais 
de 500 organizações de pesquisa comercial, 
governamental e acadêmica em todo o mundo.

O IOGas ™ da IMDEX é um aplicativo de software de análise de dados exploratório líder desenvolvido especificamente 
para a indústria de recursos. Os métodos tradicionais para analisar os resultados podem levar muitas horas e 
estão sempre sujeitos a erros humanos, o IOgas ™ em comparação pode gerar resultados precisos em uma fração 
do tempo. Na última década, uma ampla gama de análises visuais e ferramentas quantitativas avançadas foram 
desenvolvidas para obter uma visão maior da estrutura subjacente de seus dados. 

ioGAS™
Detecte padrões sem esforço,  
anomalias e relacionamentos  
em seus dados de geociências.
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Especificações Técnicas

• Microsoft Windows OS 7, 8 e 10 

• Apple Mac OS X 10.8.3 ou última versão.

Manipulação Avançada de 
Dados

• Formatos de arquivo compatíveis 
 - Excel, texto, csv 
 - SQL Server, MS Access  
 - MapInfo tab

• Utilitário de importação de dados XRF

• Junta/acrescenta novos dados

• Valida dados usando o Data Doctor

• Combina nomes de coluna importados 
com combinações de elemento/óxido/
unidade definidas usando a lógica 'aliasing' 
IOgas™

• Subamostragem aleatória de dados

• Aplica modelos a vários conjuntos de 
dados ou áreas de projeto

• Acompanha o progresso do fluxo de 
trabalho usando pontos de verificação 
salvos.

Interoperabilidade

• IMDEXHUB-IQ™, acQuire GIM Suite

• Links ao vivo Leapfrog Geo, GOCAD® 
Mining Suite e Geoscience ANALYST

• Google Earth, MapInfo e ArcGIS Pro.

Ambiente Gráfico Dinâmico

• Mostra informações de amostra para até 
três variáveis usando atributos de cor, 
forma e tamanho

• Atualização ao vivo em todos os displays 
com base em seleções e atributos em seus 
dados

• Torna grupos de dados visíveis e invisíveis 
em tempo real

• Salva esquemas de atributos e aplica  
novos dados

• Adiciona informações de atributo de volta 
ao conjunto de dados como novas colunas 
variáveis

• Trabalha em um subconjunto de dados 
usando filtros.
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Estatísticas, Gráficos, Mapas

• Relatórios de estatísticas de resumo 
que respondem dinamicamente à 
seleção de parâmetros, visibilidade de 
dados, agrupamento de dados e modos 
multivariados ou univariados

• Tabela de frequência, matrizes de 
correlação de Pearson e Spearman Rank

• Gráficos de dispersão, probabilidade, 
ternário e caixa XY

• Visualiza a distribuição espacial de várias 
variáveis instantaneamente usando 
operações temáticas selecionadas

• Mapas de “histórico de tempos” com vários 
elementos

• Mapas de calor de densidade de pontos

• Algoritmo de grade de interpolação 
otimizado.

Bibliotecas de Referência 
Integradas

• Diagramas de classificação: rocha, razão 
de elementos PER/GER, alteração, regolito, 
exploração de Ni e Cu, IOGC, metamórfico, 
geometa e indicador de diamante

• Cálculos: Normas CIPW, índices de 
exploração, alteração hidrotérmica, razões 
molares e petrogenéticas, REE e regolito 

• Normalizações de aranha: condritos, 
crosta, manto, padrões de CRM

• Nós de composição mineral e rochosa.

Ferramentas de Dados de 
Perfuração

• Gráficos de furo de sondagem simples e 
multi-traço

• Gráficos espaciais 3D XYZ e Glinking.

Técnicas Quantitativas

• Análise de componentes principais

• Cálculos de distância de Mahalanobis

• Análise de projeção discriminante

• Análise de regressão

• Mapas auto-organizados

• Agrupamento K-means

• Nivelamento de dados

• Identificação de outlier de Tukey

• Ferramenta de avaliação de anomalias

• Algoritmos multivariados sólidos (inc. MCD 
rápido).

Ferramentas de Dados 
Estruturais

• Estereonetes ortográficos, de ângulo igual 
e de área igual

• Reprojeção em tempo real 

• Planos de plotagem e lineações

• Cálculo de médias, grandes círculos 
(estatísticas de Bingham), eixo β e melhor 
ajuste canônico: “círculos pequenos” 

• Atribuição de dados estruturais com 
valores geoquímicos

• Contorno de densidade de pontos.

IMAGENS Funcionalidade Stereonet no software IMDEX IoGas™


