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This work proposes an approach developed by following a scientific research 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é apresentado o contexto do trabalho relacionado ao uso 

de simulação na realização da ciência e as vantagens e as suas 

conseqüências. São descritas a motivação desta pesquisa, abordando os 

desafios da modelagem computacional e experimentação baseada em 

simulação, e a questão de investigação que norteia a pesquisa. São 

também apresentados os seus objetivos, o método de pesquisa adotado, o 

histórico deste trabalho e a organização deste texto. 

1.1 Contexto e Motivação: Descrição do Problema 

A Engenharia de Software (ES) vem utilizando a Experimentação como 

instrumento para a criação de um corpo de conhecimento e, para que apresente 

validade científica, todos seus itens precisam ser verificados perante a realidade 

através de estudos experimentais (JURISTO & MORENO, 2001). Estes estudos 

permitem ao pesquisador um maior controle da situação e a manipulação do 

comportamento do ambiente de forma direta, precisa e sistemática (WOHLIN ET AL., 

2000). Na Engenharia de Software, os estudos experimentais visam observar a 

validade dos itens de conhecimento quando relacionados a seus possíveis 

comportamentos em processos de software e como podem afetar o produto gerado. 

Atualmente, diferentes estudos experimentais podem ser aplicados para realizar esta 

verificação, podendo contar com a participação de profissionais em ambientes 

variando entre indústria e academia.  

Todavia, existem limitações em situações nas quais o tempo para examinar o 

comportamento sob investigação é demasiadamente longo, o que pode acabar por 

inviabilizar a participação de profissionais e tornar a observação mais difícil, resultando 

riscos de continuidade da pesquisa. Condições como essa têm motivado o uso cada 

vez mais freqüente de estudos baseados em simulação na Engenharia de Software 

Experimental (ZHANG ET AL., 2008). O uso da simulação como aparato de realização 

de suas pesquisas, embora seja prática recente em Engenharia de Software, é 

corrente em outras áreas da ciência, e.g., Biologia, Engenharia, Física, dentre outras 

(MATTOS ET AL., 2008). Engenheiros de software têm executado seus estudos 

baseados em simulação ao longo dos anos para observar comportamentos 

relacionados à gerência de risco (LIU ET AL., 2009), processos de software (ZHANG 
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ET AL., 2008) e decaimento de software (RUS ET AL., 2003; ARAÚJO, 2009), dentre 

outros.  

Os estudos que fazem uso de ambientes simulados são denominados 

experimentos in virtuo e in silico. Esses estudos permitem observar o mundo real 

através de simulação em ambientes virtuais, compostos por modelos computacionais 

que estão representados, em geral, por programas de computador (e.g. sistema ou 

software). A simulação ocorre através da execução desses programas em 

infraestruturas computacionais. Em especial, os experimentos in silico são altamente 

dependentes de recursos computacionais (DEELMAN ET AL., 2009). Os estudos 

baseados em simulação nas outras áreas de ciência são denominados também de 

experimentos científicos (TROGER & FERNANDES, 2004). 

A principal diferença entre os estudos baseados em simulação é relacionada à 

presença de participantes reais ou simulados. Nos experimentos in silico tanto os 

participantes quanto o ambiente são simulados, ao contrário nos experimentos in 

virtuo, onde o ambiente simulado sofre interação de participantes reais. Um estudo 

baseado em simulação, apesar das questões envolvendo a qualidade dos modelos 

computacionais e possíveis problemas éticos (BASILI ET AL., 2008), pode trazer 

vantagens quando comparado a estudos executados em laboratório ou indústria, como 

permitir maior controle do ambiente, menor custo de execução e a possibilidade de 

antecipação a futuros riscos à pesquisa. Também, existe a possibilidade de observar, 

de forma restrita, a viabilidade das tecnologias de software sob investigação 

(TRAVASSOS & BARROS, 2003).  

Uma opção para apoiar os estudos in virtuo e in silico seria através do uso de 

abordagens para definição de workflows de negócio (HOLLINGSWORTH, 1994), 

visando automatizar esses experimentos. O workflow de negócio surgiu em meados 

da década de 1970, com o intuito de automatizar e coordenar fluxos de trabalho em 

escritórios (GIL, 2007). Atualmente, existem diversas abordagens para apoiar a 

definição de workflow de negócio, tais como Object Thinking by Proforma, citada em 

(IENDRIKE, 2008) e a modelagem através de casos de uso (JACOBSON ET. AL., 

1994). Contudo, deve-se considerar que as características dos ambientes de pesquisa 

diferem dos escritórios de negócio (BASILI ET. AL., 2008), pois existem: 

 Limitações quanto à disponibilidade de recursos humanos para construção 

dos workflows. Em geral, as equipes são compostas por poucos indivíduos 

e com carga de trabalho alta e pouco tempo disponível; 

 Limitações quanto ao nível de conhecimento em tecnologias para 

identificação de requisitos e desenvolvimento de sistemas e workflows. Em 
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geral, as equipes são compostas por pesquisadores não especialistas em 

ciência da computação, e; 

 Variações no conjunto de atividades que pode conter diversas alternativas 

de métodos, ferramentas e sistemas. Essas variações geram muitas 

combinações de fluxos de execução que possuem o mesmo objetivo.  

 

Assim, a utilização de abordagens para definição de workflows de negócio na 

área de experimentação baseada em simulação pode não ser trivial, pois os contextos 

são muito diferentes em termos de participantes e recursos disponíveis. Desta forma, 

para apoiar os estudos baseados em simulação, foram criadas tecnologias como 

workflow científico e Sistemas Gerenciadores de Workflow Científico (SGWfC). O 

workflow científico é um modelo que representa as atividades do estudo organizadas 

em uma seqüência a fim de realizar um determinado objetivo e, em geral, estas são 

realizadas automaticamente por programas (DEELMAN ET AL., 2009). Os workflows 

são interpretados e executados pelos SGWfCs que, em geral, permitem sua 

especificação, modelagem e execução. Os benefícios do uso destas tecnologias para 

experimentação são: registro da proveniência dos dados; automação da execução do 

fluxo de atividades; controle e invocação das ferramentas; manipulação dos dados 

consumidos e gerados (MATTOS ET AL., 2008).  

Entretanto mesmo com essas novas tecnologias, os experimentos in virtuo e in 

silico, naturalmente, adicionam complexidade a realização de pesquisas, pois esses 

requerem maior apoio computacional para a execução dos seus diferentes programas 

e uma infraestrutura complexa disponível e configurada a priori. Também existe 

necessidade de maior conhecimento do domínio pelos pesquisadores onde a pesquisa 

será executada para que seja realizada a modelagem computacional do ambiente, do 

participante do estudo e do objeto sob investigação (TRAVASSOS & BARROS, 2003). 

Isso tudo torna a concepção e execução desses estudos não trivial para o 

pesquisador, o que pode representar uma dificuldade para a modelagem 

computacional de estudos baseados em simulação.  

De fato, a modelagem computacional já foi identificada como um dos desafios 

para computação por diversos grupos de pesquisa: UKCRC (UKCRC, 2005; 

KAVANAGH & HALL, 2008); CRA (CRA, 2005); SBC (SBC, 2006). Em especial, a 

SBC (2006) detalha os principais desafios para 2006 - 2016 relacionados à 

modelagem computacional como:  

 Desempenho: desafio relacionado ao processamento dos dados, ao uso de 

infraestruturas e a ambientes para alto desempenho. 
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 Identificação de requisitos: desafio relacionado ao desenvolvimento de 

novas técnicas de identificações de requisitos. 

 Armazenamento: desafio relacionado ao armazenamento do alto volume de 

dados gerados e dos fatores associados à sua manipulação.  

 Colaboração: desafio relacionado ao impacto da colaboração entre 

engenheiros de software e outros cientistas e ao uso de ferramentas que 

auxiliem a modelagem colaborativa.  

 Visualização: desafio relacionado ao desenvolvimento de algoritmos e 

técnicas de visualização dos resultados gerados.  

 

Como se percebe, a modelagem computacional é uma área de pesquisa em 

aberto com muitos desafios a serem vencidos. Assim, à medida que experimentos 

baseados em simulação, em especial da categoria in silico, são cada vez mais 

utilizados na Engenharia de Software e outras áreas da ciência, torna-se cada vez 

mais necessário que sejam desenvolvidas tecnologias para auxiliar em sua concepção 

e execução.  

1.2 Questões de Pesquisa 

Uma preocupação para a realização de experimentos in silico se refere à 

utilização dos SGWfCs. Esses sistemas geralmente usam linguagens específicas, 

obrigando os pesquisadores a descrever o workflow científico em baixo nível de 

abstração exclusivamente para este sistema. Por conseguinte, os pesquisadores se 

concentram mais nas questões de implementação e menos na definição de requisitos 

essenciais do experimento in silico, o que torna toda a tarefa de concepção mais 

complexa. Assim, a concepção do estudo se torna semelhante à atividade de 

"codificação‖, porque a maioria das questões diz respeito às definições de recursos 

computacionais, como por exemplo, escrita de linhas de comando e escolha de 

endereços IP.  

Mesmo o emprego de esforços no provimento de mecanismos para 

modelagem visual, e.g., Kepler (ALTINTAS ET AL., 2004) ou Vistrails (CALLAHAN ET 

AL., 2006), não foram suficientes para resolver o problema descrito anteriormente. 

Pois, ainda existe a codificação dos programas e definição de detalhes arquiteturais 

nesses SGWfC juntamente com a concepção do estudo. Adicionalmente, observa-se a 

falta de métodos para auxiliar os cientistas na concepção e identificação de requisitos 

para experimentos in silico (SBC, 2006; BASILI ET AL. 2008). Portanto, a concepção é 

normalmente realizada ad hoc e diretamente no SGWfC (baixo nível de abstração). 
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Assim, não há garantia de que as informações relevantes para apoiar o estudo 

experimental foram retratadas, exceto as decisões arquiteturais de baixo nível 

oriundas das necessidades computacionais do experimento científico.  

O ideal seria inicialmente conceber o workflow científico em alto nível de 

abstração (independente de Sistema Gerenciador de Workflow Científico) e 

posteriormente definir detalhes de implementação relacionados a aspectos 

arquiteturais e restritivos do seu funcionamento. Na verdade, a concepção através de 

diferentes níveis de abstração é citada por diversos autores (LUDASCHER ET AL., 

2003; VERDI ET AL., 2007; OGASAWARA ET AL., 2009) como boa prática a ser 

empregada na concepção, diminuindo a complexidade de tal tarefa. Entretanto, 

considerando o conhecimento do autor desta dissertação sobre o tema, não existe 

orientação disponível na literatura técnica sobre o tipo de informação necessária 

(requisitos) e tão pouco sobre quais são as tarefas e perfis para a concepção desses 

experimentos in silico (e in virtuo) em alto nível de abstração: o que apenas se 

encontra é algum auxilio na definição de restrições e condições relativas aos 

diferentes SGWfC.  

Nós acreditamos que os experimentos in silico (e in virtuo) representam uma 

estratégia promissora e necessária para acelerar a experimentação e ciclos de 

aprendizagem em Engenharia de Software. No entanto, na revisão da literatura técnica 

não foi possível encontrar tecnologias maduras para lidar com esses experimentos, 

desde a concepção de workflow em níveis mais abstratos, até sua implementação em 

um SGWfC.  

Apesar de relacionados, os workflows de negócio e científico diferem em uma 

característica: quem desenha o workflow. No contexto do negócio, existem 

especialistas em especificação disponíveis, e notações e ferramentas são criadas para 

utilização por Engenheiros de Software ou cientistas da computação. Entretanto, no 

contexto científico não há tanta disponibilidade de recursos com alto conhecimento em 

desenvolvimento e especificação de requisitos, pois, em geral, as equipes são 

pequenas e formadas por especialistas do domínio (BASILI ET. AL., 2008). Todo este 

contexto nos motivou a investigação no sentido de apoiar as abordagens relativas à 

concepção de workflow científico em experimentos in virtuo e in silico na Engenharia 

de Software e áreas afim.  

Assim, apesar da concepção de workflow como um todo ser um campo de 

pesquisa em aberto, o problema a ser tratado pela abordagem descrita nesta 

dissertação está relacionado à concepção de workflow científico em alto nível de 

abstração e sua representação em um formato estruturado e definido. Além disso, esta 

abordagem foi concebida para ser utilizada por pesquisadores e especialistas do 
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domínio, que pretendem utilizar workflow científico nas suas simulações e que não 

são, necessariamente, Engenheiros de Software ou cientistas da computação. Desta 

forma, a abordagem é composta por poucos instrumentos, artefatos e tarefas, 

considerando a restrição de recursos humanos e de nível de conhecimento sobre 

computação. Além disso, esta abordagem não contempla a concepção de workflow 

científico para um SGWfC em particular, isto é, não se preocupa com a implementação 

do workflow nestes sistemas e na definição de aspectos arquiteturais e recursos 

computacionais. 

Considerando este cenário, esta pesquisa propõe uma abordagem de apoio à 

identificação de workflows científicos para experimentos in silico (e in virtuo) em alto 

nível de abstração, aplicando também técnicas de garantia da qualidade nos modelos 

de workflow definidos. Deve-se esclarecer que o escopo da pesquisa não diz respeito 

ao desenvolvimento de sistemas ou softwares que representam os modelos 

computacionais a serem executados, mas sim apoiar na representação da ordem de 

execução das atividades do experimento in silico como modelos de workflow científico. 

A hipótese desta pesquisa considera que é possível minimizar os riscos 

envolvidos com a concepção de experimentos in silico (e in virtuo) que utilizam 

tecnologia de workflow científico, reduzindo problemas de omissão, fato incorreto, 

ambigüidade, informação estranha e inconsistência nos seus requisitos identificados.  

1.3 Objetivos 

O principal objetivo desta pesquisa consiste na definição de abordagem que 

auxilie o engenheiro de software (ou pesquisadores) nas tarefas de concepção e 

verificação dos requisitos de experimentos in silico (e in virtuo) que utilizam a 

tecnologia de workflow científico. Esse objetivo pode ser decomposto em:  

1. Identificar o cenário sobre composição de workflow científico: 

identificar através do uso de quasi-revisões sistemáticas o cenário sobre 

composição de workflow científico para experimentos in silico; 

2. Identificar características que definem elementos do workflow 

científico: identificar, através da revisão da literatura, as características 

que definem os elementos do workflow científico; 

3. Definir o procedimento para concepção de workflow científico: 

estabelecer as atividades de apoio à identificação e verificação de 

requisitos do workflow científico, assim como seus artefatos consumidos e 

produzidos; 
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4. Definir modelos para representação gráfica do workflow científico: 

definir a notação a ser utilizada na representação do modelo de workflow 

científico, estendendo-a para representar os seus elementos;  

5. Definir representação textual para especificar os requisitos do 

workflow científico: estruturar, a partir das características definidas, uma 

forma de capturar textualmente as informações sobre os requisitos do 

workflow científico.  

 

A fim de limitar o escopo, esta pesquisa não tem como objetivo em nenhum 

momento definir os seguintes itens: 

 Linguagem universal de representação e/ou execução de workflow 

científico;  

 Novo sistema gerenciador de workflow científico e/ou máquinas de 

execução de workflow científico;  

 Novos paradigmas de simulação de modelos computacionais e 

experimentos in silico;  

 Criação de técnicas ou métodos para desenvolvimento de software que 

representem modelos computacionais. 

 

1.4 Trabalhos relacionados 

Algumas boas práticas relacionadas ao uso de workflow científico 

(LUDASCHER ET AL., 2003; YU & BUYYA, 2005; DEELMAN ET AL., 2009; VERDI ET 

AL., 2007) sugerem que se deve explorar diferentes níveis de abstração quando 

construindo seus modelos, utilizando inicialmente abstrações de conceitos em mais 

alto nível e postergando a definição de detalhes de implementação. Apesar das 

recomendações, poucos trabalhos são encontrados propondo métodos ou processos 

ou procedimento que auxiliem na concepção dos workflows para experimentos in 

silico.  

Um destes trabalhos é VERDI ET AL. (2007), que definem um processo para 

capturar workflow conceitual, inspirado nos conceitos industriais para fluxo 

automatizado de negócios. O processo explora três diferentes modelos: modelo 

representando o fluxo de controle; modelo hierárquico dos workflows, que representa a 

ordem e os níveis de atividades; e um modelo que representa o fluxo de dados para 

cada atividade. No entanto, representar os fluxos do experimento através desses 

modelos pode exigir um maior esforço na manutenção, pois são três tipos de modelos 



 

8 

diferentes, podendo levar a inconsistências entre eles. Além disso, não há nenhuma 

indicação de que o processo descrito por VERDI ET AL. oferece um mecanismo de 

verificação, exceto por propor a validação do workflow científico através de 

walkthroughs, realizado pelos mesmos pesquisadores que criaram o documento, o 

que pode influenciar os resultados.  

Em outro trabalho, GIL ET AL. (2007b) propõem um processo para compor os 

workflows em diferentes níveis de abstração. Os autores definem as etapas do 

processo e os papéis a serem desempenhados em cada etapa. O processo é mais 

abrangente do que a abordagem proposta nesta dissertação, porque lida com a 

concepção dos workflows em alto nível de abstração e na sua posterior 

implementação. No entanto, a abordagem de GIL ET. AL. não traz maiores detalhes, 

pois não descreve as informações necessárias para nova concepção e nem apresenta 

como devem ser os instrumentos utilizados. Além disso, a abordagem representa o 

experimento como um workflow em alto nível, todavia toda a abstração é relacionada 

apenas a único fluxo de execução, sem apresentar possíveis variações em atividades 

ou caminhos de execução.  

O trabalho descrito por PLLANA ET AL. (2005) se relaciona à abordagem 

proposta nesta dissertação devido ao uso de modelos UML para representar 

workflows científicos. PLLANA ET AL. propõem um sistema gerenciador no qual os 

seus modelos são expressos como diagrama de atividades. Para tal, eles realizam 

uma extensão da notação para representar as funcionalidades do sistema, como por 

exemplo, paralelismo. Apesar de PLLANA ET AL. utilizarem o diagrama de atividades, 

eles diferem no nível de abstração que realizam a concepção, pois na abordagem 

deles, o workflow já define detalhes de implementação na interface do sistema 

gerenciador.  

Considerando a perspectiva de reutilização das informações do experimento 

científico, existem iniciativas como myExperiment (DE ROURE ET. AL., 2009) e 

Vistrails (CALLAHAN ET AL., 2006) que permitem o armazenamento e posterior uso 

de workflows científicos por outros pesquisadores ou grupos de pesquisa. Contudo, os 

workflows científicos armazenados se encontram representados em nível concreto, já 

definidos para um SGWfC em particular e ligados a uma infra-estutura computacional 

específica, podendo necessitar de adaptações e acarretar, assim, problemas no seu 

uso. Adicionalmente, além dos modelos de workflow cientifico, não existe garantia de 

existência de uma documentação auxiliar contendo informações sobre o workflow 

escolhido para ser reutilizado. 

Considerando a concepção de workflow científico, OGASAWARA ET AL. 

(2009) propõe uma abordagem denominada GexpLine, que permite, a partir de uma 
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representação estruturada, a derivação semi-automática de workflows científicos 

concretos para SGWfCs. Entretanto, a representação feita na GexpLine não se 

encontra no mesmo nível de abstração que a abordagem descrita nesta dissertação, 

principalmente pelo fato dos modelos da GexpLine conterem informações de infra-

estutura computacional previamente definidas e necessárias para a derivação dos 

workflows concretos. De fato, as abordagens GexpLine e a descrita nesta dissertação 

são complementares, pois uma lida diretamente com a concepção de workflow em 

nível abstrato, enquanto a outra pode utilizar essas informações como insumo para a 

concepção dos workflows concretos. 

1.5 Método de Pesquisa 

O método de pesquisa utilizado neste trabalho segue os passos descritos na 

Figura 1.1, e ao seu final, espera-se como resultado a definição da abordagem para 

concepção proposta. A seguir, tem-se uma descrição de cada um dos passos 

executados:  

 Realizar Revisão Inicial da Literatura: executado no segundo semestre 

de 2008, nesta atividade realizou-se uma revisão ad hoc da literatura 

técnica sobre composição de workflow científico para experimentos in silico 

(e in virtuo). O foco desta revisão inicial foi entender os conceitos básicos 

desta área de pesquisa, os principais termos e identificar os elementos do 

domínio de workflow científico e suas características;  

 Executar Quasi-Revisão Sistemática da literatura: consistiu na 

realização de revisão controlada da literatura. Os fundamentos da revisão 

sistemática (estudo secundário) auxiliam na obtenção de resultados 

reaplicáveis, verificáveis e possivelmente mais precisos sobre o assunto 

que se pretende pesquisar (BIOLCHINI ET AL., 2005). Iniciada no segundo 

semestre de 2008 e executada no primeiro semestre de 2009, o foco desta 

revisão foi investigar o estado da arte e da prática da composição de 

workflow científico caracterizando as abordagens; 

 Definir a abordagem para composição: iniciado no segundo semestre de 

2008 e continuado no primeiro semestre de 2009, foi desenvolvido de forma 

incremental e utilizou como base as informações identificadas na revisão ad 

hoc e na quasi revisão sistemática. Ao final, chegou-se à abordagem para 

apoiar a definição e verificação de requisitos de experimentos in silico 

representados por workflow científico;  
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 Realizar prova de conceito: realizado no segundo semestre de 2009. O 

objetivo era identificar problemas na abordagem proposta, através da sua 

aplicação em um experimento in virtuo, e assim obter indícios da sua 

viabilidade.  

 Evoluir abordagem para composição: realizado no primeiro semestre de 

2010. Neste os problemas identificados na abordagem, após sua aplicação 

na prova de conceito, foram resolvidos e uma nova versão da abordagem 

foi criada.  

 Realizar estudo de campo: iniciado no primeiro semestre de 2010 e 

concluído no segundo semestre de 2010. O objetivo foi avaliar a 

aplicabilidade da abordagem proposta em um ambiente real de pesquisa, 

desenvolvendo uma documentação para um experimento in silico e, assim, 

obter indícios da sua viabilidade. 

 Atualizar os resultados da Quasi-Revisão Sistemática: realizado no 

segundo semestre de 2010, consistindo na reaplicação do protocolo de 

pesquisa da quasi revisão sistemática com o intuito de atualizar os dados e 

obter caracterização do cenário mais atual sobre composição de workflow 

científico.  

 

1.6 Organização do Trabalho 

Este capítulo apresentou as idéias motivadoras para o desenvolvimento dessa 

dissertação, o método de pesquisa utilizado para definição da proposta e a hipótese 

direcionadora da pesquisa. Estes tópicos serão refinados ao longo dos próximos 

capítulos. O texto dessa dissertação é estruturado da seguinte forma, além desse 

Capítulo 1 de introdução: 

 Capítulo 2 – Os conceitos sobre experimentação são apresentados. 

Também é descrita a tecnologia de workflow científico utilizada na 

realização de simulação. São revisadas algumas notações de modelos e 

linguagens de representação de workflows existentes na literatura técnica.  

 Capítulo 3 – A Quasi revisão sistemática realizada é apresentada, 

descrevendo a questão de pesquisa e o seu protocolo. Nesse capítulo 

também é apresentada a análise dos resultados obtidos e as conclusões 

geradas a partir desses dados. 

 Capítulo 4 – A estrutura da abordagem para composição de workflow, em 

sua versão inicial, é apresentada. Neste capítulo descreve-se o 
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procedimento para a concepção de workflow científico abstrato. Também é 

descrita a prova de conceito aplicada no domínio de evolução de software, 

com intuito de identificar problemas e avaliar a viabilidade da abordagem;  

   

Figura 1.1. Passos do método de pesquisa aplicado no desenvolvimento da abordagem. 
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 Capítulo 5 – A evolução da estrutura da abordagem para composição de 

workflow é descrita neste capítulo. São apresentadas as modificações 

realizadas no procedimento, nos instrumentos e a definição de heurísticas 

para o uso na abordagem. Adicionalmente, é descrita a avaliação 

experimental da abordagem, que consiste na sua aplicação de estudo de 

campo em um projeto real em larga escala. 

 Capítulo 6 – As conclusões da pesquisa, a descrição dos resultados 

obtidos, as principais contribuições e as limitações desta pesquisa são 

descritos neste capítulo. 

 

Além destes, esta dissertação contém cinco anexos: 

 Anexo A – Anexo contendo as strings de buscas derivadas para cada base 

digital, que foram utilizadas no protocolo de revisão quasi sistemática.  

 Anexo B – Anexo contendo a lista de todas as referências retornadas após 

a execução da string de busca e sua classificação quanto à inclusão e 

exclusão. 

 Anexo C – Anexo contendo a tabela completa da síntese dos dados 

extraídos das referências incluídas, incluindo o trecho extraído da própria 

referência.  

 Anexo D – Anexo contendo um template do documento que descreve a 

especificação do workflow científico abstrato. 

 Anexo E – Anexo contendo o metamodelo auxiliar dos elementos do 

domínio de workflow científico.  
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CAPÍTULO 2 - CONCEITOS SOBRE EXPERIMENTAÇÃO 

BASEADA EM SIMULAÇÃO, WORKFLOW E UML 

Neste capítulo é apresentada a revisão dos conceitos básicos sobre a 

experimentação e a tecnologia de workflow científico necessários para 

apoiar o entendimento do tema dessa dissertação. Esta revisão ad hoc da 

literatura técnica aborda o conceito de experimentação, de workflow 

científico e seus ciclos de vida, comparando-os brevemente. Também são 

apresentados os requisitos dos Sistemas Gerenciadores, que visam apoiar 

o ciclo de vida do workflow científico. Por último é apresentado um 

conjunto de linguagens e notações para representação gráfica de workflow 

científico, em especial, a notação de diagrama de atividades da UML 2.0.  

2.1 Fundamentação teórica 

2.1.1 Experimentação 

O uso de experimentação é motivado quando o pesquisador deseja ter o 

controle sobre o ambiente e manipular o comportamento do objeto sob avaliação de 

maneira precisa, direta e sistemática, sendo seu principal objetivo avaliar uma 

hipótese previamente definida. Contudo, realizar experimentação não é uma tarefa 

trivial, necessitando de preparação adequada do protocolo do estudo experimental, o 

gerenciamento da sua execução e sua posterior análise (WOHLIN ET. AL. 2000). 

Estudos experimentais se diferenciam de acordo com o nível de controle que o 

pesquisador possui sobre o ambiente onde são executados, permitindo dividi-los em 

categorias distintas de estudos. A categorização ajuda o pesquisador a explicitar 

características do experimento a ser executado, como o nível de controle, influência de 

fatores externos e a possibilidade de generalizar o seu resultado (TRAVASSOS & 

BARROS, 2003). 

Travassos & Barros (2003) apresentam uma taxonomia para estudos 

experimentais em Engenharia de Software composta por quatro categorias, dividindo 

assim os experimentos em: 
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 In vivo: experimentos aplicados por participantes em ambientes e em 

circunstâncias reais (e.g., um projeto de desenvolvimento de software em 

uma empresa). 

 In vitro: experimentos executados em ambientes controlados, onde o 

pesquisador possui maior controle sobre os fatores que podem afetar os 

resultados. Em geral, os estudos são feitos em laboratórios ou 

universidades. 

 In virtuo: experimentos onde o ambiente é representado através de 

modelos computacionais, que descrevem a realidade na qual os 

participantes interagem diretamente.  

 In silico: experimentos onde tanto os participantes quanto o ambiente e 

objeto de estudo são descritos como modelos computacionais, não 

havendo (ou reduzindo ao máximo) qualquer tipo de intervenção humana. 

 

Uma característica importante de experimentos in virtuo e in silico é a 

possibilidade de simulação do mundo real, conduzida em um ambiente virtual 

composto por modelos numéricos (TRAVASSOS & BARROS, 2003). Estes modelos 

são representações computacionais de um fenômeno ou elemento do mundo real. Em 

geral, os modelos computacionais estão representados na forma de software, 

sistemas ou fontes de informações. Em diversas outras áreas a simulação é utilizada 

para auxiliar a tomada de decisão ou avaliação de um determinado fenômeno. 

Experimentos in silico são encontrados, dentre outras áreas, na bioinformática 

(STEVENS ET AL., 2004), meteorologia (GANNON ET AL. 2007), ecologia 

(PENNINGTON ET AL. 2007) e exploração de petróleo offshore (OLIVEIRA ET AL. 

2009). Nestes domínios, os experimentos in silico são mais conhecidos como 

experimentos científicos. 

A exploração da simulação confere aos experimentos in virtuo e in silico 

vantagens quanto às ameaças ao controle e custos quando comparados aos 

experimentos in vivo ou in vitro (TRAVASSOS & BARROS, 2003). Por exemplo, 

utilizando um experimento in silico pode-se representar, através de modelos 

computacionais, um grande número de participantes interagindo com o ambiente e o 

objeto sob avaliação. Desta forma, a simulação dessa interação permite extrair 

indícios de que o comportamento sob estudo é válido. O teste e a avaliação do estudo 

antes de sua aplicação no mundo real (in vivo) ou ambiente controlado (in vitro) podem 

detectar possíveis problemas, evitando custos de reaplicação, principalmente em larga 
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escala; ou a perda do estudo que devido a pouca disponibilidade de participantes 

tornaria proibitivo sua reexecução com a mesma população no caso de falha 

(BARROS, 2001).  

Outro exemplo da exploração de experimentos in silico é a possível utilização 

de modelos computacionais para simular o decaimento da qualidade de sistemas de 

software ao longo do tempo. Notoriamente, conforme sofre evoluções e manutenções 

ao longo de sua vida útil, o software pode apresentar perda de desempenho, 

anomalias na execução, dentre outros comportamentos não previstos, ou seja, o 

decaimento de sua qualidade. Desta maneira, podem-se observar esses possíveis 

comportamentos, utilizando-se simulação para realizar a passagem de tempo sobre os 

ciclos de manutenção e com isso obter indícios de como o software se comportará 

futuramente, permitindo a ação preventiva para evitá-los (ARAÚJO, 2009).  

Apesar das vantagens, o uso de experimentos baseados em simulação 

introduz novas questões como, por exemplo, exigir mais conhecimento do pesquisador 

sobre o domínio do estudo, pois ele precisa representar o ambiente, participante e/ou 

objeto sobre avaliação como modelo computacional. Outro ponto em questão é 

relacionado à qualidade dos modelos computacionais criados para a simulação, que 

influenciam diretamente na qualidade dos dados produzidos, o que, portanto, podem 

comprometer o resultado do experimento, direcionando-o para resultados inválidos ou 

até mesmo conclusões errôneas. Adicionalmente a todas essas questões, deve-se 

definir uma infraestrutura computacional mais complexa para o estudo, afinal os 

modelos são, em geral, representados por diferentes softwares que precisam ser 

executados em recursos computacionais específicos (e.g. servidores, cluster, dentre 

outros) definidos a priori (TRAVASSOS & BARROS, 2003). 

Contudo, antes de definir a infraestrutura computacional na qual a simulação 

será realizada, assim como nos estudos in vivo e in vitro, o pesquisador precisa tratar 

outros pontos a fim de criar seu experimento, como a definição do objetivo, das 

hipóteses, dos instrumentos, dentre outras etapas. Também é foco de preocupação e 

preparação o empacotamento de todo material utilizado no experimento, pois assim 

permite-se que este possa ser repetido e avaliado por outros pesquisadores 

interessados. O empacotamento auxilia na proveniência (FREIRE ET AL. 2008) do 

experimento, isto é, o registro das informações sobre determinado objeto ou processo 

utilizado, permitindo-se avaliar posteriormente sua qualidade e autenticidade.  

Considerando todas essas necessidades, WOHLIN ET AL. (2000) definem um 

processo para experimentação, a princípio genérico para qualquer tipo de estudo 

experimental. O processo definido por WOHLIN ET AL. contém cinco atividades, 

sendo elas: definição; planejamento; execução; análise e interpretação; e, 
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apresentação e empacotamento. Apesar deste processo auxiliar no gerenciamento 

dos estudos experimentais, AMARAL (2003) estendeu o processo modificando a etapa 

de empacotamento, tornando-a paralela às demais etapas. Assim, a coleta e 

armazenamento da proveniência abrangem todas as outras atividades, o que segundo 

AMARAL, diminuiria a possibilidade de omissões de informação importantes na 

repetição do estudo. A Figura 2.1 representa o processo experimental proposto.  

 

 

Figura 2.1. Processo experimental, definido por WOHLIN ET. AL. (2000), estendido por AMARAL 
(2003). 

Basicamente, na etapa de definição o pesquisador expressa em termos de 

objetivos o experimento a ser realizado. Após isto, o pesquisador realiza o seu 

planejamento, definindo seu projeto do experimento, criando e estabelecendo os 

instrumentos, analisando os aspectos de validade dos resultados. Todas estas 

definições são documentadas no Plano de Estudo Experimental. Importante destacar 

que este plano deve tratar questões que busquem diminuir os riscos na execução do 

experimento, para que este não venha a ser invalidado. Por isso, ao final do 

planejamento deve ocorrer uma avaliação do plano, podendo decidir replanejar o 

experimento ou dar continuidade a ele. Na etapa de execução, o pesquisador coloca 

em prática o que foi planejado para o estudo, coletando os dados gerados para a 

posterior interpretação e análise. Na etapa seguinte, o pesquisador analisa os 

resultados, podendo fazer uso de métodos estatísticos, sínteses, assim interpretando 

os dados e apresentando suas conclusões.  

2.1.2 Workflow científico 

Na ciência, o uso da computação surge como um elemento importante em 

conjunto com a teoria e experimentação (DEELMAN ET AL. 2009). Então, surge o 

conceito de e-Science, cuja definição é: ―Apoio ao cientista para o desenvolvimento de 
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ciência em larga escala utilizando infraestrutura computacional correspondente‖ 

(MATTOSO & DA CRUZ, 2008). Este apoio vem através do uso de tecnologias como o 

workflow, ou neste contexto, chamado workflow científico. Muitas áreas já utilizam 

esta tecnologia, tais como Biologia, Química, Engenharia e Física (MATTOS ET. AL., 

2008). O seu uso tem por meta principal facilitar o trabalho do pesquisador, de forma 

que este possa se concentrar no resultado do experimento científico e não em como 

será executada a parte computacional da qual ele depende.  

Uma característica do workflow científico é o conceito de orquestração, que 

determina a ordem e a seqüência das atividades necessárias para alcançar o objetivo 

do experimento científico. O workflow é o template da orquestração e, também, é a 

representação do experimento científico. No momento em que são inseridos os dados 

e esse é designado para um determinado problema, torna-se uma instância do 

workflow científico (DEELMAN ET AL. 2009).  

Uma característica importante está relacionada à possibilidade de representar 

o workflow científico em níveis de abstração (LUDASCHER ET AL., 2003; YU & 

BUYYA, 2005; DEELMAN ET AL., 2009; OGASAWARA ET AL., 2009). O nível 

abstrato permite ao pesquisador um maior grau de liberdade, pois este não precisa se 

preocupar com questões relacionadas à implementação, isto é, os recursos que serão 

utilizados, por exemplo, ambientes em grade (grid) (FOSTER E KESSELMAN, 1999) 

ou em cluster (BAKER, BUYYA E HYDE, 1999), mas, sim, com o comportamento do 

experimento e como será expresso através do workflow científico. Enquanto isso, o 

nível concreto está ligado fortemente à tecnologia, porque aqui são associados quais 

são os recursos computacionais necessários para suportar a execução deste 

workflow. 

Contudo, na literatura técnica, são encontradas diversas divisões e 

classificações sobre o conceito de abstração em workflows científicos. LUDASCHER 

ET AL. (2003) define dois níveis de abstração, que ele nomeia em abstrato e 

executável. Para eles, o workflow abstrato seria uma rede de atividades abstratas, 

contendo as definições conceituais de seus insumos e produtos, enquanto o workflow 

executável seria uma rede de atividades concretas, isto é, serviços disponíveis do 

ambiente. O relacionamento entre eles se daria através de um mapeamento semântico 

entre os termos utilizados no workflow abstrato e os recursos do workflow concreto. 

Em YU & BUYYA (2005), o modelo de workflow pode ser classificado em dois níveis: 

abstrato, que não referencia nenhum recurso do ambiente em grade, e concreto, que 

liga as suas atividades aos recursos. Outra classificação, proposta por GIL (2007), 

considera que são três os níveis de abstração, sendo eles:  
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i. Estrutura do workflow (Workflow template): identifica os tipos de 

componentes a serem invocados e o fluxo de dados entre eles, sendo bem 

próximo ao workflow em nível abstrato;  

ii. Instância do workflow (workflow instance): especifica os dados de 

entrada necessários para uma análise, não se prendendo a detalhes, como 

por exemplo, localidade do recurso computacional para execução; 

iii. Workflow executável (executable workflow): é criado quando uma 

instância do workflow é ligada aos recursos computacionais necessários 

para sua execução. 

 

Importante ressaltar que mesmo não havendo uma única classificação sobre os 

níveis de abstração, a representação de um workflow pode apresentar vários níveis 

intermediários entre o abstrato e concreto. Isto dependerá da quantidade e do tipo de 

informação que o workflow contém e a maneira como o pesquisador deseja lidar com 

a abstração. A Figura 2.2 apresenta uma representação da relação entre o nível de 

abstração e a quantidade de informação representada em um modelo de workflow 

científico. Ao se relacionar a Figura 2.2 e a classificação proposta por GIL (2007), tem-

se que o nível ―Estrutura do workflow‖ está mais próximo do nível de representação, o 

―Workflow abstrato‖; já o nível ―Instância do workflow‖ estaria compreendido nos níveis 

intermediários de abstração, pois nele já se encontram detalhes de infraestrutura 

computacional, localização dos dados, definição de ferramentas e programas de 

computador, dentre outras informações; por último, o nível ―Workflow executável‖ está 

alocado na parte mais baixa da Figura 2.2, no que seria o ―Workflow concreto‖, já 

pronto para execução em uma ―engine‖ com os dados reais a serem consumidos na 

execução. Destaca-se que a Figura 2.2 não é uma classificação definitiva, mas sim 

uma genérica que será adotada por este trabalho. 
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Figura 2.2. Representação da relação entre nível de abstração e quantidade de informação em um 
workflow. 

Outra característica do workflow científico é relacionada à forma como a 

seqüência (fluxo) de atividades pode ser estruturada. Existem duas categorias de 

estruturas, a DAG (Directed Acyclic Graph) e a non-DAG (Not Directed Acyclic Graph) 

(YU & BUYYA, 2005). Numa estrutura baseada em DAG cada atividade representa um 

nó de um grafo, podendo haver vários filhos e a sua ordem de execução está ligada à 

seqüência dos nós. Além disso, a representação DAG contém estruturas paralelas que 

representam a capacidade de execução de atividades de forma concorrente. Já a 

representação non-DAG, entretanto, permite a repetição de atividades, possuindo 

estruturas de iteração na sequência, como loops ou ciclos. 

2.1.3 Ciclo de vida do workflow científico e do experimento 

O workflow científico possui um ciclo de vida associado a sua existência 

(DEELMAN ET AL., 2009) e, em geral, é muito parecido com o processo de 

experimentação ou ciclo de vida experimental. Na literatura técnica, são encontradas 

diversas propostas para descrever e representar o ciclo de vida de um workflow 

científico. Como exemplo, pode-se citar LIVNY ET AL. (1994) que propôs um ciclo de 

vida baseado na definição genérica de estudos experimentais e que poderia ser 

aplicado nas mais diversas categorias de experimentos. Entretanto, um dos seus 



 

20 

problemas é estar centrado somente na etapa de execução, não detalhando outras 

etapas, como e.g. proveniência. Outro exemplo é BOSE ET AL. (2005), que estende o 

trabalho de LIVNY ET AL (1994), abordando a importância de se registrar a 

proveniência das informações geradas.  

Contudo, MATTOSO ET AL. (2010) argumentam em seu trabalho que os ciclos 

de vida propostos possuem uma perspectiva similar e não atenderiam todas as suas 

etapas (composição; mapeamento; execução; proveniência). Além disso, esses ciclos 

de vida não distinguiriam o conceito de experimento da instância de workflow, não 

contemplando a possibilidade de lidar com abstrações. Para MATTOSO ET AL. 

(2010), o experimento científico é a abstração de nível mais alto, contendo diferentes 

alternativas de atividades, enquanto os workflows executáveis seriam instâncias de um 

caminho possível dentro do experimento, mapeados para recursos computacionais 

específicos e utilizando dados determinados para aquela rodada de execução.  

A Figura 2.3 apresenta os relacionamentos entre as fases do ciclo de vida 

proposto em MATTOSO ET AL. (2010). A Composição é a primeira etapa dentro do 

ciclo de vida e é o momento onde são especificadas a seqüência, a ordem e as 

dependências em um workflow concreto ou abstrato. Contém a etapa de concepção 

do workflow e, possivelmente, a etapa de busca e recuperação. A importante subfase 

denominada concepção é o momento no qual o pesquisador concebe o workflow 

científico que representará seu experimento. A busca e recuperação têm por objetivo 

reutilizar workflows já concebidos para re-executá-los ou adaptá-los para novos 

objetivos.  

A etapa de Execução é o momento no qual o workflow concreto é recuperado, 

juntamente com os insumos (dados) que serão consumidos, e este é enviado para 

uma ―engine” (máquina de execução) que mantém o monitoramento da execução. A 

―engine‖ é responsável, além do monitoramento, pelo registro de log de eventos, 

invocação das ferramentas e transmissão dos dados. Nesta etapa, o workflow 

concreto é efetivamente ligado aos recursos computacionais, e.g. servidores, 

ambientes em grade, que irão executá-lo e por consequência gerar os dados da 

simulação. A etapa de Análise é o momento no qual o pesquisador realiza a avaliação 

dos dados gerados, visualizando-os, avaliando as hipóteses, tirando conclusões sobre 

os resultados, e, por fim, produzindo novos conhecimentos científicos. 

A etapa central é a Proveniência, relacionada ao registro dos dados e meta-

dados do workflow científico. A proveniência refere-se a todo histórico sobre a criação 

dos dados, sejam eles insumos, intermediários ou produtos, e do próprio protocolo do 

experimento, como hipóteses, modelos de workflow em diferentes níveis de abstração. 

Com esses dados há possibilidade de reaplicar os experimentos em outros contextos 
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para gerar novos dados ou reproduzi-lo a fim de verificar se os resultados anteriores 

são válidos ou verdadeiros. Diferente das demais, a etapa de proveniência acompanha 

todo o ciclo de vida do workflow científico, provendo e registrando as informações que 

determinam a qualidade e sua autenticidade.  

 

Proveniência

Análise

Composição

Execução
Visualização

Busca

Descoberta

Concepção

Reuso

Monitoramento

Distribuição

 

Figura 2.3. Ciclo de vida do experimento científico in silico, adaptado de MATTOSO ET AL. (2010). 

Realizando uma comparação com o processo geral proposto por WOHLIN ET 

Al. (2000) e estendido por AMARAL (2003), a proveniência do workflow científico seria 

equivalente à etapa de acompanhamento do processo experimental. De fato, as 

etapas do ciclo de vida de MATTOSO ET AL. (2010) podem ser mapeadas para o 

processo experimental de WOHLIN ET AL. (2000) / AMARAL (2003), conforme a 

Tabela 2.1.  

 

Tabela 2.1. Etapas do ciclo de vida de MATTOSO ET AL. (2010) mapeadas para o processo 
experimental de WOHLIN ET AL. (2000) / AMARAL (2003). 

Etapa do ciclo de 
vida do workflow 

Atividade do processo 
experimental 

Características semelhantes 

Composição Definição e Planejamento 
Definição do protocolo e preparação do experimento. No 
ciclo de vida, há a criação do workflow científico concreto 
a ser executado (instrumento).  

Execução Execução 
Execução seguindo o protocolo, gerando-se os dados e 
informações. 

Análise Análise e Interpretação Análise dos dados e informações geradas. 

Proveniência Empacotamento 
Armazenamento das informações que caracterizam os 
dados criados, mantendo-se a qualidade e autenticidade. 
Facilitar a replicação do experimento.  
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2.1.4 Sistemas Gerenciadores de Workflow científico - SGWfC 

Os Sistemas Gerenciadores de Workflow Científico (SGWfC) são responsáveis 

por invocar aplicações utilizadas nas atividades do workflow, controlando os dados 

passados como entradas e saídas. Em geral, permitem que workflows sejam 

modelados e especificados através de interfaces gráficas, assim como realizam o 

monitoramento da sua execução. É importante ressaltar que as funcionalidades 

providas pelos SGWfCs variam de um para outro. Porém, de uma maneira geral 

espera-se atender os seguintes requisitos (MATTOS ET AL., 2008). 

 Incluir e estender dados, processos e recursos utilizados dentro do 

workflow, além de mecanismos de controle de execução;  

 Auxiliar na definição e redefinição das propriedades dos processos, dados e 

recursos determinados para um workflow científico específico;  

 Verificar entradas e saídas definidas para cada atividade do workflow, além 

de disponibilizar meios para conversão dos dados ou verificar se os 

resultados gerados eram esperados;  

 Otimizar o workflow científico definido, durante sua execução. Também 

deve permitir o acompanhamento da execução e interrupções temporárias 

do fluxo;  

 Possibilitar o agendamento da execução para um determinado momento 

desejado, ou até mesmo de intervalos de tempo, e; 

 Armazenar tanto os dados quanto os meta-dados produzidos pelo workflow. 

Também deve permitir a um usuário a capacidade de consultar e atualizar 

os meta-dados.  

 

Existem diversos SGWfCs descritos na literatura técnica, um exemplo é o 

Kepler (ALTINTAS ET AL., 2004), sistema utilizado para construção e execução de 

workflows científicos, largamente usado na área de Bioinformática. O Kepler permite 

uma modelagem visual, através do conceito de módulos, no qual o usuário do sistema 

precisa configurar os recursos computacionais dentro do SGWfC. Desta maneira, 

trabalha com o conceito de workflow concreto, pois não existe a modelagem somente 

do comportamento do experimento. O Kepler é capaz de verificar o modelo, contudo, a 

verificação só é executada quando solicitada pelo usuário. Entretanto, não permite a 
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reutilização de modelos criados dentro de outros modelos, o que acaba por dificultar a 

reutilização de workflows, pois toda a modelagem deve ser repetida em outro 

momento. 

Outro exemplo de SGWfC é o sistema Wings (KIM, GIL & RATNAKAR, 2006; 

GIL ET AL., 2007a), sistema de modelagem de workflow que usa representação 

semântica e técnicas de planejamento para apoiar a criação de templates de workflow 

e suas respectivas instâncias. Instâncias do workflow devem ser submetidas ao 

sistema Pegasus (KIM, GIL & RATNAKAR, 2006), para alocação dos recursos em 

ambientes em grade e a execução do workflow. O workflow é representado em uma 

linguagem chamada DAX (Directed Acyclic Graph in XML). Os elementos que 

compõem o template do workflow são: Files; Componentes; Restrições; Input; Output. 

Estes elementos são especificados através de uma ontologia do domínio da área 

científica ou engenharia do experimento. A ontologia do domínio e os templates de 

experimentos precisam ser criados por um especialista, cabendo a um pesquisador 

menos experiente a tarefa de instanciar o workflow, utilizando a interface gráfica para 

inserir os dados. A última etapa é a alocação dos recursos computacionais (e.g.: 

ambientes em grade) para o workflow executável instanciado, o que é feito pelo 

sistema Pegasus que também é responsável por movimentar os dados entre os 

recursos computacionais no decorrer do fluxo. A representação deste workflow é DAG, 

portanto não suporta laços.  

Em geral, nos diferentes SGWfC, os workflows criados não são exportáveis 

para outros sistemas, e isto ocorre porque eles são dependentes da plataforma na 

qual foram concebidos e possuem portabilidade reduzida. Mesmo para a sua 

especificação e modelagem não é possível estar independente da plataforma, com 

isso, o reuso desses workflows previamente definidos pode ser extremamente limitado 

em contextos e ambientes diferentes do experimento original. 

2.2 Definição dos conceitos sobre elementos do domínio de 

workflow científico 

A tecnologia de workflow científico é um instrumento disponível para realizar 

experimentação in silico (e in virtuo) e como tal contém conceitos próprios. Neste 

contexto, o workflow se caracteriza por um modelo representando o experimento 

científico que contém um ou mais fluxos possíveis de execução. Cada fluxo de 

execução é composto por um conjunto de atividades próprias, encadeadas a fim de 

representar a ordem de inicialização e execução (TAYLOR ET AL., 2007; DEELMAN 

ET AL., 2009). 
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Em alguns casos, um workflow pode ser composto por outros workflows e 

assim, quando existe esta relação, define-se que estes últimos representam Sub-

workflows (YU & BUYYA, 2006). Os Sub-Workflows possuem as mesmas 

características de um workflow, ou seja, fluxo de execução interno, representação da 

ordem de suas atividades, porém fazem parte do fluxo de execução do workflow 

principal. 

Uma atividade é definida como um passo do experimento científico, um 

processo ou lógica utilizado na simulação (INGALLS, 2002). Uma atividade 

transforma, manipula ou gera algum artefato durante sua execução. Em geral, é 

considerado um elemento atômico, isto é, não contém fluxo de execução ou outras 

atividades internas. Para este caso, também existe o conceito de sub-atividade, que 

seria uma atividade pertencente à outra (BARBARA, MEHROTRA & RUSINKIEWICZ, 

1996), muito próximo ao conceito expresso em sub-workflow. Além disso, o conceito 

de sub-atividade também pode ser utilizado para expressar a relação entre o workflow 

e a atividade (FAHRINGER ET AL., 2004).  

Um artefato pode ser definido como uma informação criada, modificada ou 

manipulada durante a execução de uma atividade, ou representações de um dado ou 

informação utilizado, ou ainda um conhecimento científico gerado através da análise 

do pesquisador sobre uma informação (FLOWER, 2003).  

Durante sua execução, as atividades são apoiadas em maior ou menor 

intensidade por ferramentas, que se caracterizam por serem recursos computacionais, 

como sistemas, softwares ou programas (FLOWER, 2003). Quando uma ferramenta 

apoia mais intensamente uma atividade, a própria execução da ferramenta ou conjunto 

de ferramentas utilizadas representa a realização da atividade e, neste caso, a 

participação do pesquisador durante a execução não é essencial. Entretanto, quando 

uma ferramenta apoia com menos intensidade uma atividade, a execução da 

ferramenta não é equivalente à realização da atividade, sendo mais importante a 

participação do pesquisador ou cientista. 

Todos os conceitos descritos se apresentam geralmente nos modelos de 

workflow científico no nível concreto, pois são os elementos entendidos pelos 

Sistemas Gerenciadores de Workflow científicos. Na Tabela 2.2, tem-se os elementos 

apresentados e suas definições dentro do contexto de experimentação suportada por 

workflow científico.  
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Tabela 2.2. Elementos da experimentação baseada em workflow científico e suas descrições. 

Elemento Descrição 

Workflow 
Workflow se caracteriza por conter um encadeamento das atividades principais do 
experimento científico, formando um fluxo de execução. 

Sub-workflow 
Sub-Workflow se caracteriza como um workflow que compõe o fluxo de execução de outro 
workflow, contém um sub-conjunto de atividades.  

Atividade 
Atividade se caracteriza como a representação de um passo dentro do fluxo de execução 
do workflow do experimento científico.  

Artefato 
Artefato se caracteriza como informação criada, transformada, modificada ou manipulada 
de alguma forma por atividades.  

Ferramentas 
Ferramenta se caracteriza como um recurso computacional utilizado para apoiar parcial ou 
totalmente uma atividade. Em geral, são sistemas, software e programas que auxiliam na 
execução.  

Sub-atividade Atividade que pertence a um sub-workflow ou a outra atividade.  

 

2.3 Linguagens e notações para representação de workflow 

científico 

Atualmente existe uma gama de linguagens que permitem a representação de 

workflow descrita na literatura técnica. Algumas dessas linguagens, além de permitir 

descrever o workflow textualmente, contêm notações gráficas associadas que são 

utilizadas na composição do workflow de maneira visual. Nem todas as linguagens 

inicialmente eram utilizadas para conceber workflow científico. Na verdade, muitas 

surgiram para descrever o workflow de negócio, que é a tecnologia utilizada para 

automatizar uma sequência de atividades de negócio (HOLLINGSWORTH, 1994). 

Entretanto, com o interesse em automatizar as atividades científicas, algumas 

linguagens foram aplicadas por grupos de pesquisa no desenvolvimento de workflow 

científico para seus experimentos, como em SUE & YUE (2010) com uso de BPEL 

(OASIS, 2007) e OGASAWARA ET AL. (2009) com o uso de XPDL (WfMC, 2008).  

Na última década, outras linguagens surgiram diretamente para a área 

científica, buscando atender a especificidades do workflow científico, e.g. manipulação 

de grandes volumes de dados, a utilização de recursos computacionais em grade, 

dentre outras. Essas linguagens acabaram por ser incorporadas aos SGWfCs como 

parte das soluções propostas (FAHRINGER ET AL., 2004). O objetivo desta seção 

não é se estender e analisar detalhadamente todas as linguagens disponíveis, mas 

apresentar um conjunto significativo para exemplificar os esforços na área de 

automação de atividades.  

A notação BPMN (Business Process Modeling Notation) tem como principal 

objetivo prover uma notação gráfica a ser entendida por qualquer indivíduo envolvido 

na criação de um workflow de negócio, além de servir como uma ponte de ligação 
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entre o projeto do workflow e sua implementação (OMG, 2010b). Outro objetivo é 

servir como notação gráfica para diferentes linguagens de execução baseadas em 

XML, isto é, a notação BPMN não é uma linguagem para execução, mas um padrão 

de notação para modelagem. Com o BPMN pode-se modelar tanto fluxo de controle 

(sequência de execução de atividades) quanto fluxo de dados. Com o BPMN se é 

capaz de representar pontos de decisão sobre os fluxos (controle e dados) e oferece a 

possibilidade de representar estruturas de iteração.  

A linguagem XPDL (XML Process Definition Language) (WfMC, 2008) tem por 

objetivo descrever de forma declarativa um workflow, em formato XML, para que 

possa ser utilizado em diferentes ferramentas. A XPDL define um esquema XML para 

especificar de forma declarativa parte do workflow e, além disso, é capaz de 

representar o workflow tanto semanticamente (descrição XML) quanto graficamente 

(modelos). A XPDL é relacionada à notação BPMN, pois foi definida para armazenar 

todos os elementos da notação e assim podem-se modelar os fluxos de controle e 

dados, além de representar estruturas de decisão e iteração. 

A linguagem BPEL (Business Process Execution Language) tem como objetivo 

especificar um conjunto de serviços web que representam um workflow de negócio. 

BPEL é uma linguagem de execução e não possui uma notação gráfica para 

representar visualmente os workflows. A BPEL foi desenvolvida para prover a 

definição da sequência de interações entre os serviços web e o fluxo de dados 

transmitidos de um para outro durante a execução (OASIS, 2007). 

A linguagem SCUFL (Simple Conceptual Unified Flow Language) tem como 

objetivo representar um workflow científico de forma simplificada no SGWfC Taverna 

(OINN ET AL., 2004). A SCUFL é uma linguagem baseada em XML que contém uma 

notação gráfica associada, permitindo a representação de workflow em alto nível de 

abstração (através de modelos). A SCUFL contém elementos que permitem a 

representação de fluxo de dados e de controle, havendo também a definição de 

estruturas para representação de iterações e sub-workflow, contudo a representação 

de estruturas de decisão não é apoiada.  

A linguagem AGWL (AGWL: Abstract Grid Workflow Language) surgiu da 

necessidade de conceber workflows científicos para serem utilizados em ambientes 

computacionais em grade. O objetivo da AGWL é descrever um workflow para 

aplicações em grade através de um modelo em alto nível de abstração, protegendo o 

usuário de detalhes de implementação. A linguagem é baseada em XML e não possui 

uma notação gráfica associada, servindo como descrição para outras notações. A 

AGWL contém estruturas de decisão e de iteração e permite a representação de fluxo 

de controle e de dados entre as atividades (FAHRINGER ET AL., 2004).  
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A UML - Unified Modeling Language surgiu para especificar e modelar artefatos 

de sistemas de software orientado a objetos, sendo composta por um conjunto de 

notações que permitem a modelagem de diversas perspectivas desses sistemas 

(OMG, 2009). Contudo, não só softwares são representados, mas modelos de 

workflow, incluindo workflow científico, também podem através do uso da UML, mais 

especificamente através da representação pela notação de Diagrama de Atividades. 

Um exemplo é o trabalho descrito por PLLANA ET AL. (2005), que propõem um 

sistema gerenciador no qual os seus modelos são expressos como diagrama de 

atividades. Para tal, eles realizam uma extensão da notação para representar as 

funcionalidades do sistema, como por exemplo, paralelismo. Como o diagrama de 

atividades e classes da UML são utilizados na abordagem proposta nesta dissertação, 

estes serão apresentados com mais detalhes na próxima seção.  

2.4 Revisão da notação UML 2 

A UML 2 é a versão mais atual e, como descrita, é uma linguagem de 

modelagem padronizada e composta por um conjunto de diagramas capazes de 

representar graficamente diferentes visões do sistema ou software em 

desenvolvimento (OMG, 2009). Cada diagrama contém uma notação padrão 

associada, capaz de representar um aspecto do sistema. A versão atual da UML conta 

com um conjunto de 14 diagramas, que podem ser agrupados quanto à visão que 

representam: Estruturais e Comportamentais. Os diagramas estruturais enfatizam a 

estrutura do software e o que o compõe, em geral, representando-o de forma estática, 

enquanto os diagramas comportamentais enfatizam o que deve ocorrer no software, 

sendo usados para descrever as suas funcionalidades. Nesta seção são revisadas as 

notações de dois diagramas utilizados na abordagem proposta nesta dissertação: o 

diagrama estrutural denominado Diagrama de Classes e outro comportamental 

denominado Diagrama de Atividades.  

2.4.1 Notação do diagrama de classes 

A notação de diagrama de classes da UML 2 (OMG, 2009) representa a 

estrutura e as relações entre as classes que compõem o domínio do sistema ou 

software. Esse diagrama pertence à categoria de modelos que representam a 

estrutura estática do sistema. No diagrama estão modeladas de maneira estática as 

classes do software e as relações existentes entre elas. Esta notação é revisada nesta 

seção, pois é utilizada na proposta descrita nesta dissertação. 

Uma classe é definida como a descrição de um conjunto de objetos que 

partilham a mesma especificação de funcionalidades, restrições e semântica. No 
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diagrama de classes, estas são representadas graficamente através de retângulos, 

divididos em três compartimentos. Na Figura 2.4, no sentido de cima para baixo, tem-

se o primeiro compartimento que representa o nome da classe, no segundo 

compartimento são descritos os atributos das classes, e no terceiro compartimento 

temos os métodos das classes.  

 

 

Figura 2.4. Elemento Classe da UML 2. 

No diagrama de classes são definidos tipos diferentes de relacionamento entre 

as classes. A Associação é um relacionamento básico entre duas classes, significando 

que elas colaboram entre si. A Figura 2.5 representa a associação simples. Numa 

relação podem ser expressas as cardinalidades, que representam a quantidade de 

objetos de outra classe que um objeto pode se relacionar. Há também a descrição dos 

papéis envolvidos em uma relação e o nome da associação.  

 

 

Figura 2.5. Associação simples.  

Existem ainda outros relacionamentos que expressam uma semântica 

específica como todo-parte, ou seja, nesta relação existe uma classe ―parte‖ que 

―pertence‖ a uma classe ―todo‖. Um destes relacionamentos é a composição no qual 

uma parte está necessariamente relacionada a um único todo e ainda há o 

relacionamento de agregação na qual uma parte pode ser compartilhada com outros 

todos. Esses dois relacionamentos estão representados na Figura 2.6. 
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Figura 2.6. Relacionamento de agregação e composição, respectivamente. 

A Figura 2.7 apresenta a notação gráfica de outros dois relacionamentos 

existentes na notação, Especialização e Auto relacionamento. A especialização é a 

representação de refinamentos nas abstrações, podendo identificar classes mais 

genéricas ou mais específicas em um diagrama de classes. Já o auto relacionamento 

é uma associação entre objetos da mesma classe, sendo que cada objeto tem um 

papel distinto na associação.  

 

 

Figura 2.7. Relacionamento de especialização e autorelacionamento. 

2.4.2 Notação do diagrama de atividades  

O diagrama de atividades da UML 2 é um modelo que descreve os 

comportamentos de um sistema. Modelos comportamentais, em geral, determinam 

quando um comportamento específico do sistema deve iniciar e quais são suas 

entradas (BOCK, 2003a). O diagrama de atividades segue as abordagens de 

modelagem tradicionais representando os fluxos de dados e controle, definindo que 

outras ações devem ser iniciadas de acordo com o término de ações predecessoras e 

a disponibilidade de dados de entrada necessários.  

A Figura 2.8 apresenta o extrato do metamodelo da UML 2, contendo os 

elementos pertencentes ao diagrama de atividades e também representa s 

relacionamentos entre eles. A UML 2 define diversos elementos a serem utilizados na 

modelagem de diagramas de atividade, os quais contém conceitos e significados 

próprios. Serão apresentados, entretanto, resumidamente nesta seção.  
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Figura 2.8. Extrato do Metamodelo da UML 2.2 contendo elementos da notação do diagrama de 
atividades. Também estão representados os relacionamentos entre esses elementos. 

Elementos Atividades e Ação: 

Na especificação UML 2, uma atividade representa um comportamento definido 

para o sistema. Na notação ela é representada pelo elemento Atividade (Activity) 

(Figura 2.9 - a). A atividade pode ser composta por sub-elementos (atividades, ações, 

nós de decisão, arestas) encadeados a formar um fluxo de execução. 

 

 

Figura 2.9. Notação gráfica de Atividade (a), Ação (b) e elemento CallBehaviorAction (c). 

Na UML, Ações são elementos contidos diretamente em atividades, um dos 

tipos denominado como Ação Opaca (Opaque Action) e sua notação gráfica 

representada na Figura 2.9 - b. As ações são um tipo especial de elemento nas 

atividades, que se conectam a outros elementos através arestas e representam um 

passo atômico dentro do fluxo de execução, não podendo conter sub-elementos 
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(outras Atividades ou tipos de Ação). Na UML 2, a atomicidade difere a Ação e a 

Atividade (BOCK, 2003a).  

Na notação de diagrama de atividades, para indicar que uma determinada 

atividade (comportamento) é invocada durante a execução de um fluxo, pode-se 

utilizar um tipo de Ação especializada, já definida na própria especificação da UML 2. 

Essa Ação é chamado de CallBehaviourAction (Figura 2.9 - c). 

 

Elementos arestas de ligação do modelo: 

 

 

Figura 2.10. Notação de Arestas: Fluxo de controle (a) e Fluxo de dados (b). 

As ligações e o encadeamento entre as Ações e Atividades no diagrama de 

atividades são representados através das Arestas (Activity Edge). A Figura 2.10 

contém a representação gráfica das arestas no diagrama de atividades da UML. Na 

notação são definidos dois tipos de arestas: Fluxo de controle (Control Flow Edge) e 

Fluxo de dados (Object Flow Edge). A aresta Fluxo de controle (Figura 2.10 – a) 

representa o encadeamento da seqüência de execução de Atividades e Ações. A 

aresta Fluxo de controle não transmite informações ou dados entre os dois elementos 

conectados, somente indica ordem de execução. Já a aresta de Fluxo de dados 

(Figura 2.10 – b), é caracterizada por indicar não só a ordem entre atividades, mas 

também por transmitir dados e/ou informações, representando assim movimentação 

das informações entre os elementos Atividades ou Ações (BOCK, 2003b). 

 

Elementos portas e parâmetros do modelo: 

As arestas de Fluxo de dados são conectadas às Portas (Pin) ou aos 

Parâmetros (Parameter Node), tendo suas notações representadas na Figura 2.11 – a 

e Figura 2.11 – b, respectivamente (BOCK, 2004). Ambos os elementos Portas e 

Parâmetro têm o conceito de sentido dos dados associados, isto é, têm sentido de 

entrada quando esperam um dado como insumo (Input Pin ou Parameter node) ou 
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sentido de saída quando disponibilizam um dado como produto (Output Pin ou 

Parameter node).  

 

  

Figura 2.11. Notação Pin: Input pin e Output pin (a). Notação de Parameter node (b). 

Sintaticamente na UML, a Atividade só pode possuir elementos do tipo 

Parâmetros Parameter node associado, utilizado tanto para representar insumos 

quanto produtos, enquanto, a Ação só pode possuir elementos do tipo Porta (pin) 

associada a ela. Uma Porta é especializada dependendo do sentido em que os dados 

estão chegando para Ação, caso sejam dados de entrada (insumo) é representada por 

Input pin e caso sejam dados de saída é representada por Output pin. 

 

Elementos de controle e decisão do modelo: 

 

 

Figura 2.12. Elementos de controle e decisão. 

Na notação do diagrama de atividades podemos encontrar os nós de controle 

(Control Node) (BOCK, 2003c). Existem sete elementos especializados, representados 

nas Figura 2.12 e Figura 2.13. O principal objetivo dos nós de controle é realizar 

operações nos fluxos de dados e controle presentes em uma atividade 

(comportamento do sistema). Os nós de controle para manipulação de fluxos são: 

 Tipo Decisão (Decision Node) representa o início de um comportamento 

condicional, no qual cada aresta de saída representa um caminho de 

execução que pode ser seguido. O nó do tipo Decisão deve apresentar as 

condições de guarda (entre colchetes []), que representam os possíveis 

resultados ou condições da decisão.  
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 Tipo Merge (Merge Node) é utilizado quando se deseja marcar o fim de um 

comportamento condicional, imediatamente passando para uma aresta de 

saída todos os fluxos de dados ou de controle.  

 Tipo Divisão de fluxo (Fork Node) representa a divisão do fluxo de dados 

ou de controle em diversos fluxos de saída ao mesmo tempo; há uma 

replicação dos controles e dados oriundos dos fluxos de entrada.   

 Tipo Sincronização (Join Node) representa a junção de todos os fluxos de 

entrada (dados e controles) em um único fluxo de saída. Esta saída só 

estará pronta quando todos os fluxos de entrada estiverem disponíveis para 

o nó do tipo Sincronização. 

 

Na notação ainda existem os nós de controle que representam o início e 

término de fluxos de execução. Eles estão representados na Figura 2.13. O nó de 

início (Initial Node) é utilizado para representar o início de um fluxo de execução, que 

pode ser um Fluxo de dados ou Fluxo de controle, enquanto o nó final de atividade 

(Activity Final Node) é utilizado para representar o término do fluxo de execução da 

atividade, isto é, se um desses elementos é alcançado durante a execução, então o 

fluxo de execução se encerra. Ainda há o nó final de fluxo (Flow Final Node), que 

também determina o término, mas somente indica o fim de um possível caminho de 

execução e não de toda a atividade.  

 

 

Figura 2.13. Elementos de início e fim de fluxo. 

2.5 Considerações finais do capítulo 

Nesse capítulo foram abordados os conceitos relacionados à experimentação, 

descrevendo o processo de experimentação e as diferentes categorias existentes. 

Dentre essas, em especial, se encontram os experimentos in virtuo e in silico cuja 

característica é a simulação do ambiente, objetos sobre avaliação e, possivelmente, 

participantes através do uso de modelos computacionais. Esses modelos estão 

geralmente na forma de softwares que precisam interagir entre si para alcançar o 

objetivo definido para o experimento in silico (e in virtuo).  

Entretanto, como há grande dependência de recursos computacionais, deve-se 

definir previamente uma infraestrutura computacional (servidores, grades, dentre 
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outras) para execução desses experimentos. Isto acarreta em maior complexidade no 

planejamento e tendo isso em vista, tecnologias surgiram para facilitar essas 

atividades, sendo uma delas o workflow científico. Workflow científico tem por objetivo 

automatizar as atividades do experimento, fazendo a invocação das ferramentas 

(softwares) que são utilizadas e transmitindo os dados gerados entre elas.  

Na área de simulação, sistemas foram desenvolvidos com o intuito de apoiar o 

ciclo de vida do workflow científico (composição, execução, análise e proveniência), 

denominados Sistemas Gerenciadores de Workflow Científico (SGWfC) e neste 

capítulo foram apresentados os principais requisitos para que esse objetivo seja 

alcançado. Foram também abordados os conceitos que fazem parte dos modelos de 

workflow em geral, como atividade, ferramenta, sub-workflow e artefato. Por último, 

foram descritas algumas linguagens para modelagem de workflow em geral e 

posteriormente foram abordados os diagrama de atividades e diagrama de classe da 

UML 2, as notações de modelagem utilizadas na abordagem proposta neste trabalho. 
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CAPÍTULO 3 - QUASI REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE 

COMPOSIÇÃO DE EXPERIMENTOS BASEADOS EM 

WORKFLOW CIENTÍFICO 

Neste capítulo é apresentada uma quasi revisão sistemática da literatura 

técnica sobre composição de workflow científico para experimentos in 

virtuo e in silico, cujo principal objetivo é caracterizar o estado da arte e 

prática nesta área de estudo. A sua execução indicou a necessidade de se 

tornar disponível uma abordagem que descreva explicitamente os 

procedimentos para concepção de workflow científico no nível abstrato. 

3.1 Introdução 

Um dos principais desafios em experimentos in virtuo e in silico está 

relacionado ao processo de gerência de workflows científicos (MATTOSO ET AL., 

2008), pois um dos problemas encontrados é como conceber um workflow científico 

abstrato para um experimento e, posteriormente, transformá-lo em um workflow 

concreto. Esta questão traz preocupações relativas à documentação do conhecimento 

utilizado para criar o workflow científico e a sua correção. No ciclo de vida de um 

experimento científico em larga escala, este problema se encontra na fase de 

composição, mais especificamente na etapa de concepção.  

Desta forma, antes de propor qualquer solução, é necessário realizar uma 

pesquisa na literatura técnica a fim de caracterizar quais são e se existem abordagens 

ou métodos que sejam utilizados para a composição de workflow científico e como 

essas abordam a garantia de qualidade. Então, para revisar a literatura foi decidido 

executar uma quasi-revisão sistemática. Uma quasi-revisão sistemática é um tipo de 

estudo secundário (TRAVASSOS ET AL., 2008), no qual o objetivo é identificar, avaliar 

e interpretar os trabalhos existentes na literatura técnica sobre um determinado tópico 

de interesse, baseada em uma estratégia de pesquisa formal, através de um protocolo 

de revisão (TRAVASSOS ET AL., 2008). Mas diferentemente da Revisão 

sistemática tradicional (KITCHENHAM, 2004; KITCHENHAM ET. AL., 2009), o 

principal objetivo da quasi revisão é a caracterização da área ou não existe objeto para 

comparação. 
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A quasi revisão sistemática tem como objetivo explorar a literatura técnica a fim 

de caracterizar as abordagens ou métodos utilizados para a composição de workflow 

científico para experimentos in silico ou in virtuo. A quasi revisão sistemática diz 

respeito a aplicação de abordagens na construção de workflows pela perspectiva do 

Engenheiro de software ou cientistas. Também, como objetivo secundário, existe 

interesse em caracterizar se dentre as abordagens existentes, há alguma que utilize 

técnica de verificação e ou validação para garantia de qualidade. Abaixo, na Tabela 

3.1 e Tabela 3.2, estão descritos os objetivos específicos deste estudo, baseados na 

abordagem GQM (SOLINGEN &. BERGHOUT, 1999). A seguir é descrito o protocolo 

que será utilizado na quasi-revisão sistemática.  

Tabela 3.1. Objetivo específico relacionado à questão primária. 

Analisar: As abordagens ou métodos para construção de workflows científicos. 

Com o propósito de: Caracterizar. 

Em respeito a: 
Sua aplicação na construção de workflows (Fases do Ciclo de vida, Tipo de 
atividades executadas, instrumentos executados e processos). 

Do ponto de vista do: Engenheiro e cientista. 

No contexto da: Composição de workflows para experimentos científicos in silico e in virtuo. 

 

Tabela 3.2. Objetivo específico relacionado à questão secundária do estudo. 

Analisar: As abordagens ou métodos para composição de workflows científicos. 

Com o propósito de: Caracterizar. 

Em respeito a: 
Existência de apoio às atividades de verificação e validação (inspeção) utilizadas 
(Tipo, instrumentos e procedimentos). 

Do ponto de vista do: Engenheiro e cientista. 

No contexto da: Composição de workflows para experimentos científicos in silico e in virtuo. 

3.1.1 Protocolo da quasi revisão Sistemática 

O protocolo contém a questão de pesquisa; os métodos utilizados para 

executar a revisão; os critérios de inclusão e exclusão para os estudos primários 

recuperados; documentação da estratégia de busca utilizada para permitir que possa 

ser avaliado quanto ao rigor e à completude; os procedimentos de avaliação da 

qualidade dos trabalhos retornados; e a estratégia para extração dos dados. A seguir, 

os requisitos do protocolo de pesquisa são apresentados tomando por base a proposta 

de BIOLCHINI ET AL. (2005). 

Escopo de pesquisa: 

O escopo da revisão é sobre composição de workflows científicos e não são 

contempladas as outras fases do ciclo de vida de um workflow científico, isto é, sua 

execução, sua análise e sua proveniência. Esta pesquisa também não tem o objetivo 
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de caracterizar Sistemas Gerenciadores de Workflows Científicos (SGWfC), mas sim, 

focar nas abordagens que possam ser utilizadas por estes.  

Questão de pesquisa: 

A questão de pesquisa é baseada no escopo e no objetivo do estudo (Tabela 

3.1 e Tabela 3.2), definida como:  

 Questão de pesquisa: Que abordagens (ou métodos) são utilizadas para a 

composição de workflows científicos? 

 Questão de pesquisa adicional: Quais destas abordagens (ou métodos) 

oferecem algum procedimento de garantia de qualidade, particularmente, 

para verificar (revisão) e validar dos workflows científicos? 

 População: Pesquisas ou trabalhos baseados em workflow científico, 

descritos na literatura técnica. 

 Intervenção: 

o Para a questão principal: abordagens (ou métodos) para a 

composição de workflow científico. 

o Para questão secundária: abordagens (ou métodos) de composição 

workflow científico que oferecem algum procedimento de garantia de 

qualidade dos workflows científicos. 

 Resultados: abordagens (ou métodos) de composição de workflow 

científico. Identificação dos procedimentos para garantia de qualidade de 

workflow científico. 

 Design Experimental: espera-se a apresentação de pelo menos um 

exemplo de aplicação ou uma prova de conceito. 

 

Estratégia para pesquisa 

A estratégia utilizada para pesquisa contempla a busca em bases de dados 

eletrônicas, incluindo journals e anais de conferências. São também utilizados os 

Anais do SBBD e e-Science (base bdcomp1). As editoras selecionadas entre os 

periódicos disponíveis nas bases de dados: SCOPUS, IEEE Xplore, Science Direct e 

Compendex EI (internacionais); Anais SBBD e e-Science (nacionais). 

                                                

1  http://www.lbd.dcc.ufmg.br/bdbcomp/ 

http://www.lbd.dcc.ufmg.br/bdbcomp/
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Os termos utilizados na pesquisa são em inglês, por essa ser a língua utilizada 

nas bases de dados eletrônicas consultadas. Os principais termos utilizados na 

pesquisa são:  

 Workflow: experiment, process.  

 Scientific: e-science, science 

 Composition: development, modeling, modelling, specification, design, 

definition, orchestration, conception, description, analysis, representation. 

 Approach: method, technique, model, process. 

 Inspection: review, verification, validation, reading, revise. 

 

O idioma dos trabalhos retornados pode ser inglês, português ou espanhol, 

pois são os idiomas compreensíveis para os pesquisadores executando a revisão. Os 

tipos de trabalho podem ser tanto teórico, experimental ou descritivo, pois o tópico de 

interesse não está restrito a nenhum tipo de design experimental. 

Critério de seleção de trabalhos e procedimentos 

Nem todos os trabalhos e artigos retornados após a execução da busca são 

relevantes à questão de pesquisa, pois podem conter os termos definidos para a 

questão, contudo não abordarem o tópico de interesse. Assim, devem ser definidos 

critérios de inclusão/exclusão para aplicação no conjunto retornado. Se o artigo atende 

a todos os critérios ele é incluído para a próxima etapa de avaliação; se não, ele é 

excluído. Para essa pesquisa os critérios são:  

 Os trabalhos podem estar em inglês, português ou espanhol. 

 Os trabalhos devem tratar da fase de composição do ciclo de vida do 

workflow científico. 

 Questão primária: Trabalhos (estudo, relato, proposta ou descrição) que 

apresentem uma abordagem (ou método) para composição de workflow 

científico. 

 Questão secundária: Trabalhos (estudo, relato, proposta ou descrição) que 

apresentem uma abordagem (ou método) para composição de workflow 

científico, que utilize verificação e validação (inspeção) para controle de 

qualidade. 

 

O procedimento de seleção contém duas etapas: preliminar e final. No 

procedimento preliminar, a estratégia de pesquisa é aplicada por um pesquisador, 

assim identificando trabalhos potenciais, retornados pela base de dados. Todos os 

trabalhos são documentados e suas citações são importadas para a ferramenta 
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JabRef2, no formato RIS, com todos os campos selecionados. Depois, baseado nos 

títulos, no resumo (abstract) e palavras chaves (keywords), o pesquisador realiza 

marcações, seguindo a classificação: I – incluído; E – excluído; N – não definido. Um 

segundo pesquisador revisa a lista e evolui a classificação. Ao final os trabalhos são 

excluídos caso não apresentem uma abordagem para a composição de workflow 

científico. Caso não fique claro através dos títulos, no resumo (abstract) e palavras 

chaves (keywords) se o trabalho está em conformidade com o critério anterior, este é 

incluído para uma posterior análise qualitativa. Os resultados são revisados por todos 

os pesquisadores envolvidos e quaisquer desacordos são discutidos e resolvidos e, 

caso não haja consenso sobre determinado estudo, o mesmo é incluído. 

O procedimento de seleção final consiste na cópia de todos os trabalhos 

incluídos como resultados da pesquisa inicial. Esses são revisados por no mínimo um 

dos pesquisadores, sendo avaliados quanto a sua qualidade através de uma lista. 

Essa revisão conclui a seleção de artigos aptos ao processo de extração de dados. 

Entretanto, caso seja encontrado mais de um trabalho relatando uma mesma 

abordagem, é selecionado aquele considerado mais completo e quaisquer desacordos 

sobre os trabalhos revisados conjuntamente são discutidos e resolvidos. Em casos 

que o acordo não seja alcançado, o artigo deve ser incluído. 

Listas de verificação e procedimentos para avaliação da qualidade dos trabalhos 

A qualidade dos trabalhos é avaliada através de um conjunto de questões 

conforme apresentado na Tabela 3.3. A pontuação para cada uma das questões foi 

atribuída de maneira distinta, entretanto o somatório total dos valores é no máximo de 

15 pontos. Através de uma avaliação qualitativa da resposta seguindo uma escala, ela 

é convertida em um valor numérico.  

A questão Q.1 de nível superior é calculada através da soma das suas 

respectivas sub-questões, Q.1.1, Q.1.2 e Q.1.3. As sub-questões são respondidas 

seguindo o seguinte padrão de valoração: Sim então o valor igual a 1 (um), valor é 

atribuído quando o trabalho descreve detalhadamente a informação desejada; Parcial 

então o valor igual a 0,5 (meio), valor é atribuído quando o trabalho descreve, 

parcialmente ou de maneira insuficiente, a informação desejada; Não então o valor 

igual a 0 (zero), valor é atribuído quando o trabalho não descreve a informação 

desejada.  

                                                

2  http://jabref.sourceforge.net/ 
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As questões Q.2 e Q.3 não possuem nenhuma sub-questão, sendo 

respondidas seguindo o padrão de valoração apresentado: Para ―Sim‖ então o valor 

igual a 1 (um), valor é atribuído quando o trabalho descreve a informação desejada; 

Para ―Não‖ então o valor igual a 0 (zero), valor é atribuído quando o trabalho não 

descreve a informação desejada. 

Tabela 3.3. Questões para avaliação da qualidade dos trabalhos. 

Questão 

Q.1. O trabalho descreve detalhadamente a abordagem proposta? 

Q.1.1. O trabalho descreve as atividades que compõem a abordagem? 

Q.1.2. O trabalho descreve os instrumentos utilizados pela abordagem? 

Q.1.3. O trabalho descreve a ordem na qual as atividades são executadas? 

Q.2. O trabalho descreve qual é o contexto para qual a abordagem pode ser aplicada? 

Q.3. O trabalho descreve quais são o perfil técnico e o tipo de conhecimento necessário ao responsável pela 
aplicação da abordagem? 

Q.4. O trabalho apresenta uma avaliação da abordagem de boa qualidade? 

Q.4.1. O trabalho apresenta algum relato de uso ou estudo experimental que retrate a aplicação da 
abordagem? 

Q.4.2. Quão bom é este relato de uso ou estudo experimental? 

Q.5. O trabalho foi publicado em qual tipo de fonte? 

 

O valor da questão Q.4 é calculado através da soma dos valores atribuídos 

para suas sub-questões, conforme Tabela 3.4. A sub-questão Q.4.1 é respondida 

através da seguinte classificação: ―Estudo de caso‖; ―Experimento controlado‖; ―Relato 

de uso e prova de conceito‖; e ―Explanatório ou descritivo‖. A sub-questão Q.4.2 é 

respondida seguinda a seguinte escala de valores: ―Excelente‖; ―Bom‖; ―Regular‖; 

―Pobre‖; ―Muito pobre‖. A partir das respostas um valor da tabela é atribuído a questão 

Q.4. 

Tabela 3.4. Tabela com valores a serem utilizados na Q.4. 

 

Q.4.2 

Excelente Bom Regular Pobre Muito Pobre 

Q
.4

.1
 

Estudo de caso 7 6 5 4 3 

Experimento controlado 6 5 4 3 2 

Relato de uso e prova de conceito 5 4 3 2 1 

Explanatório ou descritivo 4 3 2 1 0 

 

A questão Q.5 é respondida seguindo o seguinte padrão de valoração: 

―Journal‖, ―Book‖ ou ―Book chapter‖ recebe o valor igual a 3 (dois); ―Conference‖ ou 

―Symposium‖ recebe o valor igual a 1,5 (um e meio); ―Workshops‖ ou ―Not indexed 

conference‖ ou ―New conference‖ recebe o valor igual a 0,5 (meio). 
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Estratégia para extração de dados 

Um artigo incluído pode conter mais informações do que a necessária para 

responder a questão de pesquisa, por isso deve se definir quais são os dados 

essenciais a serem extraídos. Essa extração também facilita a revisão e análise 

dessas informações. O primeiro conjunto diz respeito às informações para referência, 

contendo: Título, Autores, Fonte, Categoria. Outra informação importante é a 

descrição dos problemas na composição lidados pela abordagem.  

Existe um conjunto de dados que serve para responder a questão primária: 

 Tipo de fonte literária: teórico, experimental ou descritivo. ―Teórico‖ é um 

artigo que apresenta somente a teoria, não apresentando um exemplo real 

de uso. ―Experimental‖ é um artigo que apresenta um estudo experimental, 

associado a uma abordagem/processo descrita dentro deste artigo. 

―Descritivo‖ é um artigo que apresenta a descrição de uma 

abordagem/processo, apresentando um exemplo real de uso ou aplicação.  

 Tecnologia de construção: Podem ser paradigmas de construção, a forma 

de estruturação da abordagem. 

 Descrição do método ou abordagem para composição de workflow 

científico; 

o Fase do ciclo de vida: Utilizando a classificação proposta em 

(MATTOSO ET AL., 2010). 

o Instrumentos utilizados: Aparelho, objeto ou utensílio que serve para 

executar o procedimento/processo de concepção.   

o Mecanismos utilizados: Disposição das partes que constituem uma 

máquina, um aparelho. Também pode ser o manejo de um 

instrumento ou técnica. 

o Artefatos gerados e/ou utilizados: Definição adotada: Designação 

dada a qualquer objeto produzido ou consumido durante a execução 

do procedimento/processo de concepção.  

o Atividades executadas para a aplicação da abordagem ou método; 

 Tipo de aplicação ou domínio para os quais o método ou abordagem é 

apropriado (em caso de discussão teórica) ou utilizado (em casos de artigos 

experimentais). 

 Número de projetos já aplicados. 

 

Existe um conjunto de dados para a questão secundária:  

 Especificação da técnica de inspeção utilizada; 
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 Descrição da técnica de inspeção utilizada; 

 Instrumentos utilizados na inspeção; 

 Procedimentos da técnica utilizada; 

 Tipo de aplicação ou domínio para os quais a inspeção é apropriada (em 

caso de discussão teórica) ou utilizada (em casos de artigos 

experimentais). 

 

A estratégia de extração dos dados é aplicada por um pesquisador, assim 

identificando e extraindo as informações dos trabalhos selecionados. Todas as 

informações extraídas são documentadas em tabelas. Em uma segunda etapa, outro 

pesquisador seleciona uma amostra representativa das informações extraídas, 

revisando todos os dados. O pesquisador classifica a extração das informações como: 

I – insatisfatória; S – satisfatória.  Ao final, o pesquisador pode solicitar a extração de 

todas as informações novamente, caso avalie como insatisfatória.  

Resultados esperados (trabalhos de controle) 

A Tabela 3.5 apresenta os artigos de controle que são utilizados nas 

execuções da busca da questão primária e secundária. Nesta tabela é apresentada a 

distribuição dos artigos pelas bases de buscas escolhidas e se são retornados na 

execução da string de busca primária e/ou secundária. Na execução da questão 

primária, todos os artigos de controle são esperados no retorno, além de atenderem 

aos critérios de inclusão/exclusão. Já na execução da questão secundária, o artigo de 

nº 4 não é esperado no retorno, pois não define formas de garantir a qualidade dos 

produtos gerados pela abordagem ou método proposto.  

Tabela 3.5. Artigos de controle para a revisão quasi sistemática. 

Nº Artigos de controle Scopus 
IEEE 

Xplore 
Compen
dex EI 

Science 
Direct 

String 
Primária 

String 
Secundária 

1 VERDI ET AL., 2007  Sim 
Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

X X 

2 SORDE ET AL., 2007  Sim Sim Sim 
Não se 
aplica 

X X 

3 LIU ET AL., 2007 Sim 
Não se 
aplica 

Sim Sim X X 

4 LIU ET AL., 2006  Sim Sim Sim 
Não se 
aplica 

X  

 

PICO 

A técnica PICO (PAI ET AL., 2004) é utilizada para auxiliar na definição da 

string de busca da pesquisa, oriunda do domínio da medicina. Esta técnica consiste na 

definição dos termos a ser utilizada para a população do estudo, a intervenção sendo 
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pesquisada, a comparação que pode ser utilizada para avaliar os resultados e os 

resultados esperados. Para esta pesquisa a população foi definida como: pesquisas 

ou trabalhos baseados em workflow científico, descritos na literatura técnica. Sendo os 

termos utilizados: 

 Scientific workflow, scientific experiment, science process, scientific 

process, workflow in e-science, e-science workflow. 

 

A intervenção definida para a questão principal da pesquisa foi: abordagens (ou 

métodos) para composição de workflow científico. Sendo os termos utilizados: 

 Composition, development, modeling, modeling, specification, design, 

definition, orchestration, conception, description, analysis, representation. 

 Approach, method, technique, model, process. 

 

Já para questão secundária, a intervenção foi definida como: abordagens (ou 

métodos) para composição de workflow científico que ofereçam algum procedimento 

de verificação ou validação para garantia de qualidade de workflows científicos. Sendo 

os termos utilizados: 

 Composition, development, modeling, modeling, specification, design, 

definition, orchestration, conception, description, analysis, representation. 

 Approach, method, technique, model, process. 

 Inspection, review, verification, validation, reading, revise. 

 

Nesta pesquisa não foi definida nenhuma comparação. Os resultados foram 

definidos para a questão principal como: abordagens ou métodos para composição de 

workflow científico. 

 Composition, development, modeling, modeling, specification, design, 

definition, orchestration, conception, description, analysis, representation. 

 Approach, method, technique, model, process. 

 

Enquanto para questão secundária, os resultados foram definidos como: 

Identificação dos procedimentos de verificação (revisão) e validação (inspeção) para 

garantia de qualidade de workflow científico. 

 Composition, development, modeling, modeling, specification, design, 

definition, orchestration, conception, description, analysis, representation. 

 Approach, method, technique, model, process. 

 Inspection, review, verification, validation, reading, revise. 
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Uma string genérica foi gerada, contendo a combinação dos termos definidos 

para população do estudo, intervenção observada e os resultados esperados como 

retorno. A partir dessa string, as strings específicas foram definidas para cada base 

digital, pois cada uma possui mecanismo de busca diferente, interpretando de forma 

distinta a combinação. As strings derivadas para cada base não estão listadas nesta 

seção, pois são demasiadamente grandes, contudo estão disponíveis no anexo A 

deste documento.  

String para questão primária: (scientific workflow OR scientific workflows OR 

scientific experiment OR scientific experiments OR science process OR science 

processes OR scientific process OR scientific processes OR workflow in e-science OR 

e-science workflow OR e-science workflows) AND ((development  approach) OR 

(development method) OR (development technique) OR (development model) OR 

(development process) OR (composition approach) OR (composition method) OR 

(composition technique) OR (composition model) OR (composition process) OR 

(modeling approach) OR (modeling method) OR (modeling technique) OR (modeling 

model) OR (modeling process) OR (modelling approach) OR (modelling method) OR 

(modelling technique) OR (modelling model) OR (modelling process) OR (specification 

approach) OR (specification method) OR (specification technique) OR (specification 

model) OR (specification process) OR (design approach) OR (design method) OR 

(design technique) OR (design model) OR (design process) OR (definition approach) 

OR (definition method) OR (definition technique) OR (definition model) OR (definition 

process) OR (orchestration approach) OR (orchestration method) OR (orchestration 

technique) OR (orchestration model) OR (orchestration process) OR (conception 

approach) OR (conception method) OR (conception technique) OR (conception model) 

OR (conception process) OR (description approach) OR (description method) OR 

(description technique) OR (description model) OR (description process) OR (analysis 

approach) OR (analysis method) OR (analysis technique) OR (analysis model) OR 

(analysis process) OR (representation approach) OR (representation method) OR 

(representation technique) OR (representation model) OR (representation process)) 

String para questão secundária: ((scientific workflow OR scientific workflows 

OR scientific experiment OR scientific experiments OR science process OR science 

processes OR scientific process OR scientific processes OR workflow in e-science OR 

e-science workflow OR e-science workflows) AND ((development  approach) OR 

(development method) OR (development technique) OR (development model) OR 

(development process) OR (composition approach) OR (composition method) OR 

(composition technique) OR (composition model) OR (composition process) OR 
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(modeling approach) OR (modeling method) OR (modeling technique) OR (modeling 

model) OR (modeling process) OR (modelling approach) OR (modelling method) OR 

(modelling technique) OR (modelling model) OR (modelling process) OR (specification 

approach) OR (specification method) OR (specification technique) OR (specification 

model) OR (specification process) OR (design approach) OR (design method) OR 

(design technique) OR (design model) OR (design process) OR (definition approach) 

OR (definition method) OR (definition technique) OR (definition model) OR (definition 

process) OR (orchestration approach) OR (orchestration method) OR (orchestration 

technique) OR (orchestration model) OR (orchestration process) OR (conception 

approach) OR (conception method) OR (conception technique) OR (conception model) 

OR (conception process) OR (description approach) OR (description method) OR 

(description technique) OR (description model) OR (description process) OR (analysis 

approach) OR (analysis method) OR (analysis technique) OR (analysis model) OR 

(analysis process) OR (representation approach) OR (representation method) OR 

(representation technique) OR (representation model) OR (representation process))) 

AND (inspection OR review OR verification OR validation OR reading OR revise)  

3.2 Execução da quasi Revisão Sistemática  

3.2.1 Primeira rodada de execução – Maio 2009 

Todas as referências recuperadas nas Bases de dados digitais foram obtidas 

através da execução das strings de busca. A busca foi realizada sem restrição de data 

inicial, até Maio de 2009 (data da execução das strings de busca). As referências 

recuperadas foram exportadas no formato RIS. Entretanto, as referências contidas nos 

anais de conferências nacionais (SBBD e e-Science), por estarem hospedados em 

uma base que não permite a execução de strings de busca complexas (acima de 255 

caracteres), foram recuperadas integralmente para cada ano. Desta forma, a seleção 

inicial ficou a cargo do pesquisador, que leu todos os títulos e resumos das 

referências. As referências dos anais de conferências foram recuperadas na base 

BDBCOMP, sendo que a conferência SBBD foi pesquisada desde 1999 até a 2008, 

enquanto a conferência e-Science foi de 2007 e 2008.  

A base de dados ACM não foi utilizada, pois a sua ferramenta de busca 

apresentava limitações no tamanho da string de busca (255 caracteres). Isto 

acarretaria na criação de diversas sub-strings de busca, tanto para questão primária 

quanto questão secundária, aumentando demasiadamente o esforço para o 

gerenciamento das referências retornadas. Somado a isso, a base digital Scopus 

indexa as referências presentes na base de dados ACM. Portanto, optou-se pela não 
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utilização da ACM Digital Library como fonte de dados e execução, pois a sua 

utilização não acrescentaria muito ao resultado. Contudo, deve-se destacar que 

sempre há possibilidade da não utilização da base de dados ACM representar a perda 

de alguma referência. 

Todos os trabalhos recuperados das bases de dados digitais (Scopus, IEEE 

Xplore, Compendex EI e Science Direct) foram importados para a ferramenta de 

gerenciamento de referências JabRef (versão 2.5). Através dela, foi possível 

manusear, excluir as referências repetidas e categorizá-las. Para registrar os dados 

extraídos de cada referência, foram criados campos relacionados aos itens definidos 

no critério de extração de dados. Já para os trabalhos recuperados na base bdbcomp, 

os trabalhos foram importados e armazenados em um documento texto. 

Durante o processo de exportação, problemas ocorreram com a base digital 

IEEE Xplore, pois essa não permite que seja exportada mais de uma referência por 

vez. Isto foi contornado através do uso de uma ferramenta de captura de referências, 

Zotero3. Assim, as referências foram importadas para sua base de dados e, 

posteriormente, exportadas para o formato RIS, e ao final importadas para o JabRef. 

As demais bases digitais permitiram a exportação das referências sem problemas, 

pois a quantidade de artigos retornados estava dentro dos parâmetros permitidos por 

elas. 

As strings de busca foram aplicadas nas bases digitais, conforme descritas no 

protocolo de execução da quasi-revisão sistemática. A Tabela 3.6 apresenta a 

quantidade de referências recuperadas por base digital e anais de conferências (on-

line). Devido à existência de duplicatas nas referências recuperadas, uma avaliação 

quanto à repetição foi necessária. As referências repetidas foram eliminadas, 

mantendo-se somente um registro. Todos os controles definidos foram recuperados 

nas bases digitais utilizadas.  

A quantidade de referências mantidas após a eliminação das duplicatas está 

também representada na Tabela 3.6. As referências obtidas na base BDBCOMP não 

precisaram ser avaliadas quanto à repetição de artigos, pois se tratavam de trabalhos 

publicados nas conferências a cada ano, portanto não havia repetição. Além disso, se 

tratavam de artigos em Português não indexados nas bases digitais utilizadas.  

 

 

                                                

3 http://www.zotero.org/ 
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Tabela 3.6. Quantidade de referências mantidas sem duplicatas para questão primária. 

Base de dados  Nº de recuperados Nº de mantidos % do total 

Scopus 280 271 75,3 % 

IEEE Xplore 104 76 21,1 % 

Compendex EI 57 5 1,4 % 

Science Direct 40 8 2,2 % 

TOTAL 481 360 100 % 

Anais de Conferências Nº de recuperados Nº de mantidos % do total 

SBBD 240 240 95 % 

e-Science 12 12 5 % 

TOTAL 252 252 100 % 

 

Após a eliminação das referências repetidas, uma avaliação inicial das 

referências mantidas foi realizada através da leitura do título e abstract (resumo). 

Assim, algumas referências acabaram por ser excluídas, pois não se caracterizavam 

como pertinentes ao tema pesquisado. Após a exclusão, o resultado ficou como o 

representado na Tabela 3.7. A avaliação dos anais de conferência (SBBD e e-Science) 

foi realizada seguindo o mesmo procedimento e ao final o resultado obtido está 

representado na Tabela 3.8.  

Tabela 3.7. Quantidade de referências base de dados após a primeira fase de avaliação para a 
questão primária. 

Base de dados  
Nº 
avaliados 

Excluídos (E) 
Não 
determinado (N) 

Incluídos (I) 
Selecionados 
inicialmente 

% do total 

Scopus 271 230 25 16 41 69,5 % 

IEEE Xplore 76 60 14 2 16 27,1 % 

Compendex EI 5 4 1 0 1 1,7 % 

Science Direct 8 7 1 0 1 1,7 % 

TOTAL 360 301 41 18 59 100 % 

 

Tabela 3.8. Quantidade de referências nos anais após a primeira fase de avaliação para a questão 
primária. 

Anais de 
Conferências 

Nº avaliados Excluídos (E) 
Não determinado 
(N) 

Incluídos (I) 
Selecionados 
inicialmente 

SBBD 240 240 0 0 0 

e-Science 12 12 0 0 0 

TOTAL 252 252 0 0 0 

 

A próxima etapa na seleção foi realizada uma leitura mais detalhada dos 

trabalhos a serem incluídos. Assim, foram lidos todos os artigos classificados com N e 
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I na etapa de seleção inicial. A Tabela 3.9 representa sinteticamente a quantidade total 

de artigos incluídos e aptos à extração de suas informações. Das 59 referências 

inicialmente incluídas, somente 16 permitiram responder a questão primária, contudo 

duas referências não foram obtidas, pois não estavam disponíveis (KALETAS ET AL. 

2003 e KALETAS ET Al. 2004). Assim totalizando 14 referências incluídas e aptas à 

extração. Contudo, duas referências se tratavam de publicações prévias de outras 

referências: ELLISON ET AL. (2006) era um trabalho prévio de BOOSIN ET AL. 

(2007), e LIU ET AL. (2006) era um trabalho prévio de LIU ET AL. (2007). Desta 

maneira, cada uma dessas referências foi reunida com a sua continuação e contada 

uma única vez, pois essas tratavam dos mesmos assuntos. Então, ao final ficaram 

somente 12 abordagens distintas.  

Tabela 3.9. Quantidade total de referências incluídas na segunda fase de avaliação para questão 
primária. 

Base de dados  
A serem 
avaliados 

Excluídos 
(E) 

Não 
determinado (N) 

Incluídos (I) 
Referências 
selecionadas  

% do total 

Scopus 41 28 0 13 11* 78,57 % 

IEEE Xplore 16 13 0 3 3 21,43 % 

Compendex EI 1 1 0 0 0 0 % 

Science Direct 1 1 0 0 0 0 % 

TOTAL 59 43 0 16 12** 100 % 

* Duas referências não foram obtidas, pois não estavam disponíveis (KALETAS ET AL. 2003; KALETAS ET Al. 2004). 

** Duas referências são trabalhos mais antigos de outros já incluídos (ELLISON ET AL. 2006; LIU ET Al. 2006).  

 

Analisando o total de referências recuperadas nas bases de dados digitais (481 

no total), 25,16 % das referências se tratavam de repetições. Provavelmente, isto 

ocorreu devido às buscas serem realizadas em bases digitais que contém 

superposição em seu conteúdo digital. Após a eliminação das referências repetidas 

nas bases de dados digitais, restaram 360 referências distintas, das quais 301 foram 

eliminadas por não serem pertinentes à questão de busca (83,6%), mesmo que a 

maioria tratasse de alguma forma o tema ―workflow científico‖. Com isso foi realizada 

uma leitura detalhada dos artigos restantes, 59 referências, onde somente 16 

(dezesseis) foram incluídas, porém 2 (duas) referências não estavam disponíveis para 

os pesquisadores, por falta de direito de acesso, sendo então eliminadas, depois do 

contato sem sucesso com os autores. Assim ao final, do total de 360 referências, 

somente 14 referências foram consideradas para extração, o que representa 

aproximadamente 4% das referências sem repetições retornadas após a busca. 

Contudo, deste total, somente 12 representavam abordagens distintas, o que 

representa aproximadamente 3% do total. Enquanto isso, ao se analisar os anais de 
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conferências pesquisados, a totalidade das referências foi excluída (252 referências), 

pois não foram encontradas referências pertinentes à questão de busca primária.  

Para responder a questão secundária de pesquisa definida no protocolo, a 

string de busca secundária foi formada através da modificação da string de busca 

primária para assim retornar referências que contivessem informações sobre 

atividades de revisão. Essa string secundária de busca foi aplicada no mesmo 

conjunto de referências incluídas recuperadas das bases de dados digitais. Portanto, 

as referências recuperadas através da execução da string de busca secundária estão 

presentes no conjunto de referências recuperadas pela string de busca primária. A 

Tabela 3.10 representa a quantidade inicial de referências recuperadas. Foram 

retornadas 63 referências, e foram encontradas 15 repetições. Assim, o total final é de 

48 referências. Houve uma repetição de 23,8% das referências retornadas.   

Após leitura dos abstracts (resumos) e títulos, 40 das 48 referências foram 

excluídas, pois essas não eram pertinentes à questão de busca secundária. Esse 

resumo é apresentado na Tabela 3.11. A etapa seguinte consistiu numa leitura 

detalhada dos artigos incluídos na primeira rodada (8 referências) e desse total, 

somente 4 referências foram incluídas.  

No entanto, vale ressaltar que após o início da leitura detalhada das 

referências selecionadas para a questão primária de pesquisa, foi percebido que a 

referência BOOSE ET AL. (2007) apresentava informações de procedimentos de 

revisão e inspeção, apesar de não estar incluída inicialmente nas 63 referências 

obtidas das bases digitais ao se aplicar a string secundária de busca. A referência não 

foi incluída automaticamente, pois esta não explicitava o uso de procedimentos de 

garantia de qualidade no seu resumo, título ou palavras chave, que são as seções 

avaliadas pelas bases digitais na comparação com os termos da string. Então, optou-

se por incluí-la ao final como uma referência selecionada para a questão secundária 

de busca, passando-se assim para 9 referências a serem avaliadas. Afinal, essa faz 

parte das referências selecionadas para questão primária.  

Tabela 3.10. Referências recuperadas para a questão secundária.  

Base de dados  Nº de recuperadas Nº de mantidas % do total 

Scopus 41 42* 86 % 

IEEE Xplore 10 7 14 % 

Compendex EI 7 0 0 % 

Science Direct 5 0 0 % 

TOTAL 63 49* 100 % 

*a referência BOOSE ET AL. 2007 foi incluída manualmente no conjunto. 
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O total de referências mantidas ao final e pertinente a questão secundária de 

busca foi de 5 (cinco) referências, representando um total de 7,8 % (de 49 referências, 

48 retornadas pela string de busca e 1 incluída posteriormente), conforme a Tabela 

3.12.  

 

Tabela 3.11. Quantidade de referências após a primeira fase de avaliação da questão secundária. 

Base de dados  
A serem 
avaliados 

Excluídos 
(E) 

Não determinado 
(N) 

Incluídos 
(I) 

Selecionados 
inicialmente 

% do total 

Scopus 42 37 2 4* 6* 62,5 % 

IEEE Xplore 7 4 2 1 3 37,5 % 

Compendex EI 0 0 0 0 0 0 % 

Science Direct 0 0 0 0 0 0 % 

TOTAL 49 40 4 5* 9* 100 % 

*Referência BOOSE ET AL. 2007 foi incluída manualmente. 

 

Tabela 3.12. Quantidade final de referências incluídas e aptas à extração da questão secundária. 

Base de dados  
A serem 
avaliados 

Excluídos 
(E) 

Não determinado 
(N) 

Incluídos 
(I) 

Referências 
selecionadas  

% do total 

Scopus 6* 2 0 4* 4* 80 % 

IEEE Xplore 3 2 0 1 1 20 % 

Compendex EI 0 0 0 0 0 0 % 

Science Direct 0 0 0 0 0 0 % 

TOTAL 9* 4 0 5* 5* 100  

*Considerando a referência de BOOSE ET AL. 2007. 

3.2.2 Segunda rodada de execução – Outubro 2010 

Com o objetivo de atualizar o corpo de conhecimento obtido através da quasi 

revisão sistemática, uma nova rodada de execução foi realizada nas bases digitais no 

mês de Outubro de 2010 (10/2010). As strings de busca foram aplicadas em todas as 

bases digitais novamente, tanto para string primária de busca quanto para secundária. 

Na nova rodada de execução não houve limitação de datas a fim de minimizar a perda 

de alguma referência importante, pois algumas bases digitais indexam referências com 

defasagem de tempo e de maneira retroativa. 

Como não houve restrição de data inicial, as referências encontradas na 

primeira rodada de execução acabaram inseridas no conjunto retornado. Entretanto, 

essas não foram reanalisadas, sendo considerada a classificação anterior quanto aos 

critérios de inclusão e exclusão. A Tabela 3.13 apresenta a quantidade de referências 

retornadas para string primária após a execução. Nesta segunda rodada, já 
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desconsiderando as duplicadas, 720 referências foram encontradas, mas 

considerando somente novas, foram encontradas 360.  

 

Tabela 3.13. Quantidade de referências recuperadas e mantidas sem duplicatas para String 
primária, Outubro 2010. 

Base de dados  Nº de recuperados Nº de mantidos % do total 

Scopus 393 381 53 % 

IEEE Xplore 513 320 44,4 % 

Compendex EI 121 6 0,8 % 

Science Direct 54 13 1,8 % 

TOTAL 1081 720 100 % 

 

As 360 novas referências foram avaliadas quanto aos critérios de inclusão e 

exclusão, conforme definido no protocolo da quasi-revisão. Ao final, foram encontradas 

6 referências que são aderentes à questão primária de pesquisa. Contudo, 3 dessas 

se tratam de publicações de continuação de pesquisas de abordagens já incluídas 

nesta quasi-revisão. A Tabela 3.14 apresenta a quantidade de referências incluídas 

para análise nas rodadas de avaliação.  

Tabela 3.14. Quantidade de referências incluídas para extração de dados questão primária, 
Outubro 2010.  

Base de dados  
Etapa de inclusão 1 Etapa de inclusão 2 Referências finais 

Selecionados % Selecionados % Selecionados % 

Scopus 110 30,5 % 29 32 % 5 83 % 

IEEE Xplore 244 67 % 59 66 % 1 17 % 

Compendex EI 1 0,5 % 1 1 % 0 0 

Science Direct 5 1,5 % 1 1 % 0 0 

TOTAL 360 100 % 90 100 % 6 100 % 

 

Na execução da string secundária foram recuperadas 93 referências, incluindo 

duplicatas, logo desconsiderando as repetições foram encontradas 74. Essa 

quantidade está representada na Tabela 3.15. Contudo, nesse conjunto existem 

referências já avaliadas na primeira execução (em Maio de 2009). Sendo assim, 

excluíram-se esse conjunto, ficando com 25 novas a serem avaliadas. Então, foram 

aplicados os critérios de inclusão e como resultado foi encontrado que nenhuma nova 

referência era pertinente à questão secundária de pesquisa, conforme representado 

na Tabela 3.16.  
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Tabela 3.15. Quantidade de referências recuperadas e mantidas sem duplicatas para String 
secundária, Outubro 2010. 

Base de dados Nº de recuperados Nº de mantidos % do total 

Scopus 56 17 23 % 

IEEE Xplore 18 57 77 % 

Compendex EI 12 0 0 

Science Direct 7 0 0 

TOTAL 93 74 100% 

 

Tabela 3.16. Quantidade de referências incluídas para extração de dados questão secundária, 
Outubro 2010. 

Base de dados 
Etapa de inclusão 1 Etapa de inclusão 2 Referências finais 

Selecionados % Selecionados % Selecionados % 

Scopus 15 60 % 0 0 0 0 

IEEE Xplore 10 40 % 0 0 0 0 

Compendex EI 0 0 0 0 0 0 

Science Direct 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 25 100 % 0 0 0 0 

3.2.3 Considerações sobre a execução da revisão 

Antes de partir para discussão e análise dos dados extraídos das referências 

incluídas, é interessante realizar a análise e discussão sobre o percentual de 

representatividade de cada base digital dentro do conjunto de referências retornadas. 

A Tabela 3.17 apresenta um resumo desse percentual por etapa de inclusão para 

questão primária, enquanto na Tabela 3.18 o resumo é referente à questão 

secundária. Analisando-se as tabelas, nota-se que a base digital Scopus apresentou 

um alto percentual de representatividade (valores entre 60 % a 80%), isto é, em cada 

etapa, a base apresentou o maior número de referências que se encaixavam nos 

critérios de inclusão. Não obstante ao fato já discutido de haver sobreposição nas 

bases digitais, isto indica que em caso de limitação de tempo para realização de uma 

revisão sistemática, a base Scopus é uma forte candidata a uso, pois há probabilidade 

de retornar uma quantidade de referências aderentes à questão de pesquisa.  

Apesar do esforço para desenvolver uma string de busca que capturasse o 

maior número de referências pertinentes à questão de pesquisa, uma não foi 

capturada, mesmo apresentando conteúdo relevante. GIL ET AL. (2007b) apresentam 

um processo para composição e foi indicada por um revisor de artigo submetido a 

congresso. Por ser relevante ao tema, foi incluída no conjunto de abordagens a ter 
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dados extraídos. Analisando o motivo pelo qual não foi capturado, identificou-se que 

essa referência utiliza um termo desconhecido aos pesquisadores e do revisor dos 

termos utilizados para formar as strings. O termo é ―Computational workflow‖ que é 

sinônimo de ―Scientific workflow‖, assim, numa próxima atualização, este deve ser 

inserido na string de busca para capturar essa e outras relacionadas.  

Tabela 3.17. Percentual de representatividade das bases digitais no conjunto de referências da 
questão primária, por etapa de inclusão. 

Base de dados 
Etapa de inclusão 1 Etapa de inclusão 2 Referências finais 

Selecionados % Selecionados % Selecionados % 

Scopus 381 53 % 70 47 % 16 75 % 

IEEE Xplore 320 44 % 75 50 % 4 25 % 

Compendex EI 6 1 % 2 1,5 % 0 0 

Science Direct 13 2 % 2 1,5 % 0 0 

TOTAL 720 100 % 149 100 % 20 100 % 

 

Tabela 3.18. Percentual de representatividade das bases digitais no conjunto de referências da 
questão secundária, por etapa de inclusão. 

Base de dados 
Etapa de inclusão 1 Etapa de inclusão 2 Referências finais 

Selecionados % Selecionados % Selecionados % 

Scopus 56 60 % 5 62,5 % 4 80 % 

IEEE Xplore 18 19 % 3 37,5 % 1 20 % 

Compendex EI 12 13 % 0 0 0 0 

Science Direct 7 8 % 0 0 0 0 

TOTAL 93 100 % 8 100 % 5 100 % 

 

A seguir, na Tabela 3.19, é apresentado o resumo das informações de 

referência de cada um dos trabalhos aptos à extração de dados. Também está 

marcado se este artigo foi incluído para a questão secundária. As quinze referências 

incluídas foram avaliadas através dos critérios de qualidade definidos no protocolo de 

Quasi-revisão sistemática, os resultados serão apresentados na seção seguinte. Para 

mais informações, no anexo B se encontra a lista de todos os artigos retornados após 

a execução da string de busca e sua classificação quanto à inclusão.  
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Tabela 3.19. Informações de referência dos artigos incluídos na questão primária e secundária. 

# Informações de referência 
Questão 
Sec. 

R1 

(Boose et al. 2007) Ensuring reliable datasets for environmental models and forecasts. 
ECOLOGICAL INFORMATICS 2 (2007) 237– 247.  

 

(Ellison et. al. 2006) Analytic webs support the synthesis of ecological data sets. Ecology, 
87(6), 2006, pp. 1345–1358. 

(Osterweil et al., 2008) Experience in using a process language to define scientific 
workflow and generate dataset provenance. 16th SIGSOFT 2008/FSE-16, 2008, 319-329 

(Osterweil et al., 2010) A. Clear and precise specification of ecological data management 
processes and dataset provenance IEEE Trans. Autom. Sci. Eng., 2010, 7, 189-195 

R2 

(Bosin et. al. 2007) Applying enterprise models to design cooperative scientific 
environments. BPM 2005 Workshops, LNCS 3812, pp. 281-292, 2006. 

 
(Amigoni et al., 2007) A virtual laboratory for web and grid enabled scientific experiments 
9th ICEIS 2007, 2007, SAIC, 227-230 

R3 
(Chard et. al. 2008) Build Grid Enabled Scientific Workflows Using gRAVI and Taverna. 
Fourth IEEE International Conference on eScience, 2008.  

 

R4 

(Gil et. al. 2007a) Wings for Pegasus: Creating large-scale scientific applications using 
semantic representations of computational workflows. Proc. XIX IAAI-07, July 22–26, 2007. 

 (Gil et al., 2007b) 2007. On the black art of designing computational workflows. In Proc. 
2nd Workshop on WORKS '07. ACM, New York, NY, 53-62.  

R5 
(Kaestle et. al. 1999) Sharing experiences from scientific experiments. Scientific and 
Statistical Database Management, 1999. Eleventh International Conference.  

 

R6 
(Li et. al. 2006) Flows and views for scalable scientific process integration. INFOSCALE 
'06. May 29-June 1 2006, Hong Kong.  

 

R7 

(Liu et. al. 2006) The problem-based scientific workflow design and performance in Grid 
environments. Proc. of the 5 Int. Conference on GCCW'06.  

 (Liu et. al. 2007) On design, verification, and dynamic modification of the problem-based 
scientific workflow model. Simul. Model. Pract. Theory, 2007. 

R8 
(Medeiros et. al. 2005) WOODSS and the Web: Annotating and reusing scientific 
workflows.  Sigmod Record, Vol. 34, Nº. 3, Sept. 2005.  

 

R9 
(Sorde et. al. 2007) Modeling and verifying non-DAG workflows for computational grids. 
2007 IEEE Congress on Services, SERVICES 2007.   

R10 
(Troguer and Fernandes 2004) A language for comprehensively supporting the in vitro 
experimental process in silico. Proc. IV IEEE Symposium BIBE’04. 

 

R11 
(Verdi et. al. 2007) Conceptual-level workflow modeling of scientific experiments using 
NMR as a case study. BMC Bioinformatics 2007, 8:31.   

R12 
(Yang et. al. 2007) Formal modeling and analysis of scientific workflows using hierarchical 
state machines. Third IEEE Int. Conference on e-Science and Grid Computing, 2007.   

R13 
(Jablonski et a., 2007) A conceptual modeling and execution framework for process based 
scientific applications. 1st Workshop on CIMS '07, 16th ACM CIKM 2007, 2007, 23-30 

 

R14 
(Kalyanam et al., 2007) A Web Service-Enabled Distributed Workflow System for Scientific 
Data Processing. FTDCS '07. 11th IEEE Int. Workshop, 2007, 7-14 

 

R15 
(Lacroix et al., 2009) Reasoning on scientific workflows. SERVICES 2009 - 5th 2009 World 
Congress on Services, 2009, 306-313.  

 

 

3.2.4 Avaliação da qualidade das referências incluídas: 

As referências incluídas foram avaliadas conforme os critérios de qualidade 

definidos no protocolo da quasi revisão sistemática, conforme a Tabela 3.3 e citado 

anteriormente tem a pontuação máxima de 15 pontos. Já a Tabela 3.20 apresenta os 

valores obtidos por cada referência para essas questões. 



 

55 

Esta avaliação de qualidade das referências não tem caráter eliminatório, 

somente tem valor de verificação da importância da referência para as questões de 

pesquisa definidas. O total de pontos que uma referência pode alcançar é de 15 

pontos Assim, dentre todas as referências avaliadas, duas se destacam por 

apresentarem em seu conteúdo uma representatividade maior que 75%. Os trabalhos 

são R6 (LI ET AL. 2006) e R11 (VERDI ET AL. 2007), pois ambos apresentam não só 

os instrumentos e mecanismos utilizados, mas também uma descrição do 

procedimento para captura do workflow científico. 

Um ponto importante, que merece destaque, é que todas as referências 

incluídas apresentam uma forte característica: a descrição dos instrumentos que 

apoiam sua abordagem. Todas as referências foram avaliadas com valor 1 (alto grau 

de atendimento) neste quesito. Isto pode ser um indício que os esforços da academia 

estão muito focados na apresentação de ferramentas e instrumentos, mas não de 

métodos ou na descrição da maneira como se deve utilizar tais tecnologias. 

Outro ponto de destaque é a não utilização de estudos experimentais na 

avaliação da abordagem proposta na referência, o que diminui o grau de 

generalização e evidências do que foi proposto. A maioria dos artigos apresentou 

exemplos ou relatos de uso como avaliação da abordagem proposta. Mesmo assim, a 

maioria das referências teve seus exemplos caracterizados como regulares ou menos 

(2 pontos ou menos), com exceção de R11 (VERDI ET AL. 2007). Isto pode indicar 

uma deficiência e uma fraca evidência sobre a viabilidade de utilização da abordagem 

apresentada pelos pesquisadores. 

Tabela 3.20. Resultado da avaliação da qualidade das referências incluídas. 

Trabalho 
Q.1 

Q.2 Q.3 
Q.4 

Q.5 Total 
Q.1.1 Q.1.2 Q.1.3 Q.4.1 Q.4.2 

R1 0,5 1 0,5 1 0 1 2 3 9 

R2 0,5 1 0,5 1 1 1 1 3 9 

R3 0,5 1 0,5 1 0 1 1 1,5 6,5 

R4 1 1 1 1 1 1 2 1,5 9,5 

R5 0 1 0 1 0 1 1 1,5 5,5 

R6 1 1 1 1 0 1 2 1,5 11,5 

R7 1 1 0,5 0 0 1 2 3 8,5 

R8 0,5 1 0,5 1 0 1 2 3 9 

R9 0,5 1 0 1 0 1 2 1,5 7 

R10 0 1 0 1 0 1 2 1,5 6,5 

R11 1 1 1 1 1 1 3 3 12 

R12 0 1 0 1 0 1 1 1 5 

R13 0 1 0 1 0 1 2 1,5 6,5 

R14 0,5 1 0,5 1 0 1 2 1,5 7,5 

R15 0,5 1 0,5 1 0 1 2 1,5 7,5 
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3.3 Resumo das abordagens 

Nesta seção é apresentada a síntese das informações extraídas para cada 

uma das referências. A tabela completa é apresentada no anexo C, que inclui o trecho 

extraído da própria referência, além da síntese. 

R1 - ELLISON ET AL. 2006, BOOSE ET AL. 2007, OSTERWEIL ET AL. 2008 e 

OSTERWEIL ET AL. 2010: 

ELLISON ET AL. (2007) relatam que os recentes esforços no desenvolvimento 

de sistemas não apresentam um bom apoio a proveniência dos dados gerados 

(datasets), prejudicando a sua confiabilidade. A solução, portanto, seria capturar não 

só os dados, mas também o processo experimental que os geraram. Assim, eles 

propõem um sistema que suporta as fases de composição, execução e análise de um 

workflow para o processo, denominado SciWalker. ELLISON ET AL. relatam somente 

o uso da ferramenta no desenvolvimento de um workflow no domínio de Biologia, 

contudo, menciona que essa foi utilizada em outros projetos de pesquisa.  

Durante uso do SciWalker, três diagramas são criados para representar o 

workflow. Um contém os fluxos das atividades em alto nível, outro contém os 

caminhos de execução do workflow alocado aos recursos computacionais e o último 

representa a proveniência dos dados gerados e das atividades executadas. ELLISON 

ET AL também propõem uma forma de garantir a qualidade através da verificação dos 

possíveis caminhos que nunca irão ocorrer workflow. 

R.2 - BOSIN ET AL. 2007 e AMIGONI ET AL. 2007 

BOSIN ET AL. (2007) apresentam uma abordagem que lida com o problema da 

disponibilidade de um ambiente virtual cooperativo para realizar a ciência. Eles alegam 

que há uma falta de apoio à integração de aplicações difundidas entre organizações e 

grupos locais ou distribuídos. As aplicações são utilizadas na execução dos 

experimentos e a falta de integração destas pode torná-la mais difícil. Considerando o 

contexto, foi proposto um ambiente cooperativo (Cooperative Framework) que utiliza 

um paradigma de serviços para compor o workflow. BOSIN ET AL. não especificam 

qualquer restrição sobre domínio, assim como o número de projetos em que foi 

aplicada. O ambiente suporta a composição e execução, utilizando o conceito de 

níveis de abstração. São dois modelos definidos: Workflow, que representa o 

experimento cooperativo em alto nível; e Experimento cooperativo, gerado pelo 
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ambiente e que contém a definição dos serviços, os papéis envolvidos e a ordem de 

execução.  

R.3 - CHARD ET AL. 2008 

CHARD ET AL. (2008) definem que o workflow baseado em serviços Web 

requer competências técnicas elevadas dos pesquisadores, que devem adaptar 

códigos para utilizar estes serviços. Logo, a abordagem proposta por eles é uma 

solução para reduzir a complexidade desta tarefa através do uso de um conjunto de 

mecanismos que permitem a composição do workflow: Introduce / Gravi para o 

desenvolvimento e implementação de serviços Web, utilizando técnica de 

―encapsulamento‖ (wrapping) de aplicações; Taverna é o SGWfC integrado para 

modelagem e execução. Não há abstração do workflow na composição, pois o mesmo 

é concebido diretamente no nível concreto pela adição dos serviços embrulhados. 

CHARD ET AL. não especificam qualquer restrição sobre os tipos de domínio 

que sua abordagem pode ser aplicada. Contudo, os workflows são orientados a 

serviços, o que pode significar restrições ao uso, como por exemplo, ambientes que 

utilizam muitos sistemas locais ou que o acesso a recursos de rede seja restrito. O 

exemplo de uso descrito é no domínio da bioinformática e não há relato do número de 

projetos no qual foi aplicada. 

R.4 - GIL ET AL. 2007a e GIL ET AL. 2007b 

GIL ET AL. (2007b) argumentam que os workflows estão aumentando em 

complexidade. A justificativa está no fato desses workflows serem difíceis de manter e 

modificar. Adicionalmente, há também um aumento no custo de composição, que é 

assumidos pelos grupos de pesquisa e pode não haver um retorno imediato do 

investimento. Para solucionar estes problemas, eles propõem uma abordagem 

composta por um ambiente formado pela integração de componentes e o uso de um 

processo para composição.  

O ambiente é composto por: Wings - para criação de workflow, descrito 

semanticamente por ontologias, permitindo a concepção de templates e instancias do 

workflow; e Pegasus - responsável por mapear o workflow (executável) para os 

recursos necessários na infraestrutura. Já o processo possui etapas como: a definição 

dos papéis envolvidos; a criação de um esboço; a geração do workflow como 

template, instância e executável; definição dos dados e metadados; e garantia da 

qualidade, através de execução do workflow com um conjunto de dados conhecido, 

para avaliar se o resultado está de acordo com o esperado. 
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GIL ET AL. não especificam qualquer tipo de restrição à abordagem sobre o 

seu uso em domínios diferentes do exemplo de uso, sendo a única restrição  quanto à 

natureza do workflow, que deve ser tipo DAG (directed acyclic graph). O domínio, 

onde a abordagem foi usada, é a earthquake science, não sendo especificado o 

número de projetos em que a abordagem foi utilizada. 

R.5 - KAESTLE ET AL. 1999 

KAESTLE ET AL. (1999) afirmam que a colaboração entre times 

geograficamente distribuídos é um problema, pois atualmente os experimentos 

científicos são utilizados por cientistas em localidades distintas. Este cenário exige 

uma nova divisão ativa da informação, suporte a sua publicação e busca. Outro o 

problema é o acesso aos dados criados, pois há uma preocupação com os conjuntos 

de dados e os tipos de informação que um cientista está interessado para que não 

haja manipulação indevida. A abordagem de KAESTLE ET AL., para resolver esses 

problemas, utiliza o conceito de documentos hyper-media para estruturar a solução, 

pois estão disponíveis na Web e contêm as informações sobre o proprietário, os 

experimentos, ferramentas, serviços e conjunto de dados utilizados e produzidos. Esta 

abordagem utiliza a integração de componentes como: Projeto ESP2Net que permite a 

colaboração entre os diferentes grupos de cientistas; e, OASIS que é utilizado para a 

definição dos experimentos científicos. 

A abordagem lida com a composição, execução e análise, entretanto não há o 

conceito de workflow no nível abstrato. KAESTLE ET AL. não especifica qualquer tipo 

de restrição sobre o tipo de domínio que a abordagem poderia ser usada. Além disso, 

não é mencionado o número de projetos que a abordagem foi aplicada.  

R.6 - LI ET AL. 2006 

Segundo LI ET AL. (2006), a abordagem é motivada pela necessidade em 

atender as exigências do experimento in silico com a composição. Eles sustentam que 

a dificuldade em representar os requisitos do experimento aumentou e, além disso, a 

representação tradicional baseada apenas em fluxo de atividades não é apropriada. 

Então, LI ET AL. propõem que é necessário identificar e capturar os outros fluxos que 

atendam os requisitos, como: dados, controle de exceção, semânticas e segurança. 

Para atender esse contexto, LI ET AL. propõem uma abordagem que usa o conceito 

de Web Semântica e se concentra em experimentos científicos distribuídos entre as 

organizações que utilizam os seus serviços no fluxo de execução. 

A abordagem utiliza o conceito de serviço web, pois todos os aplicativos são 

embrulhados como serviços. Assim, o workflow científico vai usar o serviço como meio 
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para evocar a aplicação. Para tal usam o ADOME-WFMS, que permite criar, publicar e 

executar suas visões do experimento, e um Editor de fluxo para especificar os serviços 

web. A visão do experimento é um conjunto estruturalmente correto de fluxos, sendo 

compostos por controle, semânticas, dados e exceção. LI ET AL. não especificam 

qualquer tipo de restrição quanto ao tipo de domínio, apresentando um estudo de caso 

é na Biologia e não especificam o número de projetos que a abordagem foi aplicada. 

R.7 - LIU ET AL. 2006 E LIU ET AL. 2007 

LIU ET AL. (2007) argumentam que poucos modelos e SGWfCs são 

adequados para a complexa modelagem científica, pois os workflows científicos têm 

características como: processo científico não pode ser totalmente formalizado a priori; 

workflows científicos podem mudar durante a execução; o cientista tem um papel 

importante. Segundo os autores, há a necessidade de propor uma perspectiva 

diferente das baseadas em fluxos pré-definidos, através da divisão do workflow em 

problemas, o que seria mais adequado à modelagem científica. Considerando o 

cenário, LIU ET AL. propõem um modelo de workflow científico baseado em 

problemas (PBSWM), no qual o workflow científico é decomposto em problemas, que 

é uma unidade básica, ao invés de atividades. Posteriormente, este modelo é 

executado em uma engine, de acordo com os recursos de rede (disponível em 

ambiente em grade), definidos nas descrições do workflow.  

LIU ET AL. utilizam análise formal através de conjunto de algoritmos para 

identificar defeitos no modelo PBSWM. Estes são usados para verificar a corretude 

(solidez) e também garantir que modificações, durante a execução do modelo 

PBSWM, sigam os casos previstos na abordagem, evitando inserção de defeitos. Esta 

técnica é aplicável somente nos modelos PBSWM e dependem de apoio 

computacional do ambiente para sua utilização. O exemplo apresentado por LIU ET 

AL. é no domínio de previsão climática, mas não há descrição de restrição quanto seu 

uso em outros domínios e o número de projetos no qual foi utilizado. Uma restrição é 

que a abordagem precisa de recursos de ambientes em grade.  

R.8 - MEDEIROS ET AL. 2005 

MEDEIROS ET AL. (2005) defendem que os workflows são um bom paradigma 

de documentação, porque são capazes de manter o rastro de evolução e anotação 

sobre o experimento. Assim, MEDEIROS ET AL. propõem um framework para apoiar a 

tarefa através do uso do conceito de Web semântica para empacotamento (wraps) as 

aplicações utilizadas. O framework WOODSS permite a criação e execução dos 
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experimentos científicos através de workflows com níveis de abstração distintos e foi 

estendido para apoiar o uso de serviços web e realizar anotação semântica.  

No framework WOODSS, o cientista define um conjunto de atividades e tipos 

de dados que serão utilizados na construção do workflow abstrato. Durante essa 

tarefa, o workflow abstrato é mapeado para o conjunto de agentes (recursos de 

infraestrutura) para a criação do workflow concreto, sendo ambos armazenados em 

um repositório. Posteriormente, os cientistas podem editar, consultar e anotar o 

workflow que é obtido a partir do repositório. Segundo MEDEIROS ET AL., a 

abordagem foi estendida para suportar outros domínios e foi aplicada no domínio agro 

ambiental. No entanto, o estudo de caso apresentado é no domínio da Bioinformática.  

R.9 - SORDE ET AL. 2007 

SORDE ET AL. (2007) afirmam que com o crescente uso de ambientes em 

grade na execução, a complexidade da concepção dos experimentos aumentou. Desta 

forma, novos meios para representar o fluxo devem ser criados, utilizando não só a 

forma seqüencial e paralela, mas também pontos de decisão e os padrões de iteração. 

Nesse contexto, SORDE ET AL. propõem uma abordagem que apoia a composição, 

com tarefas de verificação, e execução de workflows, mais especificamente na 

concepção no nível concreto, porque captura diretamente os programas num modelo 

non-DAG. Na abordagem, o cientista cria um workflow, como um grafo de workflow 

non-DAG e, depois, esse é mapeado em grafo, baseado em rede de Petri, no qual 

técnicas de análise rede de Petri podem ser aplicadas. A abordagem é usada para 

compor os workflows que são baseados na tecnologia de ambientes em grade (Grid). 

SORDE ET AL. propõem um modelo que poderia ser utilizado para os diversos 

campos da ciência, como bioinformática, meteorologia, dentre outros. Porém, não 

especificam qualquer tipo de restrição sobre o domínio. O exemplo descrito por 

SORDE ET AL. é do workflow ENAN, no domínio da bioinformática.  

R.10 - TROGER & FERNANDES 2004 

Para TROGER & FERNANDES (2004), os experimentos in silico ainda não são 

compatíveis com a prática in vitro, pois a sua definição ainda não está de acordo com 

os métodos de investigação de um experimento in vitro. Então, TROGER & 

FERNANDES propõem uma forma de apoiar o biólogo na modelagem de 

experimentos in silico se aproximando dos métodos de investigação que eles estão 

familiarizados. Outro problema citado é o fato de ferramentas de bioinformática não 

suportarem a relação entre a fase de coleta de provas do experimento, a hipótese 
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definida e processo de validação. Esta tarefa é geralmente feita off-line e não são 

diretamente vinculadas com a coleta de provas.  

TROGER & FERNANDES afirmam que as ferramentas não oferecem suporte à 

rastreabilidade dos conjuntos de dados utilizados, a execução de diferentes 

experimentos. Afirmando também que as ferramentas não suportam a evolução do 

experimento, ao longo do tempo. Isto parece estar relacionado com o aspecto de 

proveniência do experimento. Considerando os problemas citados, TROGER & 

FERNANDES propõem uma abordagem composta por uma infraestrutura e sua 

linguagem (ISXL) que agem como uma camada de alto nível. Essa camada fica acima 

da máquina de execução, no qual um compilador fornecido pela infraestrutura traduz 

os workflows para ela. A abordagem parece ser criada para experimentos in silico em 

Bioinformática e não foi especificado o número de projetos em que foi utilizada além 

deste exemplo.  

R.11 - VERDI ET AL. 2007 

VERDI ET AL. (2007) argumentam que os experimentos permanecem 

geralmente na mente do cientista e a representação em cada SGWfC, no nível 

concreto somente, não o expressa totalmente. O experimento pode ter variabilidade 

nos seus procedimentos e isto raramente é devidamente documentado. 

Adicionalmente, há uma falta de orientações sobre como criar um modelo de workflow 

em alto nível, mais próximo ao experimento. 

A abordagem contempla três fases, e cada uma é composta por duas etapas: 

concepção e validação. A primeira fase, ―Construir modelo de contexto‖ identifica o 

processo e sub-processo do experimento e oferece uma visão estrutural dos mesmos. 

A segunda fase, ―Construção modelo SIPOC‖, identifica as entradas e saídas (de 

dados) e como elas fluem em no experimento. A terceira, ―Construir modelo de fluxo 

de controle‖, que capta o fluxo e a ordenação das etapas do processo de 

experimentação. A abordagem utiliza técnica identificação de requisitos para conceber 

o workflow, durante cada reunião. Além disso, pode-se usar para cada fase, na etapa 

de validação, o Walkthrough (técnica de revisão), com os cientistas envolvidos no 

levantamento, para identificar defeitos nos ou entre modelos. Existem três papéis na 

abordagem: um especialista em modelagem de processos de negócios; especialista 

de domínio experimento e, facilitador participante. Não há especificação sobre 

qualquer tipo de restrição, mas a abordagem foi desenvolvida para um projeto no 

domínio da Bioinformática e o exemplo está no domínio da bioinformática (RMN). 
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R.12 - YANG ET AL. 2007 

YANG ET AL. (2007) afirmam que a pesquisa científica tornou-se colaborativa, 

e como conseqüência, houve o envolvimento de cada vez mais grupos distribuídos 

geograficamente. Eles compartilham dados, arquivos e conhecimento. Devido esse 

contexto, o fluxo de informação tornou-se uma peça chave para a segurança. YANG 

ET AL. apresentam uma abordagem baseada no conceito de modelo formal, utilizando 

a notação de máquina do Estado Hierárquica (MSMSW). A abordagem estende esse 

conceito para propor a solução, lidando com a fase de composição (com verificação). 

Entretanto, a abordagem de modelagem é baseada na composição de um modelo 

composto por elementos ator. Para cada ator atômico (como acontece com as 

atividades) do workflow é criado e associado a um HSMSW. 

A abordagem utiliza uma técnica para verificar formalmente os modelos de 

workflow, através de algoritmo descrito nesta referência. O procedimento de aplicação 

da técnica consiste basicamente na aplicação de um algoritmo para traduzir um ator 

para uma máquina de estado finito, depois é aplicada uma técnica de controle de fluxo 

de informações para verificar a correção do modelo. A técnica só é aplicável para 

modelo proposto pela abordagem. 

R.13 – JABLONSKI ET AL., 2007 

Para JABLONSKI ET AL. (2007), a complexidade do gerenciamento dos 

processos experimentais e dos dados aumentou devido ao uso de aplicações 

científicas mais complexas e necessidade de manipulação de grande volume de 

dados. Por isso, o workflow deveria ser representado em perspectivas distintas, como 

de controle ou de participantes, e não só de dados. Considerando esse contexto, eles 

propõem uma abordagem que utiliza três frameworks para realizar a composição e 

execução do workflow. O framework Perspective Oriented Process Modeling (POPM) 

é utilizado para capturar as perspectivas envolvidas nos workflows; o framework 

Process Driven Archtecture (PDA) serve para apoiar a criação de uma infraestrutura 

de execução das aplicações envolvidas no workflow; enquanto, o framework Data 

Logistic with Ontologies (DaltOn) faz a ligação entre os recursos, fazendo as 

conversões necessárias 

JABLONSKI ET AL. não relatam restrições explicitas sobre domínios de ciência 

no qual a abordagem possa ser utilizada e descrevem a sua aplicação no domínio de 

ecologia, no experimento de calculo de média de chuva por ano.  JABLONSKI ET AL. 

não citam o numero de projetos em que aplicaram a abordagem além do exemplo.  
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R.14 – KALYANAM ET AL., 2007 

KALYANAM ET AL. (2007) intencionam diminuir a complexidade da 

composição de workflow para experimentos científicos. Segundo eles, existem duas 

limitações nos SGWfC, que são a manipulação de código fonte e a integração das 

aplicações usadas na execução. Com o objetivo de solucionar estes problemas, eles 

apresentam uma abordagem baseada na integração de componentes como máquina 

de execução e interface de modelagem, criando um ambiente denominado de JOpera 

para que o workflow seja concebido e executado. A solução proposta por eles utiliza 

serviços web para embrulhar as aplicações e evitar a manipulação do código, e 

posteriormente estes serão utilizados no workflow em alto nível. O JOpera também é 

capaz de ligar e gerenciar os serviços à infraestrutura responsável pela sua execução. 

KALYANAM ET AL. não descrevem restrições quanto ao domínio de ciência 

que sua abordagem pode ser utilizada e não descrevem também a quantidade exata 

de projetos em que a solução foi aplicada. KALYANAM ET AL. apresentam somente 

um exemplo de aplicação que foi no domínio meteorologia, na concepção de um 

workflow para previsão climática. 

R.15 – LACROIX ET AL., 2009 

LACROIX ET AL. (2009) afirmam que houve aumento da complexidade da 

composição por conta do grande número de atividades de avaliação de parâmetros e 

de simulação no workflow. Pois há um grande número de atividades desses tipos nos 

workflows atuais e, segundo os autores, deveria haver um ambiente que auxiliasse 

nessa tarefa.  

LACROIX ET AL. propõem uma abordagem no qual primeiro é criado um 

workflow, depois esse é avaliado através de testes com dados de entrada já 

conhecidos e comparando os dados gerados com resultados reais obtidos no 

laboratório. Para realizar a composição utilizam o ambiente ProtolDB no qual geram o 

workflow através da busca semântica por atividades descritas em um repositório. Esse 

ambiente também pode executar o workflow, o que permite a avaliação com dados de 

entrada já conhecidos com os resultados reais.  

LACROIX ET AL. não descrevem restrição ao domínio que sua abordagem 

pode ser usada e também não descrevem em quantos outros projetos já a aplicaram. 

Uma possível restrição está no fato que eles fazem verificações com experimentos in 

vitro para avaliar o experimento in silico (workflow) criado, o que pode não ser possível 

para todos os domínios. LACROIX ET AL. descrevem somente um exemplo, no 

domínio Medicina, na criação de um workflow para simular impacto do colesterol em 

células.  
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3.4 Análise dos resultados 

O objetivo principal desta revisão é a caracterização das abordagens ou 

métodos utilizados para a composição de workflow científico, e se existem identificar 

se alguma utiliza técnica de garantia de qualidade e detecção de defeitos. Os objetivos 

foram sintetizados nas Tabela 3.1 e Tabela 3.2. A partir destes objetivos foram 

definidas questões de pesquisa que nortearam a busca, representadas na  Tabela 

3.21. Com base nos dados extraídos, busca-se responder as questões de pesquisa.  

Tabela 3.21. Questões oriundas dos objetivos de pesquisa. 

Questão 
primária: 

Quais abordagens (ou métodos) são utilizadas para a composição de workflows científicos? 

Questão 
secundária: 

Quais destas abordagens (ou métodos) oferecem algum procedimento de garantia de 
qualidade, particularmente, para verificar (revisão) e validar dos workflows científicos? 

 

Análise dos problemas na fase de composição relatados 

Antes de analisar as características e indícios encontrados nos dados extraídos 

das quinze abordagens, cabe uma análise da sua distribuição ao longo dos anos. 

Considerando o ano de execução da busca por referências como 2010 (Outubro de 

2010), então será considerado este o ano limite. A Figura 3.1 apresenta um gráfico de 

distribuição anual de referências sobre o tema composição de workflow científico e a 

quantidade de novas abordagens.  

Logo, percebe-se que a quantidade de referências tratando de composição de 

workflow científico aumentou recentemente, considerando-se a época da execução da 

busca (ano de 2010). Existe uma referência datada no ano de 1998, depois houve um 

hiato até o ano de 2004, quando se iniciou um crescimento que atingiu o ápice no ano 

de 2006 e 2007. Isso indica que nesses dois anos houve um aumento no interesse 

neste tópico. Uma possível explicação para esse aumento de interesse é a publicação 

da série de grandes desafios para ciência da computação até o ano de 2020. Somente 

para listar alguns dos principais e seus respectivos anos: UK Grand Challenges for 

Computer Research (UKCRC, 2004); Computational Science - ensuring America's 

Competitiveness, 2005 (NITRD, 2005); CRA Conference on Grand Research 

Challenges in Computer Science and Engineering (CRA, 2005); Grandes desafios da 

computação, SBC (SBC, 2006).  
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Figura 3.1. Distribuição anual de referências sobre composição e quantidade de abordagens 
novas. 

Entretanto, a partir do ano 2008, há uma queda no número de publicações 

sobre composição e novas abordagens. As causas para tal queda não são claras, 

podendo ser desde a descontinuidade das pesquisas ou até mesmo longo tempo 

necessário para consolidação dessas tecnologias e abordagens. Porém é perceptível 

que as pesquisas não costumam executar experimentos controlados ou estudos de 

caso, pois, novas referências contendo avaliação dessas técnicas e/ou abordagens já 

descritas na literatura não são freqüentemente encontrados. Este cenário acaba por 

enfraquecer as próprias abordagens, pois não há relatos de uso em outros contextos 

diferentes e nem demonstra continuidade e evolução da pesquisa.  

Análise dos problemas na fase de composição relatados 

Inicialmente, uma forma de se caracterizar os esforços na área de 

experimentação apoiada por workflows científicos é entender quais são os principais 

problemas tratados com essas abordagens. Primeiramente, cada abordagem relata 

um determinado problema a sua maneira, portanto, como um meio de facilitar a 

discussão, estes foram sintetizados de forma a gerar categorias gerais que 

agregassem problemas relacionados entre si. A Tabela 3.22 apresenta as categorias 

gerais definidas a partir dos problemas extraídos das 15 referências, além da 

descrição do significado de cada uma dessas.  
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Tabela 3.22. Descrição e Categorias dos problemas identificados. 

Categoria de problema Descrição 

Ambientes e frameworks 
deficientes 

Deficiência dos ambientes ou frameworks que suportam a composição de 
workflows científicos. Estes ambientes deveriam permitir a colaboração entre 
grupos de cientistas e facilidades no uso de aplicações distribuídas.   

Auxílio ao 
empacotamento 
(proveniência) deficiente 

Atualmente, as abordagens para composição não suportam de maneira eficiente a 
proveniência, isto é o rastro, dos workflows científicos gerados e os dados 
produzidos através da sua execução. 

Colaboração entre 
equipes distribuídas 
deficiente 

As abordagens atuais não preveem ou consideram a colaboração entre equipes 
geograficamente distribuídas, durante a composição e execução de workflows 
científicos. Isto pode acarretar em problemas diversos, tais como: falha na 
execução, violações de acesso, redução na confiabilidade dos dados produzidos.  

Complexidade na 
composição de workflow 
incremental 

A composição está se tornando uma tarefa complexa devido ao aumento no 
número e tamanho de informações a serem manipuladas, tais como: atividades, 
ferramentas, insumos e produtos, etc.  

Documentação 
deficiente 

As abordagens atuais para composição não geram uma documentação detalhada 
que suporte a experimentação. Em geral estas documentações são falhas no 
sentido de permitir uma replicação destes estudos/experimentos por outros 
cientistas ou grupos de pesquisa. 

Garantia da qualidade 
deficiente 

As abordagens atuais não se preocupam com aspectos de qualidade do workflow 
científico gerado e os dados que serão utilizados. Existe uma falta de preocupação 
com tarefas de validação e verificação do workflow. 

Método para composição 
inexistente ou deficiente 

Não existe uma abordagem baseada em métodos, com definição do workflow 
científico baseado nos requisitos necessários para sua realização. Falta definição 
do que deve ser identificado em termos de: atividades, ferramentas, papéis e 
restrições. 

 

Com as categorias de problemas gerais definidos, a Tabela 3.23 foi criada, 

com o intuito de se obter uma visão da distribuição mais detalhada desses problemas 

pelas abordagens. Nessa tabela estão representadas as categorias de problemas 

gerais e quais são os problemas tratados/relatados por cada uma das abordagens.  

Analisando-se mais detalhadamente a distribuição dos problemas pelas 

abordagens, como apresentado na Tabela 3.23, percebe-se que duas categorias de 

problemas foram mais exploradas: (i) Auxílio ao empacotamento (proveniência) 

deficiente, com três citações, e (ii) Complexidade na composição de workflow 

incremental, com seis citações. Para obter um panorama mais detalhado, essas duas 

categorias são avaliadas separadamente abaixo.  
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Tabela 3.23. Problemas tratados pelas abordagens. 

Categoria de 
problema 

Referências 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

Ambientes e 
frameworks 
deficientes 

 X     X         

Auxílio ao 
empacotamento 
(proveniência) 
deficiente 

X    X     X      

Colaboração entre 
equipes 
distribuídas 
deficiente 

    X       X    

Complexidade na 
composição de 
workflow 
incremental 

  X X     X    X X X 

Documentação 
deficiente 

       X   X     

Garantia da 
qualidade 
deficiente 

          X     

Método para 
composição 
inexistente ou 
deficiente 

     X     X     

Modelos de 
representação 
deficientes 

      X   X      

 

i. Complexidade na composição de workflow incremental: Este problema foi 

abordado pelas abordagens R.3, R.4, R.9, R.13, R.14 e R.15. Analisando-

se as soluções propostas, nota-se que todas apresentaram, de uma 

maneira geral, infraestruturas e modelos que permitissem ao cientista (ou 

modelador) modelar seu experimento aumentando o nível de abstração do 

modelo. Todas as 6 abordagens seguem a linha de um modelo de mais alto 

nível (por exemplo, escondendo detalhes de chamadas a recursos 

computacionais, como web services) derivadas, em um segundo momento, 

para uma infraestrutura como grids.  

ii. Auxílio ao empacotamento (proveniência) deficiente: Este problema foi 

tratado pelas abordagens R.1, R.5 e R.10. Em R.1, argumenta-se que os 

―datasets‖ gerados (resultados ou dados) não são confiáveis, pois não há 

ligação e registro do processo experimental que os produzem. Assim, 

propõe uma infraestrutura que suporte a captura e relacionamento entre 

esses. Novamente, mas agora em R.5, aborda-se o problema de manter os 

tipos e resultados ou dados ligados a uma descrição do processo 
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experimental e para tal é proposta uma nova linguagem, que pode ser 

compilada e executada, capaz de resolver tal problema. Por último, em 

R.10, também se propõe uma nova linguagem e infraestrutura para se 

executar, a fim de tratar o problema da rastreabilidade entre processo 

experimental e dado gerados. Em comum entre as três abordagens é que 

as soluções apresentadas envolvem a utilização de uma nova infraestrutura 

para composição, execução e armazenamento destas informações. A 

escolha por tais soluções pode ser explicada pelo fato de que a 

manutenção da rastreabilidade entre artefatos (no caso, processo 

experimental e dado gerados) é de difícil gestão, já que a quantidade de 

ligações pode ser grande e incremental.  

 

Interessante notar que os problemas mais citados são resolvidos através da 

criação de infraestruturas e ferramentas computacionais. Mas ao olhar mais 

atentamente para a Tabela 3.20, percebe-se que quase todas as abordagens citadas 

(R.1, R.3, R.5, R.9, R.10, R.13, R.14 e R.15) não apresentam métodos ou processos 

bem descritos (todos abaixo de 0,5, numa escala de 0, 0,5 e 1). Isto é, as ferramentas 

são apresentadas como solução para um determinado problema, porém não é 

explicitado detalhadamente como e quando essa deve ser utilizada, assim como o quê 

o usuário deve se preocupar em capturar, identificar ou modelar.  

Analisando-se os problemas menos citados, foi detectado que se trata da 

Garantia da qualidade (no caso a categoria é a Garantia da qualidade deficiente), área 

de pesquisa muito abordada na Engenharia de Software e Desenvolvimento de 

Sistemas. Na Engenharia de Software, o objetivo desta área é aumentar a qualidade 

dos produtos gerados nos processos de Software, de forma que estes apresentem 

menos defeitos e, conseqüentemente, menores custos de construção e correção. 

Assim, poder-se-ia supor que mais abordagens tratassem da garantia da qualidade, 

porém isto não é confirmado na Tabela 3.23. Mesmo havendo seis abordagens que 

definem procedimentos de garantia da qualidade, somente R.11 declara claramente 

sua preocupação com a qualidade dos workflows científicos gerados.  

Análise da organização tecnológica de construção das abordagens 

Após a caracterização do cenário de problemas, é tratada aqui a organização e 

tecnologias de construção das soluções propostas nas quinze abordagens. Uma 

primeira questão passível de análise é como estruturam suas soluções, isto é, se 

descrevem como organizam tecnologias existentes ou se constróem uma nova. Isso é 

importante para caracterizar se as soluções propostas constróem novas tecnologias, 
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ferramentas, sistemas ou se reutilizam uma dessas já criadas. Assim, para responder 

a isso foram extraídas informações e sintetizadas na Tabela 3.24.  

Das quinze abordagens, somente quatro dessas (R.1, R.7, R.9 e R.11) não 

descreveram como a solução foi constituída, sendo representado como ‗-‘ na Tabela 

3.24. Entretanto, as demais revelam algumas informações interessantes, tais como o 

uso de integração de componentes, arquitetura orientada a serviços, descrição 

semântica e modelos formais. Cada um desses itens é analisado a seguir. 

A integração de componentes foi um princípio de construção da solução para 

sete abordagens (R.2, R.3, R.4, R.5, R.10, R13 e R14). Em geral, estas abordagens 

partem da união de tecnologias já existentes, como por exemplo, engines de 

execução, e então desenvolvem alguma nova tecnologia que agrega essas 

tecnologias. Contudo, não é somente realizada uma união de tecnologias, mas nos 

casos apresentados, as abordagens também desenvolveram alguma ferramenta que 

explorava ou unia todas as outras. Por exemplo, em R.4, foi proposto um ambiente de 

modelagem que permite a definição de workflow científico e depois sua instanciação 

para recursos mapeados em ambientes em grade (grids). Esta solução tem como 

objetivo tratar a dificuldade e complexidade de criação de workflows científicos 

concretos. Em alguns casos (R.3, R.4), essa integração foi motivada por se tratar da 

continuação do trabalho de um grupo de pesquisa, que detectou algum problema em 

seu trabalho anterior e desenvolveu uma nova tecnologia que suprisse tal 

necessidade. Enquanto nas demais abordagens, a integração de componentes 

também é feita para solucionar algum problema detectado, mas que não é 

necessariamente uma continuação de um trabalho de pesquisa anterior.  

Arquitetura orientada a serviços também foi utilizada como paradigma na 

construção de algumas das abordagens propostas (R.2, R.3, R.6 e R.8). Uma 

arquitetura orientada a serviços permite que os recursos que serão utilizados na 

execução do workflow científico sejam encapsulados e utilizados como serviços web. 

Isto também permite uma utilização de diversos recursos computacionais distribuídos 

em diferentes locais e infraestruturas computacionais. Então, como estas abordagens 

focam no suporte a Composição e Execução de workflows científicos, se explica a 

utilização deste paradigma na construção de suas tecnologias.  

Outra tecnologia de construção utilizada foi descrição semântica (R.4, R.8 e 

R15), que visa o suporte a descrição dos relacionamentos entre os diversos elementos 

que compõem o workflow científico. Por exemplo, tais descrições podem ser o 

relacionamento entre atividades do workflow científico, entre atividades e recursos 

computacionais, entre produtos gerados durante a execução e workflows científicos. 

Assim, ao se analisar as características das abordagens, percebe-se que ambas 
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propõem ambientes para composição de workflow científico e instanciação destes 

para determinadas infraestruturas e recursos computacionais, também permitindo 

recuperação através de busca semântica na base. Esta busca pode ser, por exemplo, 

através da comparação de qual recurso computacional suporta uma determinada 

atividade X com entradas a e b, descritas através de relações semânticas. Vale 

destacar que as abordagens tendem a lidar com nível concreto, pois são workflows 

científicos compostos por atividades executáveis e que representam somente uma 

possível combinação de recursos e atividades.  

Tabela 3.24. Tecnologias de construção utilizadas por cada abordagem. 

Ref. Tecnologias de construção utilizadas Categoria 

R.1 Não foi possível identificar.  - 

R.2 

Possui paradigma para composição de experimentos que utiliza tarefas 
cooperativas, denominado de e-process, baseado em SOA – Service Oriented 
Architecture e e-service. 

Arquitetura orientada 
a serviço 

O protótipo da abordagem é construído usando o conceito de multi-tier. 
Integração de 
componentes 

R.3 

Possui um paradigma para composição de experimentos que usa Service-
Oriented (É baseado em arquitetura orientada a serviço, Service-oriented 
architecture – SOA). 

Arquitetura orientada 
a serviço 

A abordagem usa integração de componentes para representar a solução. 
Integração de 
componentes 

R.4 

A abordagem usa integração de componentes para representar a solução.  
Integração de 
componentes 

A abordagem usa o conceito de descrição semântica para assistir a 
composição de workflows. Utiliza ontologia para descrever os seus elementos. 

Descrição semântica 

R.5 

Usa o conceito de documentos Hyper-media para estruturar a solução. Modelos formais 

A abordagem usa a integração de componentes para representar a solução. 
Integração de 
componentes 

R.6 
A abordagem usa o conceito de web services para construir seu ambiente. No 
qual as aplicações são disponibilizadas como web services. 

Arquitetura orientada 
a serviço 

R.7 Não foi possível identificar.  - 

R.8 
A abordagem usa o conceito de Semantic Web para encapsular a aplicação 
que é usada no workflow. 

Arquitetura orientada 
a serviço & 
Descrição semântica 

R.9 Não foi possível identificar. - 

R.10 
De fato, a abordagem propõe uma infraestrutura e linguagem que age como 
uma camada em alto nível. Esta camada se mantém acima da engine de 
execução, compilando os workflows traduzidos para a infraestrutura. 

Integração de 
componentes 

R.11 
Não há tecnologia de construção descrita no artigo. Mas, a abordagem é parte 
de um projeto maior, no qual o foco é a construção de um framework para 
suportar o processo experimental no contexto do experimento NMR. 

- 

R.12 
A abordagem é baseada no conceito de modelo formal, Hierarchical State 
Machine.  

Modelos formais 

R.13 
Utiliza a integração de componentes (frameworks) para apresentar sua 
solução. 

Integração de 
componentes 

R.14 Utiliza a integração de componentes para apresentar sua solução. 
Integração de 
componentes 

R.15 
Descrição semântica do domínio. Descrição das atividades e os 
relacionamentos entre seus artefatos e ferramentas. 

Arquitetura orientada 
a serviço & 
Descrição semântica 
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E, por último, um paradigma também utilizado foi o de modelos formais, que é 

a utilização de modelo baseados em formalismo, buscando vantagens como correção 

ou estruturação dos modelos. As abordagens (R.5 e R.12) são propostas de novos 

modelos de representação para workflows científicos. Contudo é interessante que uma 

possível justificativa para escolha deste paradigma pode ser o fato que ambas se 

preocupam com a colaboração entre equipes e recursos computacionais distribuídos. 

Desta forma, há uma preocupação maior com a correção dos modelos gerados, 

realizada através da garantia de modelos formais que possam ser verificados para 

evitar desperdícios ou erros.  

Análise das características das atividades de concepção das abordagens 

Novamente considerando os dados extraídos das quinze abordagens, agora é 

analisado como e quais são as características das atividades de concepção descritas 

nessas abordagens. Uma breve análise já foi realizada na seção sobre a avaliação da 

qualidade das abordagens, na qual foi apontado um indício de que estas tendem a 

descrever com detalhes os instrumentos utilizados em detrimento das atividades de 

concepção. Então, percebe-se que há uma preocupação em descrever a tecnologia, 

isto é, suas ferramentas, seus sistemas, incluindo sua organização, enquanto as 

atividades, tarefas ou procedimentos que explicam como essas tecnologias devem ser 

utilizadas, por quem e em que etapa do ciclo de vida, não são muito exploradas.  

Porém, nesta seção o foco não está mais na qualidade dos relatos, mas sim no 

que foi relatado, tentando explorar e identificar tendências de soluções, assim como 

características que permitam responder a questão de pesquisa definida. Tendo em 

vista a análise das características, a Tabela 3.25 traz um resumo das informações 

extraídas de todas as abordagens.  

Ao se analisar quais são as etapas do ciclo de vida do experimento suportado 

por workflow científico que estas abordagens contemplam, constata-se que a maioria 

das abordagens não só apoiam a fase de composição, mas também de Execução 

(citado por 80% dos trabalhos). Uma possível explicação para este fato pode ser a 

própria característica das soluções dadas, pois todas propõem modelos de 

representação novos e engines de execução, que são capazes de interpretar esses 

modelos, assim executando o workflow científico e simulando o experimento. Ou seja, 

o modelo é próprio para uma determinada engine ou máquina de execução, não 

podendo ser utilizado em outra. Este fator pode ter guiado a abordagem para que 

também apoiasse a fase de Execução.  
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Tabela 3.25. Características das abordagens identificadas. 

Ref. 
Etapas do ciclo 
de vida 

Organização das abordagens Papéis/ Responsável 

R.1 
Composição 
Execução e  
Análise. 

Três atividades gerais: Composição; Execução; Análise 
Cientista (caso 
biologista). 

R.2 
Composição e 
Execução. 

Três tarefas gerais: Definição do experimento; 
Decomposição em serviços; Disponibilização para uso. 

Cientista chefe e  
Gerente usuário 
experiente. 

R.3 
Composição e 
Execução. 

Três atividades gerais: Criação dos serviços; Geração do 
workflow concreto; Execução workflow concreto. 

Não é descrito. 

R.4 
Composição e 
Execução. 

Processo de composição: Criação do template do 
workflow científico; Criação da instância do workflow 
científico; Criação e execução do workflow científico 
executável; 

Não é descrito. 

R.5 
Composição 
Execução e  
Análise. 

Não há atividades descritas, somente uma descrição 
geral da forma como conceber os documentos em SEML. 

Não é descrito. 

R.6 
Composição e 
Execução. 

Duas fases: Criação das visões de seus serviços; 
Composição de serviços. 

Organizações e 
parceiros. 

R.7 
Composição e 
Execução. 

Duas atividades gerais: Modelar o modelo de workflow 
baseado em problemas; Ligação aos recursos e 
execução do modelo. 

Não é descrito. 

R.8 
Composição e 
Execução. 

Duas fases: Concepção das atividades e mapeamento 
aos recursos computacionais; Busca e composição de 
novos experimentos.  

Cientista. 

R.9 
Composição e 
Execução. 

Duas tarefas gerais: Criação do non-DAG workflow; 
Mapeamento em WF-Petri e Verificação. 

Não é descrito. 

R.10 
Composição, 
Execução e  
Análise. 

Duas fases: Definição do modelo de experimento em 
IXSL; Compilação e execução do modelo. 

Não é descrito. 

R.11 Composição. 

Três fases, cada uma composta de duas etapas.  
Construção e verificação do modelo de contexto; 
Construção e verificação do modelo entrada e saída; 
Construção e verificação do fluxo de controle. 

Modelador de 
processos de negócio; 
Cientista experiente no 
domínio; Facilitador. 

R.12 Composição. 
Não há descrição detalhada. Uma atividade identificada: 
Composição do modelo baseado em atores. 

Não é descrito. 

R.13 
Composição e 
Execução. 

Não é muito bem descrito. Mas primeiro é realizado uma 
modelagem alto nível, depois é instanciado para 
infraestrutura. 

Não é descrito. 

R.14 
Composição e 
Execução. 

Não são descritas em detalhes. Primeiro é construída a 
atividade (service web) para ser utilizada na concepção 
do workflow abstrato (alto nível). Posteriormente, essa 
atividade é ligada a um recurso computacional pelo 
JOpera. 

Não é descrito. 

R.15 Composição. 

São duas fases. Projeto do workflow o experimento é 
expresso como workflow em alto nível. Análise do 
workflow: o experimento é expresso como workflow 
executável.  

Não é descrito 

 

Agora, avaliando-se a organização das abordagens, isto é, quais são os 

procedimentos ou as atividades para que sejam seguidos durante a composição, 

execução e/ou análise do workflow científico de um experimento, observa-se um 
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interessante aspecto. Além da pouca importância dada por estes artigos à descrição 

de métodos ou procedimentos, conforme explicado anteriormente, também se percebe 

que, em geral, são divididas em macro etapas correspondentes às fases do ciclo de 

vida que suporta. Somente duas abordagens não se caracterizam desta maneira, R.4 

e R.11, pois nelas realmente são propostas e descritas processos para composição de 

workflows científicos, em nível abstrato. Outro ponto a destacar é a quantidade de 

abordagens que não explicitam quais são os papéis responsáveis pela composição do 

workflow científico, no caso das quinze (15) abordagens incluídas, dez (10) não 

apresentaram descrição dos papeis, suas responsabilidades e perfil técnico 

necessário. Isto é um indício ruim, pois a não definição ou descrição destes papeis 

pode acarretar em problemas e dificuldades na utilização da abordagem. 

Análise das características das atividades de garantia da qualidade 

Após avaliar as características das abordagens buscando caracterizar a forma 

como é realizada a concepção dos workflows científicos, os dados extraídos são 

analisados a fim de caracterizar e entender o cenário relacionado à sub-questão de 

pesquisa desta revisão. A sub-questão trata da caracterização dos procedimentos de 

garantia da qualidade, que por ventura as abordagens propostas utilizem durante sua 

execução. A Tabela 3.26 apresenta o resumo dos dados extraídos. Nesta tabela estão 

listados os procedimentos de garantia de qualidade encontrados e quais são as 

abordagens que os utilizam.  

Apesar de cada abordagem denominar a atividade de inspeção e garantia de 

qualidade de maneira distinta, algumas delas puderam ser agrupadas na mesma 

categoria de procedimento. A seguir é discutida cada uma das categorias. 

 A categoria “Análise de caminhos de execução” é a aplicação de técnicas 

para verificação de caminhos de execução, por exemplo, verificando a 

presença de caminhos que nunca serão executados ou convergem em 

deadlocks. Somente uma das abordagens citou a utilização deste 

procedimento. 

 A categoria “Análise estrutural do modelo” é a aplicação de técnicas para 

verificação de possíveis problemas estruturais. A categoria ligada à 

verificação sintática, procurando capturar defeitos ligados à própria 

linguagem de modelagem ou padrão de representação. Três abordagens 

utilizam procedimentos desta natureza. 

 A categoria “Revisão dos modelos gerados” é caracterizada pela aplicação 

de procedimentos de avaliação dos modelos gerados, mas não 

necessariamente em busca de defeitos estruturais. Também pode ser 
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executada a fim de encontrar defeitos de origem semântica. Duas 

abordagens aplicaram procedimentos dessa natureza.  

 

Tabela 3.26. Categoria de procedimentos de verificação listados por cada referência. 

 Referência: R1 R4 R7 R9 R11 R12 

P
ro

c
e

d
im

e
n

to
 d

e
 

g
a

ra
n

ti
a

 d
a

 

q
u

a
li

d
a
d

e
 

Análise de caminhos de execução X      

Análise estrutural do modelo   X X  X 

Revisão dos modelos gerados  X   X  

 

É interessante notar que quatro das seis abordagens (R1, R7, R9 e R12) 

apresentaram explicitamente procedimentos de garantia da qualidade ligados à 

identificação de problemas de origem sintática, enquanto uma avaliação considerando 

também aspectos semânticos só foi citada por duas abordagens (R4 e R11). Um 

provável cenário é que, dependendo da abordagem aplicada, é possível que se 

obtenha um modelo de workflow estruturalmente correto, mas que semanticamente 

pode não estar. Também é interessante destacar que quatro (R1, R7, R9 e R12) 

dessas abordagens baseiam seus modelos em formalismo, o que pode explicar a 

escolha por procedimentos mais formais de verificação e avaliação. 

3.5 Considerações finais do capítulo 

A execução de uma quasi-revisão sistemática mostrou-se satisfatória, pois 

através dela foi possível identificar um conjunto de indícios interessantes a cerca do 

tema ―composição de experimentos científicos baseados em workflow científico‖. Um 

primeiro indício notado foi a existência de poucos trabalhos relacionados ao tema, 

depois de duas execuções do protocolo, em Maio de 2009 e Outubro de 2010. De um 

total de 720 referências distintas, retornadas pela string primária de busca, somente 20 

foram selecionadas após a aplicação dos critérios de inclusão, o que representa um 

percentual de aproximadamente 4% do total, podendo ser considerado muito baixo. 

Uma possível explicação para este número de trabalhos encontrados pode estar 

relacionado ao interesse recente neste tema (composição de workflows). Destaca-se 

que a partir de meados de 2000 que a modelagem computacional de experimentos 

passou a figurar como um dos grandes desafios da computação. Importante ressaltar 

que a referência GIL ET AL. (2007b) foi incluída manualmente no conjunto, pois se 

tratava de importante fonte e não poderia ser ignorada. Além disso, representava uma 
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continuação de uma abordagem já capturada pela quasi-revisão (totalizando assim 21 

referências).  

Um indício interessante foi constatar que nenhuma das 21 referências 

encontradas apresentava algum estudo primário associado ou alguma forma de 

avaliação mais estruturada. Neste conjunto, a grande maioria dos trabalhos 

apresentava uma prova de conceito ou exemplo de uso dentro de um contexto bem 

específico, em geral, pouco descrito. Assim, considerando este cenário, pode-se 

afirmar que se torna difícil fazer qualquer tipo de generalização acerca da 

possibilidade de uso em outros contextos a não ser aqueles descritos. Também, não 

há indício sobre a continuidade da pesquisa sobre uma determinada abordagem, visto 

que do conjunto de 15 abordagens identificadas, somente quatro apresentaram duas 

ou mais referências retornadas após a execução das strings de busca. Isto pode 

indicar que esforços estão mal direcionados ou as abordagens falharam em solucionar 

os problemas propostos.  

Ao se observar especificamente os dados retornados por essas quinze 

abordagens, percebe-se que todas as abordagens apresentam uma descrição 

detalhada das ferramentas ou sistemas que são apresentadas como solução para 

determinado problema. Entretanto, doze delas apresentavam uma descrição não muito 

detalhada de como a ferramenta deveria ser utilizada dentro da fase de composição, 

isto é, não apresentavam métodos ou processos descrevendo como um pesquisador 

ou usuário deveria utilizá-la. Este cenário indica que os esforços da academia estão 

muito focados na apresentação de ferramentas e instrumentos, ou seja, uma tentativa 

de automatização de uma solução. Contudo, a automatização é realizada sem o 

entendimento do processo no qual esta ferramenta está inserido, isto é, as 

abordagens não apresentam guias ou descrições de como se devem utilizar tais 

tecnologias dentro das atividades de composição de experimentos científicos 

suportados workflows científicos.  

Neste contexto, um interessante aspecto diz respeito às atividades de garantia 

da qualidade de workflows. Do conjunto de quinze abordagens encontradas, foi 

identificado que somente seis possuiam informações sobre procedimentos para 

garantir a qualidade dos seus modelos de workflow. Contudo, somente uma 

abordagem deste conjunto explicitamente citava a questão da garantia da qualidade 

como problema a ser resolvido. Isto pode indicar que a garantia da qualidade ainda 

não é foco das pesquisas do domínio de workflow científico. Outro ponto diz respeito 

ao tipo de procedimento utilizado, que na sua maioria (três abordagens) têm o foco no 

aspecto sintático do modelo, isto é, na verificação/validação de que o modelo de 

workflow está estruturalmente correto com relação a um padrão. Mesmo sendo 
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importante, destaca-se que somente a correção sintática do modelo não garante a 

qualidade, pois nestas abordagens ainda é possível construir um workflow 

sintaticamente correto, mas semanticamente equivocado.  

Uma possível ameaça à validade deste estudo está relacionada à completude 

da busca, isto é, se a quasi-revisão sistemática realmente capturou as referências que 

tratavam sobre o tema composição de workflows científicos. A fim de mitigar essa 

possibilidade, foram utilizadas referências de controle, de onde foram extraídos os 

principais termos utilizados para busca e, após isso, foi solicitado ajuda de um 

especialista no domínio de workflow científico para validação destes termos. Mesmo 

assim uma referência não foi capturada pela string de busca, pois utilizava um termo 

não conhecido pelos pesquisadores. Isto pode ser explicado pelo fato que por ainda se 

tratar de uma área de pesquisa recente, a nomenclatura do domínio ainda não é única, 

podendo apresentar variações de grupo para grupo de pesquisa. A não utilização da 

Base de dados ACM também pode caracterizar uma ameaça à validade, já que 

alguma referência pode não ter sido identificada. Contudo a base não pode ser 

utilizada, devido a limitações de execução da string de busca, optando-se assim por 

aceitar este risco. 

Por último, esta quasi revisão sistemática auxiliou na observação de um 

aspecto interessante da área de workflow científico, em especial na fase de 

composição, que é a falta de uma agenda de pesquisa. A Tabela 3.23 apresenta uma 

distribuição esparsa, nela se percebe que cada trabalho aborda um problema distinto, 

e alguns casos mais de um trabalho trata de um mesmo problema. A falta de 

direcionamento de pesquisa em longo prazo pode acarretar em redundância de 

soluções para um mesmo problema, possibilidade de haver problemas que nunca 

serão tratados ou debatidos, dentre outros. Isto é preocupante, pois sem organização 

não há como conhecer a real necessidade desta área e o que de fato necessita de 

esforço de pesquisa.  
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CAPÍTULO 4 - ABORDAGEM PARA CONCEPÇÃO DE 

WORKFLOW CIENTÍFICO ABSTRATO 

Neste capítulo é apresentada versão inicial da abordagem para concepção 

de workflow científico em nível abstrato. A abordagem foi composta 

inicialmente por um procedimento descrito em tarefas e papéis a serem 

desempenhados, utilizando instrumentos específicos desenvolvidos neste 

trabalho. Neste capítulo também é apresentada a primeira avaliação 

realizada que consistiu na aplicação da abordagem como uma prova de 

conceito no domínio de Evolução de Software (Engenharia de Software).  

4.1 Introdução 

Conforme revisado no Capítulo 3, a fase de Composição, mais especificamente 

a Concepção de workflow científico para experimentos in virtuo e in silico, ainda 

apresenta problemas como: (i) necessidade de documentação e representação em 

níveis mais altos de abstração; (ii) métodos que auxiliem na concepção do workflow 

científico. Assim no primeiro semestre de 2009, uma abordagem foi desenvolvida para 

a concepção de workflows científicos, considerando esses problemas (i) e (ii). A 

organização geral da abordagem é apresentada na Figura 4.1, sendo inicialmente 

composta por duas partes: procedimento para concepção e instrumentos para captura 

do workflow.  

O procedimento para concepção apresenta tarefas relacionadas à 

identificação, documentação, verificação e avaliação de workflow científico em nível 

abstrato. As tarefas são realizadas em ordem pré-definida e estão organizadas 

basicamente em duas fases: especificação e validação. Para a execução das tarefas, 

os cientistas devem utilizar técnicas oriundas da Engenharia de Software para 

identificação de requisitos de sistemas e inspeção de documentação de projeto. Como 

parte da abordagem, os papéis essenciais para a aplicação do procedimento foram 

definidos, descrevendo as responsabilidades e o conhecimento necessário para seu 

desempenho. 

Durante a aplicação do procedimento para concepção, os instrumentos devem 

ser usados para capturar os requisitos do workflow graficamente, através de modelos, 

e textualmente, através de formulários. Estes instrumentos foram criados 
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especificamente para apoiar as atividades do procedimento para concepção. Os 

instrumentos devidamente preenchidos formam um documento denominado 

Especificação de workflow científico.  

Para representar os modelos, usa-se a extensão da notação do Diagrama de 

Atividades, UML 2 (OMG, 2009), e esta foi especializada para representar elementos 

como atividade manual, automatizada e sub-workflow (identificados na seção 2.2). As 

descrições textuais são representadas através de formulários que são compostos por 

um conjunto pré-definido de dados que caracterizam os elementos de modelos de 

workflow científico, sendo estes de três possíveis tipos: atividade, ferramenta ou 

artefato. A UML 2 foi escolhida para uso na abordagem proposta nesta dissertação, 

pois se trata de uma linguagem de modelagem comumente utilizada na indústria de 

desenvolvimento de software em seus projetos. Outro motivo para esta escolha está 

associado ao fato que essa linguagem é independente de sistema, máquina de 

execução ou linguagem de programação.  

 

Modelos
Notação Diagrama de 
atividades estendido

Técnicas ES 
Garantia da Qualidade

Fase Especificação Fase Validação

Técnicas ES 
Identificação de requisitos

Procedimento

Instrumentos

Formulários

 

Figura 4.1. Abordagem para concepção de workflow científico em nível abstrato na versão inicial. 

Nas próximas seções são descritos com detalhes as tarefas do procedimento e 

a estrutura dos instrumentos Também é apresentada uma prova de conceito da 

abordagem. Este Capítulo organiza-se da seguinte forma: na seção 4.2 está a 

descrição do procedimento para composição de workflow científico abstrato; na seção 

4.3 estão descritos os formulários para captura dos elementos do workflow científico e 

a extensão realizada na notação do diagrama de atividades; na seção 4.4 está 

descrita a prova de conceito efetuada no domínio de evolução de software, que teve 

como intuito de avaliar a aplicabilidade da abordagem e identificar oportunidades de 

melhorias; na seção 4.5 estão as considerações finais do capítulo.  
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4.2 Descrição do procedimento de concepção de workflow 

abstrato 

No procedimento de concepção existem quatro papéis definidos, que devem 

ser desempenhados durante a execução das tarefas. Contudo não é obrigatório que 

esses papéis sejam realizados por indivíduos distintos. Sendo assim, um mesmo 

indivíduo pode desempenhar mais de um papel. Na distribuição de responsabilidades, 

devem-se levar em conta os recursos humanos disponíveis dentro do grupo, assim 

como os conhecimentos desejáveis para a realização de um papel. Os quatro papéis 

são:  

 Analista: responsável por conduzir as reuniões com o objetivo de 

especificar o workflow científico, isto é, criar os modelos do workflow 

representados através de diagramas de atividades e preencher os 

formulários pré-definidos pela abordagem. Responsável também por 

conduzir a inspeção sobre esses artefatos e sua validação. O indivíduo que 

desempenha esse papel deve possuir conhecimento em modelagem de 

diagramas de atividade da UML 2 e na concepção de workflow científico. 

 Especialista do domínio: responsável por fornecer as informações 

necessárias ao analista para que este possa executar a especificação. É 

desejável que o indivíduo desempenhando esse papel tenha conhecimento 

na notação de diagrama de atividades. 

 Inspetor: responsável por realizar uma inspeção da Especificação do 

workflow científico, relatando defeitos e problemas nesse documento. Sua 

principal função é encontrar defeitos na especificação. É desejável que o 

indivíduo desempenhando esse papel tenha algum conhecimento na 

notação de diagrama de atividades. 

 Avaliador: responsável por avaliar a Especificação do workflow científico, 

definido se esse documento realmente contém as informações necessárias 

para identificar o experimento e sua representação como workflow científico 

abstrato. Sua principal função é avaliar se a especificação representa o 

experimento científico.  

 

Na Figura 4.2, o procedimento para concepção de workflow científico em nível 

abstrato está representado, seguindo a notação de diagrama de atividades. Esse é 

composto por duas fases: especificação, como ―Especificar workflow científico‖, e a 

validação, como ―Validar workflow científico‖. O principal artefato produzido após a 

execução satisfatória de ambas as fases é a ―Especificação de workflow científico‖, 
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documento contendo os modelos de workflow científico abstrato e os formulários de 

atividades, artefatos e ferramentas. Nas próximas subseções são detalhadas todas as 

fases e as tarefas que compõem o procedimento para concepção de workflow 

científico abstrato.  

 

 

Figura 4.2. Método para concepção de experimentos baseados em workflow científico, em nível 
abstrato. Representado na notação de diagrama de atividade, UML 2. 

4.2.1 Detalhamento da fase “Especificar workflow científico” 

A primeira fase é ―Especificar workflow científico‖, o que corresponde à 

realização das seguintes tarefas: ―Definir contexto do workflow científico‖ e ―Identificar 

e modelar requisitos do workflow científico‖. A Figura 4.3 apresenta o modelo que 

representa a ordem de execução dessas duas tarefas e os atores que as executam, 

sendo o Analista e os Especialistas do domínio.  

Definir contexto do workflow científico 

―Definir contexto do workflow científico‖, primeira tarefa da Figura 4.3, é 

realizada através de uma reunião livre, cujo objetivo é o entendimento em alto nível do 

contexto e do experimento. Por alto nível, define-se o conjunto inicial de atividades do 

workflow científico, identificando um fluxo de atividades mais importantes, sem a 

preocupação em detalhar cada uma das atividades. Também deve se procurar 

identificar os papéis desempenhados pelos participantes do experimento científico, 

tentando já definir as responsabilidades. Considerando o objetivo dessa reunião, 

possíveis perguntas são:  

 Papéis envolvidos: ―Quem são os donos desses dados?‖; ―Quem executa 

essa tarefa/atividade?‖. 

 Atividades: ―Qual é a primeira tarefa/atividade que vocês desempenham?‖; 

―Esse dado é insumo de outra atividade?‖. 

 



 

81 

 

Figura 4.3. Detalhamento da fase “Especificar workflow científico”, composta por duas tarefas: 
“Definir modelo inicial de workflow científico” e “Identificar e modelar requisitos do workflow 

científico”. 

Vale destacar que essas perguntas representam exemplos; outras questões 

podem ser utilizadas, ficando a critério do Analista. . Dois papéis estão envolvidos 

nesta tarefa: analista que é responsável pela concepção do modelo inicial; e o 

especialista do domínio, responsável por fornecer as informações sobre as atividades 

do experimento. A primeira reunião proporciona ao analista a oportunidade de se 

familiarizar com o domínio, pois pode desconhecê-lo, e também introduzir o 

especialista do domínio nos conceitos envolvidos no procedimento, como a notação. O 

artefato gerado é o ―modelo de contexto‖ que é um esboço do workflow.  

Identificar e modelar requisitos do workflow científico 

A tarefa ―Identificar e modelar workflow científico‖ (Figura 4.3) é realizada 

através de reuniões semi-estruturadas, com o propósito de capturar os requisitos do 

workflow científico. Neste contexto, os requisitos são as restrições, a ordem das 

atividades e as condições do ambiente para o experimento. A tarefa tem como insumo 

o ―modelo de contexto‖, que é o modelo base sendo refinado até se tornar aquele que 

será o workflow científico abstrato.  

A reunião conduzida é semi-estruturada, seguindo um roteiro pré-definido. O 

primeiro passo é a identificação de novos elementos do workflow científico abstrato, 

usando como base o modelo de contexto. Para isso, utiliza-se a técnica de entrevista 

semi-estruturada (LAUESEN, 2002), o Analista prepara perguntas sobre o domínio e 

da execução das atividades do experimento. O segundo passo é o preenchimento dos 

formulários (atividade, artefato e ferramenta) com as informações identificadas sobre 

os elementos do workflow. Através do preenchimento dos formulários, novos 
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elementos no workflow podem ser indiretamente identificados, pois os três formulários 

contêm campos que se relacionam entre si, como por exemplo, cada atividade lista o 

conjunto de artefatos.  

A técnica de entrevista semi-estruturada é utilizada, pois existem indícios que 

esta apresenta resultados melhores quando comparada com outras utilizadas no 

contexto da identificação de requisitos, na Engenharia de Software (DAVIS ET AL., 

2006). A entrevista é semi-estruturada porque as perguntas empregadas são geradas 

a partir das descrições textuais dos campos presentes nos formulários, contudo o 

analista pode, a critério próprio, criar suas perguntas, não se limitando às informações 

dos formulários.  

Nessa tarefa, dois papéis estão envolvidos: um deles é o analista, responsável 

por conceber o workflow cientifico abstrato e o outro, o especialista do domínio, que 

provê as informações necessárias para o analista. O artefato final gerado é a 

―Especificação de workflow científico‖ em nível abstrato; esse documento é composto 

por: modelos do workflow – representados na notação de diagrama de atividades, e 

formulários – tabelas de texto livre de três tipos atividades, resultados e ferramentas.  

4.2.2 Detalhamento da fase “Validar workflow científico” 

A segunda fase, ―Validar workflow científico‖, corresponde à verificação e 

avaliação do artefato gerado em ―Especificar workflow científico‖. É composta por 

quatro tarefas: ―Inspecionar Especificação‖, ―Avaliar discrepâncias relatadas‖, ―Corrigir 

especificação‖ e ―Avaliar especificação‖. A Figura 4.4 apresenta o modelo que 

representa a ―Validar workflow científico‖, estando descritos os papéis envolvidos, a 

ordem de execução das tarefas e os artefatos transmitidos entre elas.  

Nas práticas de garantia da qualidade aplicadas na Engenharia de Software, a 

inspeção é um meio eficaz de detecção de defeitos, pois permite que eles sejam 

encontrados mais cedo no processo de desenvolvimento, evitando sua propagação 

para as fases posteriores e, por conseqüência, reduzindo o custo da correção (MAFRA 

& TRAVASSOS, 2005). Considerando o princípio de que todo artefato pode conter 

defeitos, foi detectada a necessidade de realizar atividades de garantia da qualidade 

na especificação criada. Então, para evitar que possíveis defeitos permaneçam e 

sejam propagados para as próximas fases da composição, realiza-se a inspeção da 

especificação de workflow científico.  

Antes de descrever estas tarefas, os termos defeito e discrepância devem ser 

definidos, pois estes são necessários para o entendimento desta seção. Na 

Engenharia de Software, o termo defeito é definido como uma manifestação concreta 

de um erro em um artefato de software (IEEE 610.12, 1990). Assim, neste 
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procedimento, quando encontrados, os defeitos estão sempre presentes no principal 

artefato, que é a ―Especificação de workflow científico‖.  

Entretanto, durante as tarefas de verificação ou avaliação, os participantes 

relatam supostos defeitos identificados na especificação. Estes relatos são 

denominados de discrepâncias. Destaca-se que as discrepâncias podem ser 

classificadas como defeitos reais ou não na especificação, sendo que quando uma 

destas não representa um defeito no artefato, denomina-se falso positivo. Uma 

discrepância é considerada defeito quando os avaliadores avaliam, discutem e 

chegam a um consenso sobre essa condição (SAUER ET. AL., 2000). A seguir é 

descrito como as tarefas de garantia da qualidade são realizadas. 

 

 

Figura 4.4. Detalhamento da fase “Validar workflow científico”, contendo tarefas de inspeção e 
validação da Especificação de workflow científico abstrato. 

Inspecionar especificação 

A primeira tarefa da Figura 4.4 é ―Inspecionar especificação‖, cujo objetivo é 

revisar a especificação do workflow científico a fim de identificar defeitos no 

documento. A revisão é feita através de inspeção (TRAVASSOS ET AL., 2002) 

aplicada nos formulários preenchidos e nos modelos durante uma ou mais reuniões. A 

inspeção foi escolhida, pois quando comparada a outras técnicas de revisão, 

apresenta vantagens como um mecanismo efetivo para a detecção de problemas, 

apresentando alto percentual de defeitos encontrados, assim como permite um retorno 
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qualitativo e quantitativo do projeto e seus artefatos (MELO ET AL., 2001). A inspeção 

aplicada é ad hoc, ou seja, consiste numa verificação livre do documento, sem a 

utilização de um protocolo ou guia de revisão específico.  

Na reunião, o analista deve apresentar os modelos, formulários e deve 

descrever o objetivo da reunião. Deve-se também apresentar aos inspetores a notação 

do modelo e os formulários, antes da aplicação da inspeção, caso estejam realizando-

a pela primeira vez. Depois o material da inspeção é distribuído, sendo esse composto 

pela especificação de workflow científico e uma planilha para relato das discrepâncias 

encontradas.  

Então, o analista determina um tempo para que os inspetores realizem a 

inspeção, e não é necessário que seja realizada em uma única reunião. Contudo, um 

formulário ou planilha deve ser fornecido aos inspetores para que estes relatem as 

discrepâncias. Ao final, tem-se um conjunto de discrepâncias relatadas por todos os 

inspetores, contendo para cada discrepância encontrada, a sua descrição e o seu tipo.  

Para facilitar a classificação e detecção de possíveis fontes de problemas no 

procedimento para concepção do workflow científico, utiliza-se uma taxonomia para 

classificação das discrepâncias e dos defeitos encontrados. A taxonomia é 

apresentada na Tabela 4.1 e foi baseada na taxonomia de defeitos em requisitos 

proposta por SHULL (1998). Essa taxonomia é utilizada em inspeções aplicadas em 

diferentes processos de software da indústria. A taxonomia é usada pelo Analista, 

Especialista do domínio e Inspetores. 

Tabela 4.1. Classificação das discrepâncias, adaptado de [SHULL, 1998]. 

Tipo de discrepância Definição 

Omissão 

Informação necessária não incluída. (a) atividade, artefato ou ferramenta não 
identificada. (b) termos ou conceitos não identificados. (c) alguma relação entre 
artefato, atividade e ferramenta não identificada. (d) falta de seções no documento. 
(e) algum campo de informação dos formulários não preenchido. 

Ambigüidade 
Informação passível de ter múltiplas interpretações. (a) conceito do domínio, 
atividade, artefato pode conter várias interpretações devido a diferentes termos 
utilizados. (b) vários significados para um termo, dependendo do contexto. 

Inconsistência 
Informações conflitantes. (a) termos ou conceitos conflitantes. (b) modelagem e 
especificação conflitantes. 

Informação estranha 
Informação desnecessária. (a) informações fornecidas na especificação ou 
modelagem que não são necessárias ou não são utilizadas de alguma forma. 

Fato incorreto 
Informação que não é verdadeira para as condições especificadas. (a) termo, 
conceito que não descreve um fato que não é verdadeiro. (b) atividade, resultado ou 
ferramenta que não pertence ao contexto ou domínio. 

 

Avaliar discrepâncias relatadas 

A averiguação das discrepâncias relatadas pelos Inspetores é realizada 

durante a tarefa ―Avaliar discrepâncias relatadas‖ (vide Figura 4.4), sendo 

responsabilidade do Especialista do domínio, do Analista e dos Inspetores realizar a 
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avaliação. Na Engenharia de Software, a avaliação de discrepância é importante 

porque nem todos os relatos de discrepâncias feitos pelos inspetores são realmente 

defeitos da especificação, como já descrito por HUMPHREY, em 1989 (HUMPHREY, 

1989). Falsos positivos devem ser eliminados do conjunto de defeitos, pois a mudança 

do documento com base em falsos positivos pode acarretar na introdução de novos 

defeitos (KALINOWSKI, 2004).  

Baseado nas práticas de inspeção propostas por SAUER ET. AL. (2000), o 

primeiro passo consiste no agrupamento das discrepâncias relatadas pelos inspetores 

em uma lista. Este passo é de responsabilidade do Analista. O objetivo é agrupar os 

relatos de discrepâncias relacionadas aos mesmos defeitos, que foram encontradas 

por mais de um inspetor, mantendo um registro único para cada discrepância. O 

segundo passo é a discriminação de defeitos, no qual participam o analista e o 

especialista do domínio, discutindo os relatos de discrepâncias, buscando classificá-

las como falso positivo ou defeito. A avaliação das discrepâncias relatadas deve ser 

executada com atenção e qualquer dúvida no relato deve ser averiguada com o 

inspetor, antes de assumir que se trata ou não de um defeito real. Ao final, os falsos 

positivos são descartados e uma lista final com os defeitos presentes na especificação 

é construída.  

Corrigir especificação 

A lista de defeitos é um insumo para a tarefa ―Corrigir especificação‖ (Figura 

4.4). O objetivo disso é, através dos defeitos reais identificados, fazer sua correção na 

―Especificação de workflow científico‖, tanto no modelo como nos formulários. Esta 

tarefa é realizada pelo Analista e o Especialista do domínio.  

Depois de corrigidos os defeitos encontrados na Especificação de workflow 

científico, o Analista e o Especialista do domínio podem tomar a decisão conjunta de 

disponibilizar aos inspetores os formulários e os modelos para uma nova rodada de 

inspeção. Essa decisão é tradicional nos procedimentos de inspeção realizados no 

desenvolvimento de software (FAGAN, 1976). Entretanto, os critérios a serem 

utilizados para tomar esta decisão variam projeto para projeto, ficando a cargo do 

Analista e Especialista do domínio. Como exemplo pode-se citar: número de defeitos 

encontrados é abaixo da média histórica; número de defeitos graves encontrados é 

abaixo da média; número de alterações de severidade grave abaixo da média; dentre 

outros.  
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Validar especificação 

A última tarefa da Figura 4.4 é ―Validar especificação‖, na qual é avaliado se a 

especificação representa o experimento através do workflow científico identificado. A 

validação é realizada em uma reunião, consistindo na apresentação da especificação. 

A validação da especificação é feita através de revisões walkthrough (MELO ET AL., 

2001) nos modelos e nos formulários.  

A técnica de walkthrough é um processo de revisão por pares, podendo variar 

no seu nível de formalidade desde o formal, como a avaliação de requisitos pela alta 

gerência, até informal, como realizado por grupos de programadores durante o 

desenvolvimento de software (YOURDON, 1989). No procedimento proposto nesta 

dissertação, o nível de formalidade do walkthrough é intermediário, pois os avaliadores 

(participantes) são outros especialistas do domínio (pares), como no nível informal, 

mas ao mesmo tempo a tarefa tem como objetivo a aceitação, como no nível formal. O 

foco desta técnica está no consenso entre os participantes e através disso, 

possivelmente, eliminar problemas ainda existentes (MELO ET AL., 2001). Durante 

uma reunião de walkthrough, o produtor do artefato repassa e explica todo o material 

sob avaliação, enquanto os avaliadores apontam questões identificadas por eles, caso 

existam (PRESSMAN, 2010).  

Nesta tarefa participam: o Analista, cuja responsabilidade é apresentar e 

moderar a reunião, também anotar defeitos identificados; os Avaliadores, cuja 

responsabilidade é avaliar toda a especificação; e o Especialista no domínio, cuja 

responsabilidade é auxiliar o Analista em questões técnicas sobre o domínio do 

experimento. A tarefa, com uso de walkthrough, é realizada da seguinte forma: 

1. O Analista prepara a documentação e distribui para todos os Avaliadores 

participantes para que esses possam ler e fazer anotações prévias de 

sugestões e defeitos. 

2. O Analista prepara uma apresentação que serve para guiar a revisão de 

todos os modelos e formulários durante a reunião. 

3. Durante a reunião, ao mesmo tempo que o Analista apresenta os modelos 

e formulários, os Avaliadores acompanham a leitura do documento, 

podendo fazer sugestões, comentários e críticas. Como conseqüência 

adicional, podem-se detectar defeitos ainda presentes na Especificação, 

que por ventura não foram capturados na inspeção. Estes devem ser 

anotados e posteriormente avaliados e corrigidos. 

4. Ao final, os Avaliadores são responsáveis por decidir se o documento 

contém as informações que realmente representam o experimento como 

um workflow científico abstrato.  
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Importante destacar que, caso a especificação não seja aprovada, deve haver 

uma nova iteração no procedimento, partindo desde a fase de Identificação do 

workflow científico abstrato até a validação.  

4.3 Especificação de workflow científico em nível abstrato 

A especificação de workflow científico foi desenvolvida para ser apresentada 

sob duas perspectivas: uma textual e outra gráfica. O principal motivo para essa 

divisão é o fato que essas duas representações são complementares. A representação 

gráfica através de modelos permite descrever, por exemplo, a ordem de execução das 

atividades, os dados consumidos e produzidos pelas atividades e os pontos de tomada 

de decisão do workflow científico, enquanto a representação textual fornece mais 

detalhes sobre os elementos do modelo. Por exemplo, uma atividade no workflow tem 

um formulário associado e nele há um campo chamado ―descrição‖ no qual detalha 

como se deve realizá-la. Esta divisão é justificável, pois a inserção de todas as 

informações na representação gráfica poderia comprometer a sua legibilidade, uma 

vez que o modelo se tornaria sobrecarregado e a leitura dos modelos mais complexa.  

Os formulários são representações textuais de três elementos da modelagem: 

atividade, artefato e ferramenta. Cada formulário reúne as características destes 

elementos, mas também traz referências a outros elementos do próprio workflow. Com 

isso, definem-se de forma explícita as associações presentes no modelo com o 

propósito detalhar o experimento científico, complementando as informações ao 

modelo de workflow científico. Adicionalmente, a descrição textual está em linguagem 

natural, permitindo ao especialista do domínio discutir e entender a especificação 

durante a concepção, pois a representação visual é uma notação mais formal, com a 

qual o especialista do domínio pode não estar totalmente familiarizado. 

O modelo de workflow científico é expresso através de diagrama de atividades, 

sendo a representação mais próxima da suportada pelos SGWfC. Entretanto, as 

notações não são específicas para representar o domínio de workflow científico, pois 

seu foco é na modelagem de comportamentos de sistemas. Logo, torna-se necessário 

estender a notação do diagrama de atividades para que seja capaz de representar os 

elementos do domínio. 
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4.3.1 Descrição textual através de Formulários 

A idéia de utilizar formulários para descrição textual iniciou-se no projeto HP-

COPPE4, no qual o Grupo ESE5 teve participação. Os formulários criados para tal 

representação textual eram atividade e artefato. Estes também foram utilizados em 

CHAPETTA (2006), no qual as atividades de um estudo experimental foram descritas 

através desses formulários. Os formulários descreviam atividades genéricas e seus 

artefatos para qualquer categoria de estudo experimental e não eram específicos para 

experimentos in virtuo e in silico. Os formulários continuaram a ser utilizados no Grupo 

ESE para descrever seus estudos experimentais. Logo, a idéia de utilizar formulários 

como complemento a descrição de estudos experimentais não é inédita, sendo 

aproveitada na abordagem proposta nessa dissertação.  

Nesta pesquisa, os dois formulários (atividade e artefato) foram adaptados e 

expandidos para o novo contexto de experimentos in virtuo e in silico. Como exemplo 

desta alteração, pode-se citar a introdução do campo ―Custo computacional‖, que 

captura informação relativa ao tempo gasto na execução de uma atividade, fato 

importante quando são utilizados recursos computacionais compartilhados entre 

diversos experimentos. Adicionalmente, mais um formulário foi desenvolvido, que 

permite descrever as informações capturadas relativas às ferramentas utilizadas no 

experimento científico. As alterações foram motivadas pela característica inerente a 

experimentos in virtuo e in silico da alta dependência de recursos computacionais para 

realização de suas atividades. Cada formulário é distinto no seu conjunto de 

informações e cada campo conta com uma descrição textual do seu significado e pode 

estar acompanhado de exemplos.  

Destaca-se que as informações dos formulários de atividade e artefato são 

complementares aos elementos presentes nos modelos de workflow na notação de 

diagrama de atividades em nível abstrato, isto é, existem representações visuais para 

esses elementos nos modelos. Contudo, o formulário de ferramentas não apresenta 

representação visual no diagrama de atividades. Durante o mapeamento optou-se pela 

não representação de ferramentas no modelo de workflow, pois não se encontrou na 

notação de diagrama de atividades elemento compatível com o conceito de 

ferramentas. Além disso, o fato de haver variadas opções de ferramentas para uma 

atividade específica, quando o workflow científico se encontra descrito no nível 

abstrato, acarretaria em diversos elementos visuais (ferramentas) conectados a 

                                                

4 http://lens.cos.ufrj.br:8080/hpcoppe 

5 http://lens-ese.cos.ufrj.br/ese/ 

http://lens.cos.ufrj.br:8080/hpcoppe
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determinada atividade, o que poderia resultar em poluição visual do modelo, tornando 

sua leitura mais difícil.  

Formulário de atividades 

Conforme definido anteriormente, uma atividade se caracteriza como a 

representação de um passo dentro do fluxo de execução do workflow do experimento 

científico. No formulário atividade, algumas características gerais foram baseadas em 

campos do formulário apresentado no projeto HP-COPPE e em CHAPETTA (2006), 

sendo eles: nome, descrição, obrigatoriedade, ferramenta, insumo, produto, papel, 

pré-condição, pós-condição, pré-atividades, sub-atividades e outros comentários. Do 

formulário original, somente foram adaptadas as explicações sobre o que significa 

cada campo para refletir o contexto de experimentos in virtuo e in silico que utilizam 

workflow científico. Todos estes campos foram avaliados e mantidos, pois em grande 

parte são descrições textuais de representações gráficas de características da 

atividade presentes no diagrama de atividades.  

Exceto pelos campos ferramenta e obrigatoriedade, todos os outros podem 

aparecer nos modelos na notação de diagrama de atividade. Os campos ferramenta e 

obrigatoriedade foram mantidos, pois estes são pertinentes à experimentação baseada 

em simulação. O campo ferramenta lista todos os programas (ou sistemas) utilizados 

numa atividade, e como experimento in virtuo e em especial in silico são altamente 

dependente de ferramentas, continua justificada sua manutenção. O campo 

obrigatoriedade é justificado pelo fato que o experimento pode ter variações no 

conjunto de atividades que serão executadas, porém algumas são obrigatórias. De 

fato, o experimento científico é um conjunto de diferentes fluxos de atividades, que 

variam entre si em alguns pontos específicos.  

Entretanto, o formulário foi adaptado e novas informações foram inseridas nele, 

visando capturar informações características de atividades realizadas em workflows 

para experimentos in silico. Assim, foram inseridos os seguintes campos:  

 Tipo de atividade: Devido à natureza dos experimentos in silico quanto a 

sua dependência aos recursos computacionais, as atividades de um 

workflow foram divididas em três classificações possíveis, da maior para 

menor intensidade, sendo elas: Automatizada, Semi-automatizada e 

Manual. 

 Capacidade de paralelismo: Algumas atividades permitem que seus 

passos sejam divididos e executados separadamente através de recursos 

computacionais (e.g. ambientes em grade ou clusters), assim aumentando 

seu desempenho. Essas atividades podem ser realizadas por diversos 
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indivíduos ou recursos computacionais ao mesmo tempo. Entretanto, se a 

atividade não possuir capacidade de paralelismo, então há uma restrição 

quanto a sua execução.  

 Risco: A atividade, quando sujeita a fontes de perigo, possibilidade de 

perda ou infortúnio, está vulnerável a falhas. Essas situações são 

denominadas risco e estão associadas à execução do workflow científico e 

suas atividades. Com a captura das situações e dos riscos que podem 

ocorrer, o pesquisador ao criar seu workflow concreto deve considerar 

meios para mitigar sua ocorrência.  

 Freqüência de utilização: A atividade pode ser utilizada mais de uma vez 

no mesmo experimento in silico, pois o fluxo de execução pode conter 

decisões ou repetições que obrigam a sua re-execução diversas vezes. 

Nesta abordagem, isso se caracteriza como freqüência de utilização da 

atividade. A freqüência de utilização pode ser classificada como: alta, média 

ou baixa.  

 Custo computacional: A atividade pode necessitar de apoio de recursos 

computacionais para que seja realizado. Quando isto acontece torna-se 

interessante registrar qual o seu custo computacional e o tempo de 

execução. Caso haja uma fórmula que calcule o tempo de execução, esta 

deve ser explicitada. Nesta abordagem, também se adota uma classificação 

qualitativa para o custo computacional: alta, média e baixa. Com o custo 

computacional das atividades registradas, pode-se estimar o tempo de 

execução do experimento. 

 

O formulário de Atividade e seus campos estão representados na Tabela 4.2. 

Nela também estão presentes as descrições de cada campo e, em alguns casos, 

apresentando exemplos de respostas esperadas.  

Formulário de Artefatos 

O formulário descrito na Tabela 4.3 apresenta as características do elemento 

Artefato, gerado no modelo de workflow científico. Equivalente ao realizado para 

Atividade, os campos do formulário de Artefato foram baseados em instrumentos 

utilizados no Grupo ESE para especificar estudos experimentais de qualquer 

categoria. Todos os campos baseados nos formulários foram analisados, e dado as 

características do elemento artefato identificados na revisão (Capítulo 2 e Capítulo 3), 

se mostraram necessários para representar com detalhes produtos e insumos do 

workflow científico de um experimento. Novamente, somente as descrições desses 
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campos que explicavam seu significado foram alteradas. Os campos do formulário de 

artefato original são nome, descrição, origem, utilização, formato, ferramenta, 

sinônimos e outros comentários. O campo utilização é composto por três sub-campos: 

atividade - que é referência à atividade consumidora ou produtora do artefato; insumo / 

produto – indica se o artefato é consumido ou produzido, respectivamente; condições 

de obrigatoriedade – indica se o consumo ou produção de um artefato é obrigatório 

para uma atividade.  

Tabela 4.2. Formulário de Atividade e seus campos. 

Atividade [NOME DA ATIVIDADE] 

Descrição 
Descreva as etapas de execução da atividade de forma detalhada. Também deve 
descrever o objetivo da atividade. 

Tipo de atividade 

Informe o tipo de atividade. Os possíveis tipos de atividades são:  

 Manual: uma atividade na qual não há ou existe pouca utilização de ferramentas que 
auxiliem em sua execução, sendo essencial a participação do pesquisador/cientista. 

 Semi-Automatizada: uma atividade ou ação na qual há uma interação do pesquisador 
e apoio de algum recurso computacional necessário.  

 Automatizada: uma atividade ou ação que não requer a participação essencial do 
cientista, pois existe recurso computacional responsável por apoiar sua execução 
completamente. 

Obrigatoriedade 
Informe se essa atividade sobre a sua condição de obrigatoriedade. As possíveis 
classificações são: obrigatória ou opcional. Caso a atividade seja classificada como 
opcional, cite as situações em que a sua execução é desejada. 

Ferramenta Liste os softwares, sistemas ou simuladores utilizados durante a execução da atividade. 

Insumo 
Liste os artefatos consumidos pela atividade. Esses artefatos representam a ―matéria-
prima‖ da atividade, ou seja, os dados de entrada necessários para executar a atividade. 

Produto 
Liste os artefatos produzidos pela atividade. Essa produção pode ser de um artefato novo 
ou a transformação de um artefato existente. Esses artefatos são os dados de saída 
produzidos pela atividade. Registre a quantidade gerada para cada produto. 

Papel 
Liste os papéis desempenhados por um ou mais indivíduos para a realização da atividade. 
Responsáveis pela execução da atividade (e.g., geólogo). 

Pré-condição 
Liste as pré-condições que devem ser atendidas para iniciar a execução da atividade 
(e.g., atividade X executada, recurso financeiro disponível e alocado, etc.). 

Pós-condição 
Liste as pós-condições que são geradas ao final da execução da atividade (e.g., dado 
gravado no repositório, recurso computacional liberado). 

Pré-atividade 
Liste as atividades que devem ter sido concluídas para que seja possível a execução 
dessa atividade. 

Sub-atividade 
Liste as atividades que compõem esta atividade (se existirem). Neste caso, cada sub-
atividade listada deverá ter uma ficha, equivalente a essa, preenchida. 

Capacidade de 
paralelismo 

Informe se a atividade pode ser paralelizada ou distribuída. Caso positivo, cite as 
situações em que essa atividade pode ser paralelizada. 

Risco associado 
Liste os riscos associados à atividade. Os riscos são fontes de perigo, possibilidade de 
perda ou infortúnio. Como exemplo: entrada de dados manual, transformação de dados 
ou entradas. 

Freqüência de 
utilização 

Classifique a freqüência de uso da atividade. Pode ser utilizada uma classificação 
qualitativa (Alta, Média ou Baixa). Também pode ser especificado um valor numérico. 

Custo 
computacional 

Informe o tempo médio despendido na execução da atividade. Caso haja uma fórmula que 
calcule o tempo de execução, explicite-a. 

Outros 
comentários 

Se necessário, utilize este espaço para fazer outros comentários que julgar pertinente. 

 

Entretanto, houve a necessidade em acrescentar um campo a este formulário, 

este é denominado metadado. Este campo descreve a estrutura interna de um 

artefato, pois este pode ser composto por um conjunto de outras informações. Essa 

estrutura deve ser capturada, pois representa a forma como o conhecimento está 
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organizado. A justificativa está no fato que isto permite, ao se criar o workflow 

científico concreto, determinar quais são as informações a serem utilizadas, em quais 

artefatos estão presentes, como estão organizadas e em qual parte esta se encontra 

internamente.  

Tabela 4.3. Formulário de Artefato e seus campos. 

Artefato [NOME DO ARTEFATO] 

Descrição Descreva resumidamente o artefato. 

Origem 
A classificação quanto à origem é: interna ou externa. Interna se é produzido por uma 
das atividades do workflow científico. Externa se é produzido por alguma atividade que 
não faz parte do workflow científico que está sendo modelado.  

Utilização 

Informe na tabela abaixo as atividades na qual esse artefato é gerado/usado. Se o 
artefato é usado pela atividade, esse é um Insumo. Se o artefato é gerado pela atividade 
esse é um Produto.  
Para cada caso em que o artefato é usado/gerado por uma atividade, descreva sua 
condição de obrigatoriedade. Faça isso para cada atividade com a qual esse artefato se 
relaciona. As classificações possíveis são: 

 Obrigatório: Artefato é um insumo obrigatório de uma atividade, isto é, sempre 
é consumido; Artefato é produto obrigatório de uma atividade, isto é, sempre é 
produzido.   

 Opcional: Artefato é um insumo opcional de uma atividade, isto é, pode ser 
consumido, dependendo de uma determinada condição; Artefato é produto 
opcional de uma atividade, isto é, pode ser produzido, dependendo de uma 
determinada condição. 

  

Atividade Insumo/ Produto Condição de obrigatoriedade 

Nome da 
Atividade 

Insumo ou Produto 
Descrição da obrigatoriedade: Obrigatório; 
Opcional. 

Formato 

Informe o formato do artefato (digital, digitalizável ou físico). Digital se é arquivo de 
computador. Digitalizável se é um documento em papel, que pode ser transformado em 
um arquivo de computador (através de um scanner). Físico se é uma amostra de 
material (ex.: rocha, areia, etc.). Caso o formato do artefato seja digital, pode-se listar a 
extensão digital do formato. Descreva as extensões digitais nas quais o artefato pode 
ser encontrado no experimento. 

Metadado 
Descreva informações relacionadas ao artefato, quando pertinentes. Informações como 
campo, nº de colunas, disposição dos campos (e.g., colunas de 1 a 4 representam o id, 
colunas de 5 a 10 representam o peso).  

Ferramenta 
Se o artefato for um arquivo de computador, diga que ferramenta(s) lida(m) com este 
arquivo.  

Sinônimos Liste aqui os sinônimos deste artefato. 

Outros 
comentários 

Se necessário, utilize este espaço para fazer outros comentários que julgar pertinente. 

 

Formulário de ferramentas 

Diferente dos outros dois formulários desta abordagem, Ferramenta foi 

desenvolvido completamente do seu início. Este está representado na Tabela 4.4, 

apresentando seus campos e as descrições explicativas. Além dos campos nome, 

descrição e outros comentários que capturam informações gerais da ferramenta, foram 

definidos outros campos como: 

 Tipo de aplicação: Ferramentas possuem características próprias quanto 

ao seu uso, podendo ser: acessadas através de uma interface com 

usuários; acessada por outra aplicação como um serviço; ou executada 
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automaticamente através de comandos ou chamadas remotas. Assim, foi 

definido que ferramentas podem ser classificadas em três tipos básicos: 

Batch; Serviço; Interface. 

 Versão: Ferramentas podem evoluir com o passar do tempo e por 

necessidade podem adicionar ou modificar ou retirar funcionalidades, e 

conseqüentemente isso pode acarretar versões novas.  

 Sistema Operacional: Ferramentas, em geral, são executadas sobre 

determinado sistema operacional, devendo-se capturar esta informação, 

pois pode constituir em restrição para execução do workflow científico. 

 Local de execução: Ferramentas podem ser executadas em locais 

distintos. Foi definido que o local de execução deve ser classificado como: 

Local, Remota, Cluster; Grade (Grid). 

 Forma de disparo: Ferramentas estão armazenadas em algum local e, em 

geral, podem ser invocadas por um caminho (path) ou método de 

invocação. A forma de disparo tem como objetivo capturar a maneira como 

a ferramenta é disparada/invocada durante a execução do workflow. 

 Extensões digitais suportadas: Ferramentas são capazes de ler e 

escrever artefatos. Por isso deve listar as extensões que ela compreende. 

Destaca-se que os artefatos podem ser digitais e, conseqüentemente, 

possuem extensões digitais. Ao se listar as extensões digitais, cria-se uma 

ligação entre os possíveis artefatos e ferramentas no workflow. 

 

Tabela 4.4. Formulário de Ferramenta e seus campos.  

Ferramenta [NOME DA FERRAMENTA] 

Descrição Descreva a ferramenta de forma detalhada. 

Tipo de aplicação 

Informe o tipo de aplicação. Alguns tipos de ferramentas são: 
- Batch: Arquivos utilizados pra automatizar tarefas; 
- Serviço: Aplicação que provê funcionalidades para o uso por outra; 
- Interface: Aplicação na qual há uma interação com o usuário através de 

telas, formulários ou comandos. 

Versão Cite a versão da ferramenta utilizada. 

Sistema Operacional Liste os sistemas operacionais nos quais a ferramenta é executada. 

Extensões digitais 
suportados 

Liste os formatos que a ferramenta suporta, consome ou manipula. 

Local de Execução 

Liste os locais de execução que a ferramenta suporta. Alguns tipos são:- 

 Local – se é executado no mesmo local que o Workflow;  

 Remota – se é invocado e é executado em infraestrutura diferente do Workflow;  

 Cluster – se é executado em ambientes de alto desempenho;  

 Grade (Grid) – se é executado em ambientes computacionais dispersos para alto 
desempenho.  

Forma de disparo 
Liste a forma de disparo da ferramenta. Esta é a forma como a ferramenta será 
ativada. Por exemplo: Linha de comando ―H:\Movimento\CMDO9.EXE‖. 

Outros comentários Se necessário, utilize este espaço para fazer outros comentários que julgar pertinente. 
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4.3.2 Representação gráfica do workflow científico 

Nesta abordagem, a representação gráfica do workflow científico segue a 

notação do diagrama de atividades da UML 2.2 (OMG, 2009). A notação permite a 

representação de fluxo de controle (ordem de execução) e fluxo de dados 

(transferência de artefatos, como produtos ou insumos) entre atividades do workflow 

científico. Contudo, esta notação é genérica para modelagem de software. Assim, com 

o intuito de especializar para representação de modelos de workflow científico, 

elementos da notação de diagrama de atividades foram estendidos a fim de agregar 

significado específico a eles. 

Extensão da notação de diagrama de atividades para domínio do workflow 

científico 

A UML permite que seus modelos sejam estendidos através de um mecanismo 

genérico para representar modelos de domínios ou plataformas específicos. Esse 

mecanismo é denominado de Perfil (Profile) (SINAN, 2002; OMG, 2009). O Perfil UML 

permite o refinamento da notação pela adição de novos elementos e conceitos 

semânticos ao seu padrão, através do uso de estereótipos, tagged values e restrições 

aos elementos de seus modelos. Os estereótipos são marcações de extensão de 

conceitos; a sua notação gráfica é marcada pelo símbolo ―<< >>‖ com o nome do 

estereótipo escrito meio dos símbolos << >>. Tagged Value são atributos associados 

aos estereótipos criados, enquanto restrições são regras que devem ser obedecidas 

no perfil, para que o modelo gerado a partir deste seja verdadeiro e correto. 

Logo, foram selecionados elementos presentes no metamodelo da UML (Figura 

2.8) que pudessem ser refinados e passassem a representar semanticamente os 

elementos do domínio de workflow científico, descritos na seção 2.2. A Tabela 4.5 

apresenta o resultado desse mapeamento e refinamento. A primeira coluna apresenta 

o elemento do domínio de workflow científico; a segunda coluna apresenta o elemento 

do diagrama de atividades para qual o primeiro foi mapeado; e a terceira coluna 

apresenta a descrição do mapeamento. 

Nesta abordagem, escolheu-se o elemento Atividade (Activity), da notação 

UML, para representar o elemento de Workflow no modelo. A justificativa é que 

semanticamente ambos são similares, pois representam fluxos de execução que 

contém outros elementos internamente. O elemento Atividade da UML foi estendido 

através de estereótipo <<Workflow>>.  
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No domínio de workflow científico, uma atividade é um passo atômico dentro do 

experimento científico. Logo, para fins de modelagem o elemento Ação Opaca 

(Opaque Action) do diagrama de atividades foi escolhido para representar uma 

atividade atômica no modelo do workflow. Entretanto, uma atividade atômica do 

workflow pode ser especializada em três tipos: Manual, Semi-automatizada e 

Automatizada. Assim seguindo essa definição foram criados três estereótipos, sendo 

cada estereótipo descrito como: 

 O estereótipo <<Manual>> é atribuído a Ação Opaca na qual não há ou é 

pouca a utilização de ferramentas que auxiliem na execução, sendo 

essencial a participação do pesquisador.  

 O estereótipo <<Semi-automatizada>> é atribuído a Ação Opaca na qual é 

necessária a utilização de ferramentas que auxiliem na execução, sendo 

fundamental a participação do pesquisador.  

 O estereótipo <<Automatizada>> é atribuído a Ação Opaca na qual existe a 

utilização de ferramentas que auxiliam na execução, sendo quase nenhuma 

a participação do pesquisador.  

 

Tabela 4.5. Mapeamento entre elementos do domínio de workflow científico para elementos do 
diagrama de atividades da UML 2.2. 

Metamodelo 
workflow científico 

Metamodelo UML Descrição Mapeamento 

Workflow Atividade (Activity) 
Workflow do experimento contendo fluxos de execução. 
Atividade na UML estereotipada como Workflow. 

Manual 
Ação Opaca 
(Opaque Action) 

Atividade atômica cuja principal característica é a intervenção do 
cientista. Ação opaca na UML estereotipada como Manual. 

Semi-automatizada 
Ação Opaca 
(Opaque Action) 

Atividade atômica cuja característica é a intervenção do cientista 
com auxílio de uma ferramenta. Ação opaca na UML 
estereotipada como Semi-automatizada. 

Automatizada 
Ação Opaca 
(Opaque Action) 

Atividade atômica cuja característica é automação através de 
uma ferramenta. Ação opaca na UML estereotipada como 
Automatizada. 

Structured 
Call Behaviour 
Action  

Sub-workflow utilizada em um Workflow. Call Behaviour Action 
da UML estereotipado como Structured. 

 

Para representar um sub-workflow dentro de um workflow foi escolhida a 

especialização do elemento Ação denominado CallBehaviour Action, já que a notação 

do diagrama de atividades define que para se representar a evocação de um 

comportamento composto, deve-se utilizar esse elemento. No entanto, como a própria 

UML já define um estereótipo para este elemento, inicialmente preferiu-se utilizá-lo, 

tentando através desse manter a consistência com a notação. Assim, a Ação do tipo 

CallBehaviour Action é estereotipada como <<Structured>> para representar um sub-

workflow.  
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Os elementos que representam o início e término de fluxos, tanto de dados 

como de controle, não foram estereotipados, mantendo a mesma semântica da 

notação de diagrama de atividades. Entretanto, esses elementos agora atuam sobre o 

fluxo de execução do workflow e não mais do processo ou comportamento de um 

sistema ou software. O nó de início é utilizado para representar o início de um fluxo de 

execução do workflow. O nó Final de processo é utilizado para representar o termino 

do fluxo de execução do workflow, isto é, se um desses elementos é alcançado 

durante a execução, então o fluxo de execução de todo workflow termina. O nó final de 

fluxo também determina o término, mas não é o final da execução de todo workflow, 

mas sim de um caminho de execução. 

A Figura 4.5 apresenta o perfil definido a partir do mapeamento descrito nesta 

seção, a representação é através da notação de diagrama de classes da UML 2. As 

classes representadas na cor azul são os estereótipos (<<stereotype>>) definidos, 

enquanto as classes representadas na cor amarela são as metaclasses da notação do 

diagrama de atividades, estereotipadas com <<metaclass>>, que serviram como base 

para a extensão.  

 

 

Figura 4.5. Perfil UML - Estereótipos e elementos do diagrama de atividades UML 2.2, versão um. 

4.4 Prova de Conceito – Domínio de Evolução de Software 

4.4.1 Objetivo da Avaliação  

O principal objetivo da avaliação foi realizar uma primeira utilização da 

abordagem apresentada nesta dissertação e assim verificar possíveis problemas em 

sua usabilidade, construção e viabilidade. Desta forma, a avaliação consistiu na 

aplicação de uma prova de conceito e a partir dessa aplicação foi possível corrigir os 

problemas e identificar oportunidades de melhoria.  

A prova de conceito foi realizada utilizando-se como fonte um experimento in 

virtuo no domínio de Evolução de Software, uma área de pesquisa da Engenharia de 

Software cujo objetivo é estudar o comportamento do software através de diversos 

ciclos de evolução. Mesmo não sendo o experimento completamente baseado em 
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simulação, ou seja, in silico, trata-se de experimento in virtuo e por isso ele foi 

utilizado, pois existe uma dependência de ferramentas e sistemas para executar certas 

atividades, como, por exemplo, a simulação da evolução do software. Dada essa 

característica, a representação através de workflow científico já se faz viável, tornando 

desta forma o experimento sobre Evolução de Software um candidato aceitável. Outro 

ponto se dá pelo fato de haver a disponibilidade de especialista de domínio para 

consulta e auxílio durante a aplicação da abordagem, o que influenciou na escolha 

deste experimento como prova de conceito.  

4.4.2 Descrição do Domínio 

A pesquisa sobre Evolução de Software tem como objetivo entender como 

sistemas evoluem e se modificam ao longo do seu ciclo de vida e como essa evolução 

pode influenciar no decaimento de sua qualidade. Para isso, podem-se construir 

modelos de simulação para ajudar a observar a evolução do software ao longo de 

sucessivos ciclos de manutenção. Em sua tese, ARAÚJO (2009) apresenta um 

modelo, baseado nas Leis de Evolução de Software (LSE – Laws of Software 

Evolution) (LEHMAN ET AL., 1998), que permite a observação do processo de 

decaimento do software ao longo do tempo através da simulação do comportamento 

de determinadas características do software.   

O modelo de Araújo baseia-se em premissas descritas através de formulações 

lógicas das LSE. Essas formulações representam as tendências do comportamento de 

determinadas características de software ao longo do tempo (e.g., características da 

fase de codificação: esforço, tamanho, periodicidade, complexidade, confiabilidade, 

manutenibilidade). Entretanto, as premissas não permitem a observação direta do 

processo de decaimento da qualidade do software, pois não representam as 

influências que uma Lei exerce sobre outra. Assim, utilizam-se ferramentas para 

simular as características do software, através das equações definidas, que 

representam as influências entre as LSE e como estas afetam as características. A 

Figura 4.6 apresenta os procedimentos para o estudo sobre Evolução de Software 

(Araújo, 2009). 

 

Coleta de 

Métricas

Construção 

Planilha

Geração 

das 

EquaçõesEngenheiro

de Software

Simulação 

Evolução de 

Software

Ferramenta para

Dinâmica de 

Sistemas
 

Figura 4.6. Processo para Observação de Evolução de Software (Araújo, 2009). 
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O modelo da Figura 4.6 e a descrição textual do procedimento são a 

especificação do estudo experimental, presentes no trabalho de ARAÚJO (2009). 

Contudo, a especificação, da forma como é documentada, pode apresentar problemas 

para sua utilização em outros contextos e por outros indivíduos. Por exemplo, na 

representação do modelo (Figura 4.6), estão misturadas informações como o perfil do 

pesquisador (Engenheiro de Software), a ferramenta utilizada (Ferramenta para 

Dinâmica de Sistemas) e as atividades do experimento. Essas informações distintas, 

sem uma organização de representação que explicite qual é o significado de cada uma 

dentro do modelo, podem gerar confusão para um pesquisador que pretende repetir o 

experimento in virtuo. Além disso, existem informações (e.g., descrição das atividades, 

insumos e produtos, dentre outras) que estão descritas em formato textual, o que 

provoca risco do pesquisador ao replicar o experimento, esquecer-se de utilizar 

alguma informação, pois não há um conjunto característico de informações pré-

definidas para cada elemento atividade, ferramenta e artefato que deva sempre ser 

identificado.  

Considerando o contexto, esse experimento foi escolhido para a aplicação da 

abordagem de concepção de workflows científicos, com intuito de avaliar a 

aplicabilidade do procedimento para composição e possíveis problemas nos 

instrumentos utilizados (Modelos UML e Formulários).  

4.4.3 Aplicação do procedimento para composição  

Etapa de identificação 

Primeiramente, o modelo de contexto do experimento foi criado, como 

representado na Figura 4.7, a partir de ARAÚJO (2009) e de uma reunião com o 

especialista de domínio. Na reunião foram identificadas, inicialmente, três atividades, 

retiradas da Figura 4.6, presentes no trabalho de ARAÚJO (2009), e durante ―Definir 

contexto do workflow científico‖, identificou-se uma nova atividade que não aparece 

explicitamente na Figura 4.6. As atividades identificadas foram: 

1) Preparar dados para simulação: na qual as métricas extraídas do 

processo real de desenvolvimento são padronizadas, avaliadas e 

excluídas caso apresentem comportamento incomum;  

2) Gerar as equações para simulação: na qual são criadas as equações 

baseadas nas formulações da LSE e que servirão como modelo para 

simulação das características do software;  

3) Simular a evolução do software: na qual ocorre a simulação da evolução 

das características do software para um determinado tempo definido;  
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4) Analisar o resultado da simulação: na qual o objetivo é gerar uma 

análise do resultado da simulação executada. Atividade inicialmente 

não descrita explicitamente.  

 

Ainda durante a definição do contexto, também se identificou o papel do 

Engenheiro de Software e sua responsabilidade, que é garantir a qualidade dos dados 

escolhidos, das equações geradas e análise do resultado da simulação.  

 

 

Figura 4.7. Modelo de contexto para o estudo “Simulação da Evolução de Software”. 

O modelo de contexto (Figura 4.7) serviu como insumo para a tarefa de 

―Identificar e modelar requisitos do workflow científico‖, sendo refinado e como 

conseqüência acabou-se por identificar pontos de decisão no conjunto de atividades 

(Figura 4.8). No modelo de workflow abstrato resultante foram representados tanto os 

fluxos de controle como os de dados, permitindo ao pesquisador visualizar as 

dependências entre as atividades do estudo.  

Durante essa tarefa de ―Identificar e Modelar requisitos do workflow científico‖, 

inicialmente identificou-se que as três primeiras atividades eram compostas, como 

representado na Figura 4.8. Na época da realização da prova de conceito, as 

atividades compostas ainda eram estereotipadas com <<structured>> para representar 

o conceito de sub-workflows. Contudo, o termo structured não é comum no domínio de 

workflow científico, sendo os termos mais corriqueiros sub-workflow ou sub-atividade. 

Isto motivou, posteriormente, a reorganização do conjunto de estereótipos para 

representar os elementos do workflow científico identificados na literatura técnica.  

A Figura 4.9 contém um modelo retirado da especificação de workflow que 

representa o sub-workflow ―Gerar as equações para simulação‖. Todas as atividades 

compostas foram organizadas de forma hierárquica e representadas em modelos 

separados. A escolha por essa organização em sub-modelos foi motivada pelo fato 

que a representação em um único modelo se mostrou complexa, por apresentar 

muitos elementos como atividades, artefatos, pontos de decisão, sincronização, dentre 

outros, resultando em um visual muito carregado e de difícil entendimento. Ao final, 

percebeu-se que essa prática poderia originar uma heurística para concepção, cujo 

conceito é a utilização de sub-modelos para representar hierarquias de workflow com 

o objetivo de tornar os modelos mais legíveis.  
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Durante a aplicação dos formulários não foi detectado nenhum problema no 

conjunto de informações que inviabilizasse sua utilização. Contudo identificou-se uma 

oportunidade de melhoria no formulário de Artefato relativo ao seu uso e às possíveis 

extensões digitais que ele pode se apresentar, em muito motivado pelo fato de haver 

―classes‖ de artefatos, que possuem um conjunto em comum de informações, e a 

noção de ―instância‖ de uso de um artefato numa determinada atividade. Isso 

posteriormente acarretou na inclusão de mais dois campos no formulário de Artefato e 

na utilização de diagrama auxiliar para armazenar as ―classes‖ de artefatos. 

 

  

Figura 4.8. Workflow abstrato inicial para o estudo de Simular a Evolução de Software. 

 

 

Figura 4.9. Sub-workflow para atividade composta “Gerar equações para simulação”.  

Os formulários foram preenchidos ao decorrer das reuniões (no caso, duas) e 

houve identificação de novos elementos dos modelos de workflows científicos. 
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Entretanto, durante a aplicação, percebeu-se que certas informações eram repetidas 

nos modelos e nos formulários, o que poderia acarretar em defeitos por redundância. 

Por exemplo, as pré-atividades, insumos e produtos da atividade estão descritas como 

campos nos formulários, mas também estão representadas graficamente nos modelos. 

Para evitar isso, concluiu-se que era viável inserir as informações sobre atividades, 

artefatos dentro do próprio modelo UML. Isto é possível através do uso de tagged 

values nos estereótipos definidos para os elementos do workflow científico, permitindo 

que as informações sejam inseridas ao mesmo tempo em que é realizada a 

modelagem e evitando redundâncias desnecessárias.  

Com a possibilidade de inserção de informações sobre os elementos do 

workflow dentro do próprio modelo, tornou-se necessário definir uma forma para 

armazenar as ferramentas identificadas. Inicialmente, estes elementos eram os únicos 

não expressos diretamente nos modelos de workflow (considerando a notação do 

diagrama de atividades), sendo somente descritos através de formulários textuais. 

Então, para armazená-los, posteriormente optou-se pela utilização de um diagrama 

auxiliar.  

Na Tabela 4.6 é apresentado um formulário de atividade ―Criar equações da 

simulação‖ retirado da especificação. Já na Tabela 4.7 é apresentado o formulário do 

artefato ―Equações para simulação‖, que contém as equações geradas em ―Criar 

equações da simulação‖. Na Tabela 4.8 é apresentado formulário da ferramenta 

―Tabela_Excel”, que foi utilizada na atividade ―Criar equações da simulação‖. No total, 

foram especificados 13 atividades, 3 ferramentas e 13 artefatos.  

Como foi necessário apresentar a especificação para outros pesquisadores, foi 

definido um modelo de documento (template), que é composto por uma seção de 

introdução, descrição dos papéis envolvidos, apresentação dos modelos (diagramas 

de atividades) e formulários preenchidos. O template de especificação obriga ao 

analista a preencher todos os itens e organiza a apresentação das informações no 

documento. Esse modelo está disponível no anexo D.  
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Tabela 4.6. Formulário atividade Criar equações da simulação retirado da especificação. 

Atividade CRIAR EQUAÇÕES DA SIMULAÇÃO 

Descrição 

As equações combinadas (referentes à formulação lógica pra cada Lei de 
Evolução de Software) e os valores-base das características são definidos nas 
equações para simulação e serão efetivamente utilizados na simulação da 
evolução do software. Para tal utilizam-se duas técnicas: regressão linear e 
método de mínimos quadrados. 
A aplicação da técnica de regressão linear, apesar da possibilidade de 
aumento do erro, é condizente com a análise semiquantitativa dos dados, pois 
neste estudo é a tendência do comportamento de uma variável que deve ser 
considerada, mais do que seus valores individuais. A aplicação do método de 
mínimos quadrados, que é uma técnica de otimização matemática, procura 
encontrar o melhor ajustamento para um conjunto de dados, tentando 
minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre a curva ajustada e os 
dados, cujas diferenças são chamadas de resíduos.  

Tipo de atividade Semi-automatizada. 

Obrigatoriedade Obrigatória. 

Ferramentas Tabela_Excel 

Insumos TABELA COM VERSÕES DO SOFTWARE; VERSÃO BASE 

Produtos EQUAÇÕES PARA SIMULAÇÃO 

Papéis Engenheiro de Software 

Pré-condições Nenhuma.  

Pós-condições Nenhuma.  

Pré-atividades DEFINIR VERSÃO BASE DA SIMULAÇÃO 

Sub-atividades Nenhuma. 

Capacidade de paralelismo Não há. 

Riscos associados Nenhum 

Freqüência de utilização Baixo. 

Custo computacional Baixo. 

Outros comentários Nenhum. 

 

 

 

Tabela 4.7. Formulário artefato Dados da simulação da evolução retirado da especificação. 

Artefato DADOS DA SIMULAÇÃO DA EVOLUÇÃO 

Descrição 
Este artefato é composto pelos dados gerados pela simulação da evolução do 
software, considerando as equações geradas, a versão base do software e o 
tempo determinado. 

Origem Interna. 

Utilização 

Atividade Entrada/Saída Condição de obrigatoriedade 

SIMULAR EVOLUÇÃO Saída. Obrigatória. 

ANÁLISE DO RESULTADO 
DA SIMULAÇÃO 

Entrada. Obrigatória. 

Formato Digital. 

Metadado 
Valores simulados para as características do software. 
Também podem ser apresentados em forma de gráfico de tendência. 

Ferramenta Illium Software Evolution 

Sinônimos Nenhum 

Outros comentários Nenhum 
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Tabela 4.8. Formulário ferramenta Tabela_Excel retirado da especificação. 

Ferramenta Tabela_Excel 

Descrição 

Tabela no formato ―.xls‖ onde já estão pré-definidos campos para o cálculo da 
regressão linear e do método dos mínimos quadrados. Também gera as equações 
para simulação a partir dos dados das versões do software e permite a definição 
dos valores das características do software para versão base.  

Tipo de aplicação Interface 

Versão Não há. 

Sistema Operacional Windows XP SP3 com Office Excel 

Formatos Suportados Formato: .xls 

Local de Execução Local. 

Forma de disparo - 

Outros comentários Nenhum. 

 

Etapa de verificação e validação 

Depois de realizada a tarefa ―Identificar e modelar workflow científico‖, a etapa 

de verificação começou. Foi solicitado a dois inspetores que verificassem e relatassem 

as discrepâncias encontradas em uma planilha. Os inspetores participaram da 

especificação do workflow científico abstrato. Para auxiliar os inspetores, foram 

cedidas algumas perguntas que poderiam ser utilizadas como guias auxiliares na 

inspeção, entretanto isto não estava previsto na abordagem inicialmente. Este fato 

motivou a criação de heurísticas para serem utilizadas na inspeção, servindo como 

uma melhoria na abordagem.  

Destaca-se que a inspeção foi realizada separadamente: um dos inspetores se 

encontrava remotamente em outro site. Toda comunicação foi apoiada por troca de 

mensagens eletrônicas. Portanto, não é necessário que os inspetores estejam 

localmente para efetuar a inspeção. Como resultado da inspeção foram encontradas 

20 discrepâncias no documento pelo inspetor 1 e 29 discrepâncias pelo inspetor 2. O 

inspetor 1 gastou 45 minutos para efetuar a inspeção, enquanto o inspetor 2 gastou 

230 minutos para realizar a mesma atividade. A Figura 4.10 apresenta exemplo de 

discrepâncias relatadas pelos inspetores.  

 

 

Figura 4.10. Exemplo da planilha para relato de discrepâncias encontradas na inspeção. 
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O próximo passo foi discriminar as discrepâncias para descartar aquelas que 

não se tratavam de defeitos reais. Na lista do inspetor 1 foram encontrados dois falsos 

positivos, enquanto na lista do inspetor 2 foram encontrados cinco falsos positivos. Os 

inspetores possuíam diferentes níveis de conhecimento sobre o domínio. O inspetor 1 

era especialista no domínio, enquanto o inspetor 2 tinha pouco conhecimento sobre o 

tema. Isto se refletiu diretamente nos tipos de defeitos encontrados: enquanto o 

inspetor 1 detectou 12 defeitos relacionados ao domínio do experimento, o inspetor 2 

não achou defeitos no documento sobre o domínio, cuja grande parte foi relacionada a 

omissão de descrições de termos.  

Por exemplo, o inspetor 1 relatou que a atividade ―Analisar o resultado da 

simulação‖ é na verdade uma atividade composta e deveria ser representada como 

um sub-workflow, o que não foi identificado inicialmente. Esse tipo de defeito é grave, 

pois representa uma omissão de informações que são usadas na construção dos 

workflows concretos e sua execução. Posteriormente, este fato motivou a criação de 

heurística de organização da inspeção, que foi realizada durante a evolução da 

abordagem (descritas no próximo capítulo). A Figura 4.11 representa como o modelo 

de workflow abstrato ficou após a correção desse problema, a atividade modificada se 

encontra destacada através do retângulo tracejado em vermelho.   

Após a correção dos defeitos, o documento foi validado em conjunto pelo 

analista e dois especialistas do domínio, sendo um deles um dos inspetores. Não 

houve reunião presencial de validação; somente foi distribuído o documento aos 

participantes, que ao final aceitaram a especificação sem restrições. Destaca-se que o 

workflow científico abstrato não foi implementado em nenhum SGWfC, pois não era o 

foco inicial da prova de conceito.  

4.5 Considerações finais do capítulo 

Os relatos após o uso da abordagem para concepção descreveram-na como 

uma forma viável de capturar a especificação de workflow abstrato incrementalmente 

para experimentos in silico, apoiando sua garantia de qualidade. O analista e os 

especialistas de domínio foram capazes de identificar as atividades e seus objetivos, 

os artefatos produzidos e consumidos, e as ferramentas, o que conduziu a uma 

especificação workflow científico disponível para a validação. Os formulários e 

modelos de workflow foram utilizados para auxiliar na identificação das informações 

necessárias para o experimento in virtuo e in silico e para representar os detalhes não 

habitualmente explicitados quando abordagens ad hoc são utilizadas.  
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Figura 4.11. Workflow abstrato corrigido para o estudo de “Simular a Evolução de Software”. 

A formalização do experimento por meio de modelos e formulários permite uma 

maior exploração da especificação como um importante recurso para implementar 

experimentos in silico (e in virtuo) utilizando SGWfC ou infraestruturas computacionais 

diferentes. Tendo sido a abordagem projetada para ser aplicado pelos engenheiros de 

software ou especialistas de outros domínios (cientistas ou pesquisadores), somente 

há a restrição de compreender a notação de diagrama de atividades da UML 2. O 

modelo descrito como um diagrama de atividades permite que a seqüência de 

atividades e os dados transmitidos sejam observados, enquanto os formulários são 

capazes de sintetizar a informação, o que possibilita o acesso rápido aos detalhes do 

experimento. No entanto, observou-se que ainda é necessário conhecimento sobre 

modelagem de diagramas de atividade UML para que a abordagem funcione. 

Entretanto isto não foi problema, pois todos os participantes eram engenheiros de 

software e possuíam conhecimento no uso da notação de diagrama de atividades.  

Com relação à prova de conceito, alguns comentários devem ser realizados. 

Esta avaliação encontrou indícios interessantes com relação à viabilidade e às 

vantagens do uso da abordagem para concepção de workflow científico, contudo não 

se podem generalizar estes indícios para todos os domínios e possíveis contextos, 

dado que não há como se determinar todos os fatores que influenciaram durante sua 

aplicação. Adicionalmente, o ambiente no qual a prova de conceito foi aplicada não 

era controlado, pois não houve sua caracterização e não se mapeou as possíveis 

variáveis que influenciaram o resultado obtido com uso da abordagem. Por isso, não 

há como afirmar completamente que os indícios encontrados são totalmente válidos a 
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outros contextos. Outro ponto é que esta prova de conceito, apesar de representar um 

experimento in virtuo real, nunca teve como propósito a concepção de um workflow 

concreto a partir da especificação produzida. O foco sempre foi a avaliação da 

viabilidade da abordagem para concepção de workflow abstrato e não da criação de 

uma aplicação real, workflow concreto, a ser utilizada em projeto.  

A partir da aplicação algumas possíveis melhorias foram identificadas. O uso 

de heurísticas para a inspeção do conteúdo dos formulários, para a organização das 

tarefas de garantia de qualidade e para o uso de sub-modelos na modelagem. Outra 

oportunidade de melhoria identificada é relativa ao uso de modelos auxiliares 

(diagrama de classes com notação estendida) para captura de ferramentas e suas 

informações, com os seguintes objetivos: evitar redundância de informações; separar 

a noção de ―classe‖ e ―instância‖ do elemento artefato; e armazenar em modelo os 

elementos do tipo ferramenta. Também se identificou a necessidade de reformular a 

extensão na notação, para representar mais precisamente os elementos do modelo de 

workflow. Adicionalmente, identificou-se a oportunidade de inserir as informações dos 

formulários como tagged values dos novos estereótipos. Assim, surgiu a necessidade 

de desenvolver uma nova versão da abordagem, que é apresentada no próximo 

capítulo.  
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CAPÍTULO 5 - EVOLUÇÃO DA ABORDAGEM PARA 

CONCEPÇÃO DE WORKFLOW CIENTÍFICO 

ABSTRATO  

Neste capítulo é apresentada a evolução da abordagem para concepção 

de workflow científico em nível abstrato, decorrente das modificações 

oriundas das oportunidades de melhoria identificadas durante a aplicação 

de prova de conceito. Como resultado desta evolução, heurísticas para o 

uso na abordagem foram criadas, além da adaptação dos instrumentos já 

existentes. Posteriormente, a abordagem foi aplicada em campo, em um 

projeto real de pesquisa, no domínio de modelagem offshore para 

exploração de petróleo (Engenharia Civil). Os resultados obtidos indicaram 

que a abordagem auxilia na explicitação de detalhes do experimento e na 

implementação em diferentes SGWfC e infraestruturas.  

5.1 Introdução 

Conforme apresentado no Capítulo 4, após a aplicação da prova de conceito 

foram identificadas oportunidades de melhoria em pontos específicos da abordagem, 

resultando em modificações em sua estrutura. Como uma das consequências, a 

organização geral da abordagem foi alterada com a introdução do uso de heurísticas 

para garantia da qualidade. Assim, a abordagem foi reorganizada, resultando na 

estrutura representada na Figura 5.1. A estrutura é decomposta em três partes, sendo 

elas: procedimento para composição, instrumentos para captura do workflow e 

conjunto de heurísticas para garantia da qualidade. 

O procedimento para concepção não apresentou problemas, contudo devido à 

introdução de novos instrumentos, duas de suas tarefas sofreram modificações quanto 

à forma como são executadas. Já nos instrumentos definidos para a abordagem, 

modificaram-se tanto os formulários quanto o modelo. Na verdade, somente o 

formulário de artefato foi reorganizado, no qual novos campos foram adicionados ao 

seu conjunto inicial. Já as modificações nos modelos se deram pela criação de uma 

nova extensão da notação do Diagrama de Atividades, inserindo-se novos 

estereótipos e o uso de tagged values, e pela a inclusão do uso de modelos auxiliares 

na representação de artefatos e ferramentas, através do Diagrama de Classes.  
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A nova parte da abordagem é representada pelo conjunto de heurísticas para 

garantia da qualidade. Estas foram definidas a partir da experiência adquirida na 

aplicação da abordagem na prova de conceito, além de práticas utilizadas em 

processos de desenvolvimento da Engenharia de Software. As heurísticas são 

agrupadas em dois grupos, um relativo à organização da tarefa de inspeção e outro à 

verificação do conteúdo da especificação do workflow científico abstrato. 

 

 

Figura 5.1. Estrutura da abordagem para composição de workflow científico 

Além desta introdução, este Capítulo é composto pelas seguintes seções: na 

seção 5.2 estão descritas as modificações no procedimento e nos instrumentos 

utilizados na concepção; na seção 5.3 estão descritas as heurísticas de garantia da 

qualidade da especificação de workflow científico em nível abstrato; na seção 5.4 é 

apresentada a aplicação em campo desta versão da abordagem e são discutidos os 

indícios extraídos desta utilização; na seção 5.5 estão as considerações finais do 

capítulo.  

5.2 Modificações na abordagem para concepção  

5.2.1 Modificações no procedimento de concepção 

As modificações no procedimento para concepção do workflow científico 

abstrato foram motivadas pela introdução de novos instrumentos. O uso destes 

durante uma tarefa tem por consequência a alteração na forma como esta é realizada. 

Contudo, como a introdução de novos instrumentos foi pontual, não foram necessárias 
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alterações em todas as tarefas, mas somente ―Identificar e modelar workflow científico‖ 

e ―Inspecionar especificação‖.  

Tarefa “Identificar e modelar workflow científico” 

A modificação realizada nesta tarefa diz respeito à introdução do uso de 

diagrama de classes como modelo auxiliar na representação gráfica do workflow. Na 

verdade, o especialista do domínio além de representar as atividades e artefatos na 

notação estendida do diagrama de atividades, vai representar os artefatos e 

ferramentas como classes no diagrama de classes. Agora, o analista deve criar dois 

outros diagramas e anexá-los à especificação de workflow científico abstrato. Destaca-

se que as informações devem ser extraídas do conhecimento transmitido pelo 

especialista do domínio também durante as reuniões.  

O uso do diagrama de classes se justifica por dois motivos. Em primeiro lugar, 

com o intuito de evitar redundância, pois existiam informações de artefatos que eram 

repetidas em várias partes do modelo. Por exemplo, nos elementos Pin (notação UML 

2) para cada associação a uma ou mais atividades eram inseridas informações como 

metadado, sinônimo e ferramentas. Estas informações dizem respeito ao artefato 

como ―classe‖ e não sua ―instância‖ de uso. Em segundo lugar, com o objetivo de 

registrar também em modelos as informações de ferramentas, já que estas não eram 

capturadas pelos diagramas de atividades, que não possuem notação gráfica 

adequada para tal.  

Tarefa “Inspecionar especificação” 

A modificação realizada nesta tarefa diz respeito à introdução do uso de 

heurísticas a serem utilizadas pelos inspetores. Estas heurísticas são na verdade um 

conjunto de perguntas que guiam o inspetor na verificação de detalhes considerados 

importantes pela abordagem. Desta maneira, o material distribuído para a inspeção 

deve ser composto pela especificação de workflow científico, um conjunto de 

heurísticas para guiar a inspeção e uma planilha para relato das discrepâncias 

encontradas. O analista pode despender um tempo da reunião para apresentação das 

heurísticas, a fim de mitigar problemas de entendimento.  

5.2.2 Modificações na representação textual 

Nesta nova versão da abordagem, somente o formulário de artefato sofreu 

modificação no seu conjunto de campos. A Tabela 5.1 apresenta as modificações 

efetuadas no formulário artefato e apresenta também as descrições textuais para cada 

um desses campos.  
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Tabela 5.1. Novos campos e suas descrições do formulário de Artefato. 

Utilização 

Informe na tabela abaixo as atividades na qual esse artefato é gerado/usado. Se o artefato 
é usado pela atividade, esse é um Insumo. Se o artefato é gerado pela atividade esse é um 
Produto.  
Para cada caso em que o artefato é usado/gerado por uma atividade, descreva sua 
condição de obrigatoriedade. Faça isso para cada atividade com a qual esse artefato se 
relaciona. As classificações possíveis são:  

 Obrigatório: Artefato é um insumo obrigatório de uma atividade, isto é, sempre é 
consumido; Artefato é produto obrigatório de uma atividade, isto é, sempre é 
produzido.  

 Opcional: Artefato é um insumo opcional de uma atividade, isto é, pode ser 
consumido, dependendo de uma determinada condição; Artefato é produto 
opcional de uma atividade, isto é, pode ser produzido, dependendo de uma 
determinada condição.  

  
[Informe o formato do artefato (digital, digitalizável ou físico). Digital se é arquivo de 
computador. Digitalizável se é um documento em papel, que pode ser transformado em um 
arquivo de computador (através de um scanner). Físico se é uma amostra de material (ex.: 
rocha, areia, etc.). Caso o Formato do artefato seja digital, pode-se listar a extensão digital 
do formato. 
 

Atividade Insumo/ Produto 
Condição de 
obrigatoriedade 

Formato 
Extensão 
digital 

Nome da 
Atividade 

Insumo ou Produto 
Descrição da 
obrigatoriedade: 
Obrigatório; Opcional. 

Físico, 
digitalizável
, Digital. 

Extensão 
do artefato 

Tipos de 
extensão digital 

A lista de todas as extensões digitais possíveis para o artefato. 

Temporalidade 
Artefato é um insumo/produto de uma atividade cujo tempo de vida é limitado, isto é, após a 
execução do experimento científico é descartado. Ex.: O artefato A é Insumo (entrada) da 
atividade Atv1 e Atv2, mas artefato A é insumo Obrigatório de Atv1 e Opcional de Atv2. 

 

Os campos nome, descrição, origem, metadado, ferramenta, sinônimos e 

outros comentários mantiveram-se inalterados, diferente dos campos formato e 

utilização. Na verdade, percebeu-se que o formato estava relacionado ao uso de 

artefato numa atividade, por exemplo, Artefato ―documento de requisitos‖ pode estar 

no formato digital na atividade ―especificar requisitos‖ e no formato físico na atividade 

―inspecionar requisitos‖. A classificação para o campo formato continua a mesma, isto 

é: digital; digitalizável e físico.  

Todavia, as modificações não consistiram somente de reorganização de 

campos, mas também na definição de novos, sendo eles:  

 Temporário: Um artefato pode possuir, associado a ele, um tempo de vida 

determinado ou finito. Existem artefatos que permanecem armazenados 

mesmo ao final da execução da atividade ou workflow. Quando isto ocorre, 

são considerados permanentes. Entretanto, existem artefatos que só 

existem temporariamente e acabam descartados ou destruídos ao final da 

execução da atividade ou workflow.  

 Tipos de extensão digital: Os tipos de extensão digital de um artefato, 

quando produto/insumo de uma atividade, são registrados neste atributo. 
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Essa informação permite que posteriormente seja associado o 

produto/insumo às ferramentas que a suportam, caracterizando possíveis 

restrições no workflow científico concreto. 

 Extensão digital: se o produto / insumo está no formato digital, este possui 

extensão digital associada. Pode haver mais de um possível formato para 

esse Produto / Insumo, e esse se relaciona à Instância do Artefato em uso 

numa Atividade.  

 

5.2.3 Modificações na representação gráfica do workflow científico 

As modificações na representação gráfica foram motivadas por duas 

observações oriundas da aplicação em campo: nem todos os estereótipos 

representavam semanticamente os elementos do workflow científico; e a necessidade 

de evitar redundância das informações no modelo. Como consequência, foi realizada 

uma redefinição da extensão da notação do Diagrama de Atividades, inserindo-se 

novos estereótipos e o uso de tagged values para representar as mesmas informações 

dos formulários. Também, foi proposta a extensão da notação do Diagrama de 

Classes para representar de artefatos e ferramentas com o intuito de evitar 

redundância, através da definição de estereótipos e a incorporação de tagged values 

para representar informações estruturais desses elementos. Adicionalmente, outro 

objetivo foi representar através de modelos os elementos do tipo ferramenta, que 

inicialmente eram descritos somente através de formulários. Novamente, um perfil 

UML foi definido para representar a extensão da notação gráfica dos modelos, 

representado na Tabela 5.2.  

Inicialmente, os estereótipos já definidos (vide Tabela 4.5, no Capítulo 4) foram 

reanalisados, visto que, poderiam não ser aderentes à terminologia usualmente 

utilizada na área de workflow científico. Todavia, do conjunto inicial somente o 

estereótipo <<structured>> se mostrou insatisfatório e, assim, foi alterado, enquanto 

os demais foram mantidos. Então, para representar uma atividade composta presente 

num workflow, manteve-se o uso do elemento CallBehaviour Action, substituindo-se o 

estereótipo <<structured>> por <<Sub-workflow>>.  

A fim de identificar se um artefato no modelo de workflow científico é Produto e 

Insumo, indicando explicitamente o seu sentido, estes elementos foram mapeados 

para os elementos Input pin, Output pin e Parâmetro (Parameter node) na notação do 

diagrama de atividades. Na UML, o elemento Ação Opaca se relaciona com o 

elemento Input pin quando recebe um objeto (dado) como entrada, assim o elemento 

Input pin foi escolhido para representar um Insumo de uma Atividade do workflow. O 
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estereótipo definido foi <<Insumo>>. O elemento Ação Opaca se relaciona com o 

elemento Output pin quando disponibiliza um objeto, no caso como saída da sua 

execução. Por este motivo o elemento Output pin (UML) foi escolhido para representar 

Produto da atividade no workflow. O estereótipo definido foi <<Produto>>. Entretanto, 

na UML, para representar tanto dados de entrada ou de saída de Atividade é utilizado 

o elemento Parâmetro (Parameter node). Logo, para manter a consistência com a 

notação, se utiliza esse elemento para representar os Insumo e Produto de um 

workflow. Os estereótipos possíveis para o Parâmetro são <<Insumo>> e 

<<Produto>>.  

Tabela 5.2. Mapeamento final entre elementos do domínio de workflow científico para elementos 
do diagrama de atividades da UML 2.2. 

Metamodelo 
workflow científico 

Metamodelo UML Descrição Mapeamento 

Workflow Atividade (Activity) 
Workflow do experimento contendo fluxos de execução. 
Atividade na UML estereotipada como Workflow. 

Manual 
Ação Opaca (Opaque 
Action) 

Atividade atômica cuja principal característica é a 
intervenção do cientista. Ação opaca na UML estereotipada 
como Manual. 

Semi-automatizada 
Ação Opaca (Opaque 
Action) 

Atividade atômica cuja característica é a intervenção do 
cientista com auxílio de uma ferramenta. Ação opaca na 
UML estereotipada como Semi-automatizada. 

Automatizada 
Ação Opaca (Opaque 
Action) 

Atividade atômica cuja característica é automação através de 
uma ferramenta. Ação opaca na UML estereotipada como 
Automatizada. 

Sub-Workflow Call Behaviour Action  
Atividade composta utilizada em um Workflow. Call 
Behaviour Action da UML com estereótipo Sub-workflow. 

Produto / Insumo 
Parâmetro (Parameter 
node) 

Produto ou Insumo para um Workflow. Representados como 
Parâmetro (Paremeter node) na UML com estereótipo 
Produto ou Insumo. 

Insumo Porta (Input Pin) 
Insumo de uma atividade. Representados como Input pin da 
UML com estereótipo Insumo. 

Produto  Porta (Output Pin) 
Produto de uma atividade. Representados como Output pin 
da UML com estereótipo Produto. 

Artefato Classe 
Artefato é mapeado para elemento Classe na UML, com 
estereótipo Artefato. Artefatos não aparecem no diagrama 
de atividades. 

Ferramenta 
Tagged Value em 
Ação opaca (Opaque 
Action)  

Ferramenta utilizada em uma atividade. Listada na tagged 
value nos estereótipos Manual, SemiAutomatizado e 
Automatizado. 

Ferramenta Classe 
Ferramenta é mapeada para elemento Classe na UML, com 
estereótipo Ferramenta. Ferramentas não aparecem no 
diagrama de atividades. 

 

Os elementos Ferramenta e Artefato do domínio de workflow científico não são 

mapeados diretamente para elementos do diagrama de atividades da UML. Para o 

caso de Ferramenta, a justificativa é pelo fato que não existe elemento na UML que 

represente completamente, já que para uma atividade pode haver zero ou muitas 

ferramentas passíveis de utilização. Assim, a solução foi criar uma tagged value nos 

estereótipos (Manual, Semi-automatizada, Automatizada) de Ação opaca, para que o 

relacionamento com as ferramentas seja explicitado. Para completar a modelagem, as 
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Ferramentas são mapeadas em classes, em um diagrama de Classes (OMG, 2009), 

com o estereótipo <<Ferramenta>>. Para o caso de Artefato, também não há 

elemento que represente no diagrama de atividades. Por isso foi mapeado também 

para classes, em um diagrama de Classes, com o estereótipo <<Artefato>>.  

Para representar o transporte de artefatos entre atividades do workflow, é 

usada nesta abordagem a aresta Fluxo de dados da notação UML. Essa aresta foi 

estendida com estereótipo para caracterizar a conversão de uma instância de Artefato 

(produto ou insumo), sendo definido como <<Convertido>>. Um Fluxo de dados é 

estereotipado como <<Convertido>> quando durante o transporte de um determinado 

Produto ou Insumo, este sofre conversão de extensão digital, mas o seu conteúdo se 

mantém inalterado. Por exemplo, um determinado Artefato está no formato digital ‗.xpt‘ 

e é convertido para o formato ‗.xll‘, mas seu conteúdo se mantém inalterado, esse 

fluxo dado é estereotipado como <<Convertido>>. Enquanto o estereotipo 

<<Transformado>> já é definido na própria notação da UML, e é utilizado quando 

Produto ou Insumo sofre modificações em seus dados, isto é, altera-se a informação 

contida nele. Por exemplo, quando um arquivo digital tem uma coluna excluída após 

sua criação, quando um dado científico sofre mudança de unidade, ou se utiliza 

somente um subconjunto dos dados desse arquivo. Ressalta-se que o uso destes 

estereótipos para Fluxo de dados não é obrigatório, podendo haver Fluxo de dados no 

modelo de workflow que não estejam estereotipados.  

Assim, na Figura 5.2 está representado o perfil resultante a partir do 

mapeamento dos elementos do domínio de workflow científico (vide seção 2.2, no 

Capítulo 2) para elementos da notação UML 2. Para se organizar este perfil, os 

relacionamentos e elementos do domínio do workflow foram estabelecidos como um 

modelo estrutural. O resultado desta organização é descrito no Anexo E deste 

documento, mas este modelo não é parte integrante dos instrumentos da abordagem, 

sendo somente uma organização da visão desta pesquisa sobre o domínio de 

workflow científico.  
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Figura 5.2. Estereótipos e elementos principais do diagrama de atividades UML 2.2. 

5.3 Heurísticas para garantia da qualidade da especificação de 

workflow científico 

As heurísticas propostas foram identificadas a partir da aplicação da 

abordagem numa prova de conceito (vide seção 4.4, no Capítulo 4) e, posteriormente, 

da adaptação de práticas já utilizadas nos processos de software, e podem ser, 

portanto, consideradas como lições aprendidas. Para fins de organização desta seção, 

o conjunto de heurísticas é dividido em dois (2) grupos: o primeiro relaciona-se à 

organização da tarefa de inspeção, tratando de alguns assuntos como perfis dos 

inspetores e organização das tarefas; o segundo grupo relaciona-se ao conteúdo que 

deve ser inspecionado durante a execução desta tarefa e aborda o uso de modelos 

hierarquizados de workflow.  

5.3.1 Heurísticas para organização das tarefas de detecção de defeitos 

As tarefas que visam detectar defeitos estão presentes na fase ―Validar 

workflow científico‖ do procedimento para concepção. Esta fase está representada 
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novamente na Figura 5.3. Durante a aplicação em campo, foram identificadas 

oportunidades de melhoria para a organização das seguintes tarefas ―Inspecionar 

especificação‖, ―Avaliar discrepâncias relatadas‖ e ―Corrigir especificação‖, e para o 

uso de inspetores com perfil distinto dentro destas. Considerando estas oportunidades, 

heurísticas foram definidas a serem aplicadas nestas tarefas, e tiveram como fonte de 

conhecimento práticas da Engenharia de Software. A seguir as heurísticas são 

apresentadas e descritas. 

 

 

Figura 5.3. Fase de “Validar workflow científico” do procedimento proposto nesta dissertação. 

Relativo à execução da inspeção no procedimento de concepção: 

1. Tarefa “Inspecionar especificação”: 

As inspeções de requisitos de software, em geral, não são realizadas pelos 

criadores da especificação, pois isso pode diminuir o desempenho no seu resultado. 

Essa premissa de organização é frequente em diversas técnicas, processos e 

procedimentos para a garantia da qualidade de artefatos de software, como exemplo, 

na revisão técnica por pares (IEEE, 1998), no processo inspeção proposto por SAUER 

ET. AL. (2000) ou na técnica de walkthrough (MELO ET. AL., 2001), dentre outras. 

Normalmente, os inspetores são analistas que não participaram na identificação e uma 

de suas metas é verificar se os requisitos são inteligíveis por outros participantes do 

processo de desenvolvimento. Isso se justifica pelo fato que não são sempre 
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necessariamente os mesmos indivíduos a utilizarem este documento nas fases 

posteriores, como por exemplo, de projeto ou teste. O indivíduo que criou o documento 

pode apresentar maior dificuldade para detectar problemas, pois o documento reflete 

seu conhecimento. Assim, podem-se utilizar inspetores que não participaram da 

criação da especificação, buscando-se evitar que defeitos passem despercebidos na 

inspeção pelos possíveis vieses de leitura. 

Outro ponto a ser considerado é o uso de inspetores com níveis de 

conhecimento distintos sobre o domínio na tarefa de inspeção. Isto é proposto com 

base na observação realizada durante a aplicação da Prova de Conceito (vide 

Capítulo 4), na qual os inspetores com diferentes níveis de conhecimento no domínio 

identificaram diferentes tipos de defeitos. O inspetor mais experiente identificou em 

sua maioria problemas de omissão, fato incorreto e informação estranha, enquanto o 

menos experiente relatou descrições deficientes de conceitos e ambiguidade entre 

termos do domínio do experimento. Isso aconteceu, pois os termos eram familiares 

para o inspetor experiente no domínio, enquanto o menos experiente não conhecia 

bem os termos e sentiu necessidade de mais detalhes para compreendê-los. 

Considerando estas premissas de organização, a heurística para esta tarefa é: 

a) Selecionar um ou mais indivíduos do grupo de pesquisa que não 

participaram da criação da especificação de workflow científico.  

a.1) Caso não haja especialistas do domínio disponíveis, selecionar outros 

indivíduos disponíveis para participar da inspeção. 

a.2) Em último caso, não havendo nenhum outro indivíduo disponível, o 

especialista do domínio que participou da especificação do workflow 

abstrato pode realizar a inspeção, contudo há risco de perda de eficácia da 

inspeção.  

b) Se houver mais de um especialista disponível, selecionar um mais 

experiente no domínio e outro menos experiente, a fim de, possivelmente, 

identificar defeitos de categorias diferentes.  

2. Tarefa “Avaliar discrepâncias relatadas”: 

Nesta tarefa, cada item da lista de discrepâncias é analisado e é classificado 

como falso positivo ou defeito pelo Analista e especialista do domínio. Em alguns 

casos, um mesmo defeito possivelmente é relatado por mais de um inspetor. Quando 

isto ocorre, para esta tarefa se tornar ágil, pode-se adotar a premissa que estas 

discrepâncias sejam agrupadas e classificadas como defeitos. Esta premissa é 

baseada em estudo experimental que indica que o esforço na avaliação das 

discrepâncias deve ser apenas nos relatos efetuados por um inspetor (LANUBILE e 

MALLARDO, 2003). A Heurística definida é: 
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a) Durante a avaliação das discrepâncias, se houver mais de um relato de 

discrepância efetuado por diferentes inspetores que apontam para um mesmo 

defeito, separe todos esses relatos relacionados entre si e classifique-os como 

defeito. 

a.1) Agrupe todos os relatos em um único defeito e coloque-o na lista de 

defeitos a serem corrigidos. 

b) Para os relatos de discrepâncias efetuados por um único inspetor, deve-se 

avaliar se este é um falso positivo ou defeito real. 

b.1) Se for classificado como defeito real, anexá-lo a lista de defeitos a 

serem corrigidos. 

b.2) Se for classificado como falso positivo, retirar o relato e eliminar do 

conjunto discrepâncias.  

3. Tarefa “Corrigir especificação”: 

Durante a tarefa ―Corrigir especificação‖, o Analista e Especialista de domínio 

realizam a correção da especificação de workflow científico, devendo registrar as 

mudanças efetuadas na especificação. Essa prática é utilizada na Engenharia de 

Software, consistindo no registro de toda a mudança efetuada, a fim de manter 

rastreabilidade para as alterações (PRESSMAN, 2010). A vantagem obtida é a 

manutenção do histórico das mudanças e a possibilidade de identificação de causas 

para os defeitos. Outra prática utilizada na Engenharia de Software é criar versões da 

especificação a cada alteração completada. Com isso, pode-se também manter a 

rastreabilidade do documento, conseguindo identificar quais foram as mudanças 

efetuadas a cada versão (PRESSMAN, 2010). A heurística baseada nestas práticas 

consiste em: 

a) Gerar uma nova versão da especificação para cada rodada de inspeção e 

validação, que houver necessidade de realizar modificações. Deve-se sempre 

descrever nela qual foi o motivo do versionamento.  

b) Manter uma tabela com cada defeito identificado e as alterações provocadas 

por sua correção. 

5.3.2 Heurísticas para verificação do conteúdo da especificação de workflow 

Heurísticas para inspeção: 

Nesta abordagem, foi definido o uso de inspeção do tipo ad hoc com foco na 

detecção de discrepâncias na especificação. Para realizar a inspeção ad hoc não é 

necessário um treinamento prévio em inspeção e o inspetor está livre para inspecionar 

o documento da maneira que julgar necessário. Contudo, devido a essa característica, 
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as inspeções ad hoc têm seu desempenho influenciado fortemente pela experiência do 

inspetor. Neste caso, a verificação do documento é livre, sem direcionamento do 

inspetor sobre o que deve ser avaliado, portanto algumas questões ou perspectivas 

podem ser ignoradas. Para tentar minimizar essas influências, podem-se utilizar 

instrumentos para auxiliar os inspetores na inspeção ad hoc. Então, visando um 

melhor aproveitamento da inspeção, heurísticas oriundas da aplicação de prova de 

conceito foram definidas (vide seção 4.4, no Capítulo 4), sendo essas descritas a 

seguir:  

a) Verificar se todos os elementos dos tipos: atividade, ferramenta e artefato, 

presentes nos modelos de workflow científico, diagrama de artefatos e 

diagrama de ferramentas, possuem um formulário correspondente na 

especificação. 

a.1) Se não existir formulário para um elemento, verificar se esta 

omissão está justificada na especificação. Não existindo justificativa 

para omissão, relatar esta falta como defeito. 

b) Verificar se o modelo de workflow científico está completo e correto. 

b.1) Verificar se nas atividades estão descritos todos seus insumos ou 

produtos. Se houver algum insumo e/ou produto não descrito neste 

conjunto, descrever esta falta como um defeito. 

b.2) Verificar se estão representadas todas as atividades, manual ou 

semi-automatizada, do experimento científico. Se houver alguma 

atividade, manual ou semi-automatizada não descrita na especificação, 

descrever esta falta como um defeito. 

b.3) Verificar se existe algum fluxo de execução que não faça sentido. 

Se houver fluxos que não fazem sentido ao experimento científico, 

descrever um defeito. 

b.4) Verificar se as atividades citam as ferramentas que utilizam. Se 

houver alguma ferramenta não descrita, relatar esta falta como um 

defeito.  

b.5) Verificar se todas as ferramentas utilizadas no experimento 

científico estão presentes no diagrama de ferramentas. Se houver 

alguma ferramenta faltando no diagrama, descrever esta falta como um 

defeito. 

c) Verificar o conteúdo de cada formulário da especificação. 

c.1) Verificar se no formulário de atividades estão descritas as 

informações de ferramentas associadas, papéis desempenhados, riscos 

associados, capacidade de paralelismo, tempo de execução e 
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opcionalidade. Se houver algum campo faltando no formulário, 

descrever como defeito. 

c.2) Verificar se algum artefato, opcional ou com tempo de vida definido, 

não foi descrito na especificação. Se houver a falta de descrição de 

algum artefato, opcional ou com tempo de vida definido, descrever um 

defeito.  

O conjunto de heurísticas acima deu origem a 3 (três) categorias de questões a 

serem utilizadas na inspeção: geral, modelo e formulários. As categorias e suas 

questões estão representadas na Tabela 5.3. As categorias foram definidas a partir da 

estrutura da especificação, cuja composição possui uma descrição textual através de 

formulários e uma representação gráfica através de modelos. Assim, a primeira 

categoria é composta por questões gerais, que podem envolver tanto os formulários 

quanto os modelos ou ambos ao mesmo tempo, com objetivo de realizar uma 

verificação entre as duas formas de representação da especificação. Já a segunda 

categoria relaciona-se aos modelos utilizados na abordagem, no caso o diagrama de 

atividades e diagrama de classes. A terceira categoria é composta por questões 

ligadas aos formulários utilizados pela abordagem.  

Tabela 5.3. Heurísticas para inspeção e suas categorias. 

Questões para inspeção Heurística 

G
e

ra
l 

G1.  
Todos os elementos (atividade, artefato e ferramenta) presentes no modelo possuem um 
formulário associado? E todos os formulários representam elementos presentes no 
modelo? 

a) 

M
o

d
e

lo
 

M1.  
Alguma ordem no fluxo de execução de atividades não faz sentido ou não pode ser 
realizada como a representada no modelo? 

b.3) 

M2.  
Existe algum artefato (insumo ou produto) importante e essencial para o estudo que não 
está mapeado e identificado no modelo? Ele tem uma classe correspondente no diagrama 
de artefatos? 

b.1) 

M3.  
Existe algum ponto de decisão ou paralelismo de atividades e artefatos não expresso no 
documento e que seja importante e essencial para execução do estudo? 

b.3) 

M4.  
Existe alguma atividade manual ou semi-automatizada necessária para que o estudo 
experimental seja executado corretamente? 

b.2) 

M5.  
Existe alguma atividade automatizada que não cita pelo menos uma ferramenta? A 
ferramenta possui uma classe no diagrama de ferramentas?  

b.4) e b.5) 

F
o

rm
u

lá
ri

o
s
 

F1.  Os riscos inerentes a execução de uma atividade estão identificados e documentados? 

c.1) 

F2.  
Os papeis responsáveis pela execução, auxílio ou coordenação das atividades estão 
identificados? 

F3.  
As ferramentas que suportam as atividades automatizadas e semi-automatizadas estão 
identificadas e possuem formulários associados? 

F4.  
A possibilidade de paralelismo da execução de uma atividade está documentada ou 
explícita? 

F5.  O tempo de execução de uma atividade está descrito e identificado? 

F6.  A opcionalidade de uma atividade está descrita no seu respectivo formulário? 

F7.  
A opcionalidade ou temporalidade de um artefato está descrita no seu respectivo 
formulário? 

c.2) 
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Uso de Hierarquia de workflows 

Alguns autores destacam que na modelagem de workflow científico é 

importante utilizar o conceito de hierarquia de workflow. Em VERDI ET AL. (2007) um 

dos documentos gerados pelo seu processo é o modelo de contexto, cuja 

característica é apresentar todos os workflows do experimento de uma maneira 

hierárquica. Os workflows são dispostos como uma estrutura hierárquica, onde o nó de 

nível acima é pai dos nós mais baixos, isto é, os workflows acima são compostos por 

outros sub-workflows ou atividades. Ao decompor o workflow em sub-partes, VERDI 

ET AL. conseguem criar um workflow em mais alto nível, composto por sub-partes 

representadas através de diagramas mais detalhados, tais como o fluxograma. A 

modelagem dessa hierarquia é a primeira tarefa a ser realizada na abordagem 

proposta por VERDI ET AL. 

Já LI ET AL. (2006) propõem um método para criação de modelos de workflow 

onde o principal foco é na decomposição hierárquica de serviços. Primeiro, são 

identificados os principais serviços e, num segundo passo, para cada serviço principal, 

são identificados os sub-serviços e depois são representados os diferentes fluxos de 

execução. Uma das vantagens citadas por LI ET AL. é a melhor organização dos 

modelos gerados, pois são menores e contém menos elementos descritos.  

Através da decomposição e hierarquização de workflow pode-se diminuir a 

quantidade de informação nos diagramas significativamente, pois os workflows podem 

apresentar dezenas de atividades interligadas e dezenas de artefatos gerados ou 

consumidos (insumos e produtos). Assim, na abordagem, ao se utilizar o estereótipo 

de Workflow, dividindo o experimento em várias partes, como conseqüência os 

diagramas tendem a ficar mais sucintos e legíveis. Outro ponto positivo é a facilidade 

em reutilizar o Workflow em outros experimentos. Afinal, este Workflow pode ser 

utilizado em outros experimentos que utilizem os mesmos procedimentos que ele 

representa, somente indicando a Atividade estereotipada Workflow e adicionando sua 

especificação a este novo experimento. Tudo isso é facilitado pela própria notação 

escolhida, no caso o diagrama de atividades, que possui elementos próprios para 

representação de atividades e sub-atividades. A heurística para organização 

hierárquica do workflow é: 

a) Se o modelo apresentar muitas atividades (12 ou mais atividades), deve-se 

reorganizar as atividades de forma a criar níveis. 

a.1) Agrupar todas as atividades relacionadas entre si por um conceito 

em um sub-workflow (e.g., atividades que representem passos de um 

mesmo método ou que possam ser reutilizadas em outros workflows).  
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a.2) Representar este sub-workflow no nível superior como um único 

elemento. 

a.2) Criar um novo modelo, com todas as atividades agrupadas, e 

nomeá-la com um nome representativo do conceito.  

 

5.4 Aplicação em Campo – Projeto GALILEU 

5.4.1 Domínio de Exploração de Petróleo em Águas Profundas 

A avaliação através da aplicação em campo foi realizada em um importante 

problema do domínio de Engenharia Civil, mais precisamente a exploração de petróleo 

em águas profundas. Essa área é de intensa investigação, pois se trata de uma 

importante atividade econômica, na qual o petróleo é elevado de poços na profundeza 

até milhares de metros na superfície marítima para plataformas, através de estruturas 

tubulares, denominada como risers. Entretanto, essas estruturas podem sofrer avarias 

ao longo do tempo devido à ação de cargas ambientais, como ondas, ventos e 

correntes marítimas, e aos efeitos do estresse cíclico ao qual são submetidos. Desta 

maneira, torna-se crítico analisar a fadiga a qual cada riser é submetido, a fim de 

avaliar quanto tempo a estrutura resistirá e assim planejar para evitar problemas, 

como rupturas e interrupções na extração do petróleo. Como resultado da 

complexidade de análise de fadiga, o desenvolvimento e a aplicação rigorosa das 

ferramentas de análise estrutural se tornou uma tarefa relevante aos engenheiros.  

Atualmente, a análise de risers requer o uso de diversos programas 

independentes, que são executados em atividades específicas durante o procedimento 

de análise. Adicionalmente, a análise lida com uma grande quantidade de arquivos de 

dados gerados a cada rodada de execução, tornando-a complexa. Além disso, os 

dados de entrada para um programa geralmente são saída de outro, mas não estão 

necessariamente no mesmo formato ou local; são necessárias muitas manipulações 

de dados e transformações através de instruções de linha de comando. Portanto, isso 

pode tomar muito tempo e predispor a erros, caso seja feito manualmente. Esse 

cenário torna o experimento difícil de ser executado manualmente e gerenciado.  

Considerando o cenário descrito, os projetistas envolvidos na análise de fadiga 

decidiram utilizar a tecnologia de workflow científico e SGWfC para apoiar a execução 

de seus procedimentos. Inicialmente, eles criaram uma representação, isto é, 

abstração, como representada na Figura 5.4. Entretanto, essa representação somente 

contempla parcialmente os procedimentos, pois não apresenta informações como:  

 A descrição, pré e pós-condições de cada atividade. 
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 A identificação dos insumos e produtos para cada atividade. 

 A identificação de fluxos alternativos e pontos de decisão. 

 

 

Figura 5.4. Representação dos procedimentos de “Analisar fadiga de risers” (CORREA, 2003).  

Além dos problemas citados, ainda há o fato que a representação é ambígüa e 

não é baseada em nenhum padrão. Por exemplo, entre DSim e FatSim, na Figura 5.4, 

é difícil saber se as arestas ligando-os significam relações de sincronismo ou 

paralelismo. Todo esse contexto justifica a necessidade de conduzir uma concepção 

mais detalhada, usando um procedimento mais adequado e que foque na qualidade 

do workflow gerado.  

A aplicação em campo faz parte de um projeto de pesquisa denominado 

Galileu6, que estuda novas tecnologias a serem implantadas em uma grande empresa 

de energia. Por motivos de confidencialidade, algumas informações, como nomes de 

ferramentas, artefatos e atividades serão modificados para não haver vazamento de 

informações.  

5.4.2 Aplicação do procedimento 

Etapa de identificação 

O procedimento foi aplicado para a concepção do workflow científico abstrato 

do experimento de ―Analisar fadiga de risers‖. Para a tarefa de definição do contexto, 

um documento explicando o problema foi cedido pelo especialista de domínio e a partir 

dele foi criado o modelo de contexto. O modelo de contexto está representado na 

Figura 5.5. Esse modelo é similar à Figura 5.4, pelo fato que o especialista do domínio 

ainda estava focado apenas em explicar o encadeamento de ferramentas, em vez de 

                                                

6 http://galileu.arquitetura.nacad.ufrj.br/ 
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descrever o fluxo de atividades e seus conceitos, tanto que no modelo aparece uma 

atividade ―Converter dados da análise acoplada‖, que basicamente só transforma um 

artefato (arquivo digital) de um formato para outro. Desta forma, ainda era necessário 

subir o nível de abstração e desvincular a descrição do experimento científico dos 

recursos computacionais utilizados naquele contexto específico. Afinal, o objetivo é 

descrever uma especificação de workflow abstrato, que contém todas as possíveis 

variações no conjunto de atividades e não somente uma possível combinação de 

execução.  

 act Modelo contexto

Início

Modelagem 

das linhasSModeler

Aquisição de dados 

para modelagem 

plataforma

Análise de mov imentos 

e trações de ancoragem

Análise acoplada dos 

mov imentos

Conv ersão dos dados 

da análise acoplada

Análise de dutos 

flexív eis

Análise de fadiga

Fim

Fim

PlatSim

PlatMod

Converter

DSim

FatSim: Lê um bloco de arquivos 

de todas as condições ambientais 

relacionadas a 1 riser por vez.

.sdat

.ddat

Gera N grupos de arquivos para 

cada condição ambiental. O 

mais importante é .pld.

.prm

(.wnf & .fun - opcional)

.wnf (.out); .cvs; 

.cds; .dgn

.sdat

Gerado N.Y arquivos

.afh & .j21

.sai

(.hst - opcional)

(.afh formatado - opcional)

Consome um arquivo de 

configuração .dat. Contém a 

l ista de arquivos que irá 

uti l izar.

[Se inválido]

Valor resultado

[Se válido]

Valor resultado

[Análise de fadiga]
Tipo experimento [Análise acoplada]

Tipo de experimento

 

Figura 5.5. Modelo de contexto para experimento in silico Análise de fadiga de risers. 
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Entretanto, a reunião inicial se mostrou oportuna, pois, ao mesmo tempo em 

que o analista aprofundou seu conhecimento no domínio, também houve o 

convencimento do especialista de que o objetivo era capturar o workflow abstrato e 

não somente as ferramentas. De início, o modelo de contexto já apresentava alguns 

pontos de decisão identificados a partir do documento cedido pelo especialista do 

domínio.  

Com o modelo de contexto criado, foi iniciada a tarefa ―Identificação e 

Modelagem de workflow científico abstrato‖. Foram realizadas oito reuniões periódicas 

(utilizando-se a técnica de entrevistas) entre o analista e o especialista do domínio, 

para que fossem gerados os modelos de workflow abstrato e fossem preenchidos os 

formulários. A Figura 5.6 apresenta dois modelos de workflow extraídos da 

especificação e novamente houve a necessidade de utilizar hierarquia de workflow 

com o objetivo de simplificar a leitura do modelo. Visto que o modelo aumentou seu 

tamanho e sua capacidade de leitura começou a ser afetada. A Figura 5.6 (a) 

apresenta o workflow abstrato de mais alto nível para ―Realizar análise de fadiga de 

risers‖ e a Figura 5.6 (b) apresenta um sub-workflow, ―Analisar movimento da 

plataforma‖.  

Seguindo as modificações realizadas na abordagem, mais dois modelos foram 

gerados, como demonstrado na Figura 5.7. Na Figura 5.7 (a) é representado o extrato 

do diagrama de ferramentas. Nele foram criadas classes estereotipadas 

<<Ferramenta>> e foram inseridas todas as informações capturadas pelos seus 

respectivos formulários. Também foram feitas algumas associações entre essas 

Ferramentas, como na figura, no qual PlatMod utiliza os recursos do PlatSim para 

simulação. Já na Figura 5.7 (b) está representado o extrato do diagrama de artefatos. 

Nele, os artefatos foram representados como classes estereotipadas com 

<<Artefato>>, também as informações que diziam respeito a todas as instâncias de 

um determinado artefato foram inseridas, conforme apresentado na seção 5.2.3.  

No total a especificação contou com 12 (doze) atividades, 38 (trinta e oito) 

artefatos e 7 (sete) ferramentas. Também foram identificados três diferentes workflows 

científicos, que representam variações no fluxo de execução do experimento in silico. 

Um fato de destaque foi a identificação de dois papéis responsáveis pela execução do 

experimento: o projetista de risers e o projetista de ancoragem, que possuíam 

atribuições distintas e precisavam se comunicar intensamente durante o experimento. 

O interessante é que isso não estava claro no início, pois não era descrito nem mesmo 

no documento cedido pelo especialista do domínio. Entretanto para motivos de 

proveniência é importante, pois define a responsabilidade pela informação gerada ou 

cedida ao longo da execução do experimento.  
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act Realizar análise de fadiga

«Workflow»

Realizar análise fadiga de risers

: Dados

ambientais

: Características

físicas e de

composição dos

materiais

«Sub-Workflow»

:Analisar mov imentos 

da platforma

:Movimentos

da plataforma

Início

«Sub-Workflow»

:Analisar projeto 

estrutural de risers

: Resultados da

análise estrutural

estática/dinâmica

:Movimentos

da plataforma

«Sub-Workflow»

:Analisar fatiga de 

risers 

: Vida a

fadiga dos

risers

: Resultados da

análise estrutural

estática/dinâmica

FinalFinal

Resultado 

é válido?

<<Insumo>>

Resultado 

é válido?

<<Insumo>>

<<Produto>>

<<Insumo>>

<<Produto>>

<<Produto>>

<<Insumo>>

[Válido]

[Válido]

[Inválido]

[Inválido]

act Analisar mov imentos da platforma

«Workflow»

Analisar mov imentos da platforma

: Características

físicas e de

composição dos

materiais

: Dados

ambientais

:Movimentos

da plataforma

«SemiAutomatizada»

Modelar da estrutura da 

platforma

: Modelo numerico do

problema offshore

«Automated»

Realizar análise dos 

mov imentos

: Modelo numerico do

problema offshore

:Séries de movimentos

da platforma e tensão

nas linhas

«Manual»

Realizar análise 

estatística

:Séries de

movimentos da

platforma e

tensão nas

l inhas

: Parecer da

análise

«SemiAutomatizada»

Realizar filtragem dos 

mov imentos

:Movimentos

da plataforma

: Movimentos

de baixa

frequência

Projetista deseja conduzir 

uma análise refinada?

Projetista irá 

realizar qual 

tipo de análise 

mais 

detalhada?

O resultado 

é válido?

Final

<<Insumo>>

<<Insumo>>

<<Produto>>

<<Insumo>>

<<Insumo>>

<<Insumo>>

<<Produto>>

<<Produto>>

<<Produto>>

<<Produto>>

[Filtrar movimentos]

«Transformado»

[Sim]

[Não]

[Análise estática]

[None]

[Sim]

[Não]

«Transformado»

(a) (b)

 

Figura 5.6. Modelos adaptados da especificação. (a) workflow abstrato de “Analisar de fadiga de 
risers”. (b) modelo da atividade composta “Analisar dos movimentos da plataforma”. 

Outro fato era que o especialista do domínio não possuía conhecimento em 

especificação e notação UML 2. Então, durante as reuniões periódicas, houve a 

necessidade de reservar tempo para explicar a notação e a própria abordagem. Em 

geral, as reuniões duravam duas horas, pois era o tempo disponível do especialista do 

domínio para participar das reuniões e responder as perguntas. Ao final, o especialista 
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no domínio já entendia a notação UML 2, podendo discutir com o analista os detalhes 

do modelo.  

A introdução das modificações na notação e o uso de tagged values para 

armazenar as informações textuais juntamente com o modelo facilitaram a 

manipulação da especificação. Contudo, como houve um aumento no número de 

diagramas e, consequentemente, de informações textuais sobre atividades, 

ferramentas e artefatos, percebeu-se que uma possível melhoria estaria relacionada à 

automatização de tarefas da abordagem, que incluiriam melhorias na gestão de 

conteúdos e a inserção automática dessas informações, como insumos, pré-

atividades, dentre outras.  

 

class Ferramentas

«Ferramenta»

PlatMod

«Ferramenta»

PlatSim

PlatMod é um modulo 

de modelagem para o 

PlatSim.

class Artefato

«Artefato»

Mov imentos da 

plataforma

«Artefato»

Séries de mov imentos da 

platforma e tensão nas linhas

«Artefato»

Tensão nas linhas

1

1 1

0..1

(a) (b)

 

Figura 5.7. (a) Extrato do diagrama de Ferramentas. (b) Extrato do diagrama de Artefatos. 

Etapa de verificação e validação 

Após a execução da especificação, uma inspeção foi realizada na 

especificação de workflow científico abstrato. É importante ressaltar que na verificação 

os indivíduos envolvidos com a tarefa de especificação workflow não participaram. 

Apesar de recomendar-se que a inspeção seja realizada por especialistas do domínio, 

no caso da aplicação em campo, a inspeção foi realizada por cinco (5) engenheiros de 

software com pouco conhecimento do domínio do experimento, que estavam 

envolvidos no projeto, mas não nas atividades de especificação. O documento foi 

apresentado aos inspetores durante uma reunião e depois distribuído para cada um, 

sendo dado o prazo de 1 semana para que a tarefa fosse realizada.  

Após este prazo, como resultado da inspeção, 106 discrepâncias foram 

relatadas na especificação de workflow. Após uma primeira a avaliação da lista de 

discrepâncias, 15 falsos positivos foram encontrados, que foram eliminados do 

conjunto, assim chegando-se a 91 discrepâncias (ainda duplicadas). Depois de uma 

segunda análise, foram encontradas 10 duplicatas, que foram agrupadas aos seus 
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respectivos pares, formando uma única descrição de defeito. Com isso, ao final, 

identificou-se a 81 defeitos no documento. A Tabela 5.4 apresenta a distribuição do 

número de discrepâncias relatadas por inspetor e o tempo gasto por cada um nesta 

tarefa. A média de tempo gasto por cada inspetor foi de aproximadamente 107 min. 

para realizar a tarefa de inspeção. Já na Figura 5.8 apresenta-se a distribuição de 

defeitos por cada tipo presente na taxonomia adotada nesta abordagem, destaca-se 

que a maioria defeitos era do tipo omissão (22 do total).  

Tabela 5.4. Dados de cada inspetor relacionados ao número de defeitos e tempo gasto na 
inspeção. 

Nº do 
Inspetor 

Tempo gasto 
(min.) 

Nº discrepâncias 
relatadas 

Nº Falso 
positivos 

Desempenho (Nº 
por mim) 

1 120 33 4 0.24 

2 90 12 1 0.12 

3 170 45 7 0.22 

4 51 11 1 0.20 

5 105 5 2 0.03 

Total: 536 106 15  

 

 

Figura 5.8. Distribuição dos defeitos pelas categorias. 

Um fato de destaque foi que três inspetores relataram, em sua maioria, defeitos 

do tipo omissão que, em geral, relatavam omissões de definições sobre termos muito 

utilizados na especificação. Estes termos são específicos do domínio do experimento 

e esse alto número de relatos pode ser reflexo da falta de conhecimento profundo do 

domínio por parte dos inspetores. Porém isto não desqualifica o relato como defeito. 

Na verdade, esse fato motivou a adoção de uma taxonomia de termos do domínio e 

suas definições como parte do template de especificação de workflow científico 

abstrato (vide Anexo D). Após isso, a especificação do workflow foi corrigida no 

decorrer de mais cinco reuniões (duas horas cada). 



 

128 

A validação da especificação foi realizada em uma reunião, realizando a leitura 

dos modelos com a participação de três especialistas do domínio. E por consequência 

indireta da validação, foram detectados mais quatro defeitos, relacionados a omissão 

de insumos e fatos incorretos sobre atividades, que foram posteriormente corrigidos e 

assim a especificação do workflow para a análise de fadiga de riser foi aprovada. No 

entanto, durante a validação foi detectado que existiam mais sub-workflows que não 

foram identificados, pois contemplavam outros métodos de análise de fadiga que não 

faziam parte da metodologia descrita pelo especialista. Isso não caracteriza defeito, 

pois desde o início era sabido que existiam outras formas de realizar a análise de 

fadiga, contudo o projeto Galileu, a principio, focava neste método. Até o momento, 

esses novos workflows científicos abstratos detectados ainda se encontravam em 

identificação, contudo, o workflow concreto para análise de fadiga foi concebido a 

partir da especificação.  

Os defeitos encontrados durante a validação passaram pela inspeção realizada 

anteriormente, entretanto como existe ainda uma tarefa de garantia da qualidade 

prevista no procedimento para concepção, mesmo não sendo o objetivo, permitiram a 

identificação destes defeitos. Contudo, estes poderiam ser pegos na verificação se 

fosse utilizado, ao invés de inspeção ad hoc, técnicas de inspeção mais formal, como, 

por exemplo, checklists. Estes instrumentos seriam adaptados para guiar o inspetor na 

verificação de questões importantes relacionadas com o domínio do experimento in 

silico ou com a completude da informação. Isso poderia diminuir a influência que a 

experiência do inspetor exerce na tarefa de verificação proposta nesta abordagem, o 

que por consequência poderia melhorar seu desempenho, isto é, número de defeitos 

encontrados. 

Etapa de implementação do workflow concreto 

Uma vez com a especificação validada, foi criado o workflow concreto para a 

análise de fadiga. O projeto do workflow concreto foi realizado por outro indivíduo 

(implementador) que não participou da especificação e durou cerca de 20 horas. Esse 

projeto consistiu na escolha das ferramentas e conversores, além da avaliação das 

restrições do ambiente. A concepção (implementação) do workflow concreto foi 

realizada no Vistrails (CALLAHAN ET AL. 2006) e esta durou 50 horas. A avaliação do 

workflow concreto foi realizada em conjunto pelo implementador e o especialista do 

domínio, executando uma rodada com dados reais, durando cerca de 10 horas.  

A Figura 5.9 apresenta três sub-workflows gerados a partir da especificação. A 

Figura 5.9 (a) representa o workflow completo, incluindo todas as atividades do 

experimento de análise de fadiga. A Figura 5.9 (b) representa o sub-workflow ―Analisar 
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movimento da plataforma‖, que em alguns casos é executado pelo projetista de risers 

separadamente. A Figura 5.9 (c) representa os sub-workflows abstratos ―Analisar 

projeto estrutural de risers‖ e ―Analisar fadiga de risers‖ que, em geral, são realizados 

juntos pelo projetista de risers.  

 

Analysis of Movements

Analysis of Risers’  
Structure

Analysis of Fatigue

Possinal

(a) (b)

(c)

Converter

 

Figura 5.9. Exemplo de workflows concretos definidos a partir da especificação de workflow 
abstrato. 

Uma oportunidade de pesquisa, identificada nesta aplicação em campo, diz 

respeito à concepção do workflow concreto a partir da especificação de workflow 

abstrato. Atualmente, isso é feito de maneira ad hoc, através da transformação das 

informações capturadas na especificação de workflow abstrato para a representação 

no nível concreto em um SGWfC. Contudo, através do uso de abordagens como 

geração semi-automatizada de modelos, poder-se-ia a partir das informações já 

identificadas, criar modelos para diversos SGWfC existentes, somente deixando 

algumas informações mais específicas da definição do workflow concreto em branco 

para o preenchimento do implementador (e.g. definição do IP de um servidor). 

Acredita-se que com isso, poder-se-ia reduzir o número de defeitos introduzidos na 

mudança de nível de abstração e também poder-se-ia reduzir o esforço aplicado nesta 

tarefa. Contudo, existem limitações para essa pesquisa, como as diferentes 
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linguagens de execução existentes e a quantidade de informações específicas para 

cada SGWfC, que pode variar de um para outro totalmente.  

5.4.3 Análise da aplicação em campo 

Novamente, os relatos de uso da abordagem para concepção descreveram-na 

como uma forma viável de capturar a especificação de workflow abstrato, pois os 

analistas e os especialistas de domínio foram capazes de identificar as atividades e 

seus objetivos, os artefatos produzidos e consumidos, e as ferramentas e, ao final, 

concebeu-se uma especificação workflow científico. Nesta nova aplicação, além dos 

formulários e modelos de workflow, foram criados diagramas auxiliares contendo os 

artefatos e ferramentas. Além disso, a notação estendida criada para essa abordagem 

foi bem recebida pelo especialista do domínio, pois permitia a identificação dos 

elementos do workflow no próprio modelo. A abordagem permitiu identificar e 

representar os detalhes não habitualmente explicitados quando abordagens ad hoc 

são utilizadas.  

Observou-se novamente que é necessário conhecimento sobre modelagem de 

diagrama de atividades UML para que a abordagem funcione. A aprendizagem sobre a 

notação requer tempo de alguns participantes, especialmente os especialistas do 

domínio não familiarizados com conceitos de Engenharia se Software. Portanto, a 

tarefa "Definir o contexto do workflow científico" pode ser utilizada para aprendizagem, 

porque permite que os pesquisadores não familiarizados com a UML assimilem os 

conceitos e as técnicas da modelagem. Ainda assim, de acordo com a observação 

feita por um dos especialistas do domínio: "a especificação é valiosa porque pode 

apoiar a divulgação do conhecimento a outros pesquisadores (que são novatos no 

domínio)‖.  

Diferentemente da prova de conceito, esta especificação foi utilizada para 

concepção do workflow científico concreto e a especificação do workflow concreto foi 

utilizada como base e proveram informações importantes acerca do domínio do 

experimento in silico, segundo relato do implementador. Assim, indícios da validade da 

abordagem para concepção da especificação foram identificados, reforçado pelo fato 

que o implementador não participou das tarefas de concepção do workflow abstrato. 

Apesar dos indícios positivos novamente encontrados sobre a viabilidade e as 

vantagens da abordagem, devem-se apresentar alguns comentários acerca da 

aplicação em campo realizada. O contexto no qual a aplicação em campo foi realizada 

não foi caracterizado. Desta maneira, não se pode afirmar totalmente que não existiu 

influência de fatores desconhecidos para o sucesso da aplicação da abordagem. Outro 
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ponto é que os indícios encontrados não podem ser considerados verdadeiros em 

todos os possíveis contextos, pois a aplicação foi em contexto específico e a 

generalização desses resultados não é possível. Desta forma, destaca-se que se deve 

ainda aplicar outros estudos experimentais, incluindo estudos de caso e experimentos 

controlados, em diferentes domínios, para por a prova esta hipótese. 

5.5 Considerações Finais do Capítulo 

O uso de experimentos in silico tem aumentado em diferentes campos da 

ciência, incluindo a Engenharia de Software. Conforme esses experimentos tornam-se 

grandes e mais complexos, mais abordagens formais, tais como workflow científico, 

são necessárias. Engenharia de Software está aprendendo sobre como usar esse tipo 

de experimento para obter vantagens, como automação, controle, execução e 

proveniência dos dados gerados em sua execução e o seu ciclo de aprendizagem. 

Portanto, foi introduzida uma abordagem destinada a apoiar a concepção de 

experimentos in silico de Engenharia de Software e, posteriormente, modificada para 

atender melhor a esse objetivo. Acredita-se que a concepção dos workflows científicos 

em nível abstrato deve ser independente da SGWfC. Isto pode simplificar a sua 

replicação e adaptação quando precisar ser executada em diferentes infraestruturas 

ou engines de workflow científico.  

A abordagem, durante sua aplicação em campo, novamente apresentou 

indícios positivos sobre sua viabilidade e sobre as vantagens em se formalizar o 

experimento in silico como um workflow científico abstrato. De acordo com a 

observação feita por um dos especialistas do domínio: "a especificação é valiosa 

porque pode apoiar a divulgação do conhecimento a outros pesquisadores (que são 

novatos no domínio)‖. No entanto, observou-se que ainda é necessário conhecimento 

sobre modelagem de diagramas de atividade UML para que a abordagem funcione. 

Entretanto com o tempo, o especialista do domínio foi capaz de absorver a notação e 

passou a debater com o analista sobre a representação do workflow. Deve-se 

destacar que os indícios identificados não podem ser considerados verdadeiros para 

todos os contextos possíveis e, desta maneira, futuramente deve-se realizar estudos 

experimentais mais específicos e em ambientes variados a fim de por a prova a 

hipótese que norteou a criação desta abordagem.  

Mesmo com as melhorias efetuadas na abordagem após a aplicação em 

campo, identificou-se que ainda existiam novas oportunidades de melhorias na sua 

organização. Uma delas é o uso de técnicas de inspeção mais formais, como, por 

exemplo, a introdução de checklists adaptados para guiar o inspetor na verificação de 
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questões importantes relacionadas com o domínio de experimento ou completude 

informação. Outro ponto é a realização de todas as tarefas da abordagem revelou que 

algumas merecem mais atenção quanto à sua automatização, incluindo melhorias na 

gestão de conteúdos e inserção automática de informações (por exemplo, insumos e 

produtos, pré-atividades, entre outros). Com isso espera-se reduzir algumas questões 

relacionadas com as variações observadas no esforço de modelagem, manuseio e 

preenchimento dos formulários. Por último, a oportunidade em apoiar a concepção do 

workflow concreto por meio de abordagens semi-automatizadas, como a geração de 

modelos pré-preenchidos a partir das informações identificadas na concepção do 

workflow abstrato.  
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES 

Neste capítulo é apresentada a conclusão da pesquisa. São descritas as 

considerações finais a respeito do atendimento a hipótese de pesquisa 

que norteou este trabalho. Também são apresentados os resultados 

obtidos que tratam da criação da abordagem, sua aplicação em campo e 

as publicações resultantes deste esforço. Abordam-se as principais 

contribuições de pesquisa, que são o procedimento e os instrumentos para 

concepção de workflow científico para experimentos in silico, além da 

criação de corpo de conhecimento. Por último, apresentam-se as 

limitações desta pesquisa e as futuras linhas de pesquisa oriundas da 

criação desta abordagem. 

6.1 Considerações finais 

A Engenharia de Software (ES) vem utilizando a Experimentação como 

instrumento para a criação de um corpo de conhecimento composto por diversos itens, 

e é através de estudos experimentais que estes itens são avaliados quando 

relacionados a seus possíveis comportamentos em processos de software e como 

estes impactam no produto gerado. Diferentes tipos de estudos experimentais podem 

ser utilizados para essa verificação, e, em alguns casos, contam com a participação de 

profissionais. Contudo, estes estudos apresentam limitações em situações nas quais o 

tempo para observação do comportamento é demasiadamente longo, pois isto pode 

inviabilizar a participação de profissionais, tornando-a assim mais difícil e acarretando 

possivelmente riscos de continuidade da pesquisa. Condições como essa têm 

motivado o uso cada vez mais freqüente de estudos baseados em simulação na 

Engenharia de Software Experimental: os experimentos in virtuo e, em especial, in 

silico.  

Para apoiar os estudos baseados em simulação, esta e outras áreas da ciência 

vêm utilizando tecnologias como workflow científico e Sistemas Gerenciadores de 

Workflow Científico (SGWfC). O workflow científico é um modelo que representa a 

ordem das atividades a fim de realizar um determinado objetivo, sendo este 

interpretado e executado pelos SGWfCs. Neste contexto, as atividades do workflow 

científico fazem uso, em geral, de ferramentas (sistema ou softwares) durante a sua 

execução. Os principais benefícios obtidos com o uso desta tecnologia são: registro da 
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proveniência dos dados; automação da execução do fluxo de atividades; controle e 

invocação das ferramentas; e manipulação dos dados consumidos e gerados.  

Apesar desses benefícios, o uso dessa tecnologia gera novas questões 

associadas à sua especificação e modelagem. Adicionalmente, experimentos in silico, 

naturalmente, adicionam complexidade a sua realização, pois requerem a definição de 

infraestrutura mais complexa, bem como maior conhecimento do domínio onde a 

pesquisa será realizada. Considerando esse contexto, a composição, isto é, a 

definição de um workflow para o experimento in silico (e in virtuo) se torna não trivial 

para o pesquisador. De fato, Modelagem Computacional já foi identificada como um 

dos desafios para computação por diversos grupos de pesquisa, como, por exemplo, a 

SBC.  

Assim, foi realizada uma revisão ad hoc da literatura técnica e não foi possível 

identificar uma abordagem de composição para experimentos in silico (e in virtuo) que 

detalhasse as tarefas e definisse meios de garantir a qualidade dos workflows 

gerados, partindo do workflow abstrato até o concreto. Desta maneira, buscou-se 

meios mais formais para a revisão da literatura através da realização de uma quasi 

revisão sistemática, esta indicou que existe a necessidade de: documentação e 

representação em níveis mais altos de abstração; métodos que auxiliem na concepção 

do workflow científico. 

De forma geral, a composição, mais especificamente a concepção, é realizada 

diretamente no nível concreto e de maneira ad hoc, o que pode acarretar riscos para a 

pesquisa, como perda de informação, dificuldade para reaplicação e falha no registro 

da proveniência. Adicionalmente, existe a falta de apoio dos SGWfCs para 

documentação mais detalhada do estudo, não permitindo a especificação de 

atividades manuais ou semi-automatizadas, e a representação de diferentes fluxos de 

execução ligados ao mesmo estudo. Por isso, foi proposta uma abordagem que 

represente o experimento in silico em documento mais formal (especificação), 

garantindo a sua qualidade e a padronização de produtos gerados, e, ao mesmo 

tempo, sirva como um insumo para a futura derivação do workflow abstrato, contido 

nesse documento, para o concreto.  

Como resultado, a formalização do experimento por meio de modelos e 

formulários permite uma maior exploração da especificação como um importante 

recurso para implementar experimentos in silico (e in virtuo) utilizando SGWfC ou 

infraestruturas computacionais diferentes. Tendo sido a abordagem projetada para ser 

aplicada pelos engenheiros de software ou especialistas de outros domínios (cientistas 

ou pesquisadores), somente há a restrição de compreender a notação de diagrama de 

atividades da UML 2. O modelo descrito como um diagrama de atividades permite que 
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a seqüência de atividades e os dados transmitidos sejam observados, enquanto os 

formulários são capazes de sintetizar a informação, o que possibilita o acesso rápido 

aos detalhes do experimento. No entanto, observou-se que ainda é necessário 

conhecimento sobre modelagem de diagramas de atividade UML para que a 

abordagem funcione.  

Destaca-se que em ambas as aplicações foi relatado que a abordagem para 

concepção é uma forma viável de capturar a especificação de workflow abstrato. A 

principal justificativa reside no fato de que os analistas e os especialistas de domínio 

foram capazes de identificar as atividades e seus objetivos, os artefatos produzidos e 

consumidos, e as ferramentas, criando-se ao final uma especificação workflow 

científico. Mesmo com esses indícios, destaca-se que ainda devem-se aplicar mais 

estudos experimentais, incluindo estudos de caso e experimentos controlados para por 

a prova hipótese da pesquisa. 

6.2 Resultados obtidos 

Considerando os objetivos de pesquisa traçados na seção 1.3, o principal 

objetivo atingido foi a definição de uma abordagem que auxilie o engenheiro de 

software (ou pesquisador) nas tarefas de concepção e verificação dos requisitos de 

workflow científico para uso em experimentos in virtuo e in silico. O objetivo foi 

alcançado pelo atendimento a dois pontos:  

1. Identificação do cenário sobre composição de workflow científico: foi 

identificado o cenário sobre composição de workflow científico para 

experimentos in virtuo e in silico através do uso de quasi-revisões 

sistemáticas, formando um corpo de conhecimento atualizável e um 

protocolo de pesquisa que pode ser reaplicado. Também houve a 

identificação, através da revisão da literatura, das características que 

definem os elementos do workflow científico; 

2. Definição do procedimento para concepção de workflow científico: 

foram estabelecidas as tarefas do procedimento para identificação e 

verificação de requisitos do workflow científico e a notação a ser utilizada 

na representação do modelo de workflow científico, através de diagramas 

de atividades e de classes, e formulários de captura textual das 

informações sobre os requisitos do workflow científico.  
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Como resultado secundário, obtiveram-se publicações nacionais e 

internacionais, que divulgaram as descobertas e propostas da pesquisa. A seguir um 

breve resumo do conteúdo e sua referência bibliográfica: 

1. PEREIRA & TRAVASSOS (2009a): Artigo publicado no workshop de 

teses do SBES do ano de 2009. Artigo descreve o escopo inicial da 

pesquisa, a sua motivação e a proposta de qualificação de mestrado. O 

escopo inicial descrito é composto, não só pela proposição de 

procedimento para concepção de workflow científico abstrato, mas 

também para concepção de workflow científico em nível concreto. 

Também foi exposta as ideias iniciais sobre a possibilidade do 

desenvolvimento de ambiente para apoiar toda a sub-etapa de 

concepção do ciclo de vida do workflow, consistindo em derivação semi-

automatizada de modelos para diferentes SGWfCs.  

2. PEREIRA & TRAVASSOS (2009b): Artigo publicado no workshop e-

Science. Artigo descreve a primeira versão da abordagem, contendo os 

primeiros modelos de formulários de captura textual e a versão inicial da 

notação estendida de diagrama de atividades. Neste artigo, foram 

utilizados, como exemplos de aplicação, o experimento in virtuo sobre 

Evolução de Software, apresentando-se formulários preenchidos e 

modelos de workflow abstrato. 

3.  PEREIRA ET AL. (2009a): Artigo publicado no ESELAW. Artigo 

descreve a primeira versão da abordagem, contudo o foco principal foi 

na aplicação da prova de conceito no domínio de Evolução de software. 

Neste artigo, foi relatado os indícios positivos da viabilidade do uso da 

abordagem, e alguns pontos de melhoria identificados através da 

aplicação, em especial, no que diz respeito a evolução da notação e 

dos formulários.  

4. PEREIRA ET AL. (2009b): Resumo de uma página e poster publicados 

na conferência e-Science IEEE. Este resumo descrevia a primeira 

versão da abordagem e exemplos de artefatos gerados com sua 

aplicação. O exemplo utilizado foi o experimento de modelagem 

offshore para exploração de petróleo (Engenharia Civil), sendo 

apresentados modelos de workflow abstrato e formulários preenchidos. 

5.  PEREIRA & TRAVASSOS (2010): Artigo publicado na conferência 

ESEM. Este descreve a segunda versão da abordagem, descrevendo 

todos os formulários e a notação estendida da para modelagem. Neste 

artigo, também foi apresentado o estudo em campo no domínio de 
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exploração de petróleo em alto mar, mais precisamente, foi apresentado 

o experimento de modelagem offshore para exploração de petróleo. O 

estudo em campo indicou, novamente, a viabilidade do uso da 

abordagem para concepção de workflow abstrato, e permitiu a 

identificação de oportunidades de pesquisas futuras, como a derivação 

semi-automatizada de workflow concretos e o desenvolvimento de 

ambiente para apoiar a sub-etapa de concepção de workflow. 

 

Outras publicações que envolvem workflow científico e tiveram participação do 

autor, porém não dizem respeito respectivamente à abordagem criada. Sendo estes: 

1. MATTOSO ET AL. (2009): Artigo aborda os desafios da computação 

relacionados à modelagem computacional e ao uso de simulação, em 

especial a necessidade de novas tecnologias para apoiar essa 

categoria de experimentos. Neste artigo é rereferenciada a falta de 

métodos para concepção, em especial, no nível abstrato. 

2. MATTOSO ET AL. (2010): Artigo para Journal descreve o ciclo de vida 

do workflow científico, definindo e descrevendo as quatro principais 

etapas: Composição; Execução; Análise; e, Proveniência. Além disso, o 

artigo apresenta uma revisão dos ciclos de vida já existentes, 

descrevendo os motivos pelos quais não representam todas as etapas 

existentes.  

3. MELLO ET AL. (2010): Artigo descreve checklist para diagrama de 

atividades, pois argumenta que não existe tecnologias para a garantia 

da qualidade de modelos deste tipo. Como prova de conceito foi 

utilizado os modelos concebidos pela abordagem desta dissertação, 

mais especificamente, a especificação do experimento de modelagem 

offshore para exploração de petróleo. 

 

6.3 Contribuições da pesquisa 

A principal contribuição da pesquisa é a abordagem para concepção de 

workflow científico em nível abstrato, composta por procedimento e instrumentos para 

concepção. Este procedimento compõe o conjunto de tecnologias desenvolvidas pelo 

Grupo ESE para apoiar a Experimentação na Engenharia de Software e, futuramente, 

essa será parte integrante do ambiente de experimentação eSEE. O ambiente eSEE 

(TRAVASSOS ET AL., 2008) permite a modelagem do processo de experimentação, a 

instanciação de um ambiente e organiza conhecimento sobre experimentação, 
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incluindo a simulação. Por isso, o eSEE pode ser adaptado para incluir o 

conhecimento sobre workflow científicos e permitir a integração dos SGWfCs para 

apoiar aos experimentos in silico. A proposta é que futuramente, o ambiente seja 

capaz de permitir a concepção do workflow em ambos os níveis, e este permita sua 

execução (utilizando SGWfC) e seu gerenciamento. Além disso, a abordagem estará 

disponível para o uso por outros grupos, que desejem especificar seus workflows de 

maneira sistemática e obter as vantagens tais como formalização do experimento, sua 

documentação formal como workflow abstrato e a identificação de defeitos. 

Outra contribuição é a definição de um protocolo de revisão sistemática que 

permite a busca de artigos relacionados à composição de workflow científico, além do 

corpo de conhecimento que reflete o cenário da composição de workflow científico. 

Com esse protocolo, qualquer outro pesquisador pode replicar o estudo e verificar se 

os resultados obtidos são estes e não somente isso, ele também pode atualizar o 

corpo de conhecimento com novas informações desenvolvidas ao longo do tempo. O 

corpo de conhecimento apresenta o cenário de composição de workflow científico 

atual (2010), demonstrando em quais pontos estão sendo aplicados os esforços 

acadêmicos e em quais ainda há oportunidades em aberto para pesquisa.  

6.4 Limitações 

Mesmo, com as melhorias efetuadas, após a aplicação em campo, identificou-

se que a abordagem ainda permite melhorias na sua organização, tais como: 

 O uso de técnicas de inspeção mais formais, como checklist ou técnicas de 

leitura, pois a inspeção ad hoc, mesmo com a adoção de heurísticas, ainda 

é suscetível a experiência do inspetor no domínio do experimento in silico;  

 A automatização de tarefas da abordagem, incluindo melhorias na gestão 

de conteúdos e inserção automática de informações (por exemplo, insumos 

e produtos, pré-atividades, entre outros). Mesmo com a adoção de 

estereótipos e o uso de tagged values, ainda há redundância nas 

informações inseridas nos modelos, que poderiam ser evitadas e assim 

diminuir a probabilidade de inclusão de defeitos. Com isso espera-se 

reduzir algumas questões relacionadas com as variações observadas no 

esforço de modelagem, manuseio e preenchimento dos formulários; 

 A abordagem está restrita a concepção de workflow científico abstrato, pois 

apoia somente a especificação através de diagramas e formulários dos 

requisitos de experimentos in virtuo e in silico. Desta maneira, a concepção 

de workflows concretos ainda está em aberto, pois não há métodos ou 
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procedimentos que auxiliem na sua derivação a partir da especificação em 

alto nível.  

 

A hipótese desta pesquisa considera ser possível minimizar os riscos 

envolvidos com a concepção de experimentos in silico (e in virtuo) que utilizam 

tecnologia de workflow científico, reduzindo problemas de omissão, fato incorreto, 

ambiguidade, informação estranha e inconsistência nos seus requisitos identificados. 

Neste trabalho, a avaliação se deu através de prova de conceito e aplicação em 

campo que, apesar dos indícios favoráveis, não permitem uma generalização dos 

resultados para todos os contextos existentes e nem para todos os possíveis casos de 

uso.  

Assim, ainda existe a necessidade de avaliações da abordagem através de 

estudos experimentais em outros contextos, a fim de por a prova a sua viabilidade e a 

sua eficácia, conforme proposto pela pesquisa. A partir da hipótese, uma possível 

questão de pesquisa para nortear estudos experimentais futuros poderia ser definida 

desta forma: 

Q1: O uso de uma abordagem de apoio à definição dos requisitos de workflow 

científico para experimento in silico reduz o número de defeitos (omissão, fato 

incorreto, ambiguidade, informação estranha e inconsistência) inseridos?  

 

Possíveis futuros estudos experimentais para avaliar a questão Q1 seriam: 

 Survey com especialistas em concepção de workflow científico tendo como 

objetivo avaliar os estereótipos definidos para notação estendida do 

diagrama, se estes são suficientes ou se é necessário alterar ou 

acrescentar mais algum. Outra oportunidade seria a avaliação das 

características listadas (campos) nos três formulários se são suficientes ou 

se precisam ser alteradas e ou acrescentadas. 

 Estudos experimentais controlados, aplicando a abordagem em ambientes 

controlados, com os fatores de influência devidamente identificados. Dever-

se-ia avaliar a eficiência da abordagem, isto é, a redução de defeitos e a 

aderência das informações identificadas como base para derivação do 

workflow concreto. 

 Estudo de caso em projeto com o objetivo de verificar como a abordagem 

influencia na concepção em ambiente real, tendo como objetivo a geração 

de workflow concreto. 
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6.5 Futuras linhas de pesquisa 

Esta pesquisa vislumbrou três futuras linhas de pesquisa possíveis. Estas 

estão relacionadas à derivação semi-automática de modelos de workflow concreto, à 

extensão do procedimento para concepção para que englobe também a concepção 

do nível concreto; à construção de ambiente para concepção.  

A derivação semi-automatica permitiria a criação de modelos de workflow 

concreto a partir da especificação de workflow abstrato, utilizando-se de regras de 

composição oriundas de práticas e heurísticas aplicadas no desenvolvimento deste 

tipo de aplicação. Um objetivo seria a diminuição do esforço para composição, pois os 

modelos seriam populados de maneira prévia e posteriormente completados pelo 

implementador ou pesquisador. Outro objetivo seria a redução de defeitos oriundos da 

concepção ad hoc atualmente utilizada, pois as regras permitiriam a criação de 

modelos estruturalmente avaliados. A principal limitação diz respeito a derivação de 

modelos de workflow concretos para todos os sistemas gerenciadores existentes, pois 

esses possuem linguagens de execução próprias que variam de um para outro e não 

existe grande correlação entre estas. Abordagens como a GexpLine (OGASAWARA 

ET AL., 2009), já permitem a derivação semi-automática de workflows científicos 

concretos. Portanto, poder-se-ia adaptar a abordagem desta dissertação para que os 

modelos abstratos fossem insumo para esta ferramenta, gerando modelos pré-

preenchidos numa representação intermediária e posteriormente em nível concreto.  

A extensão do procedimento diz respeito ao uso de procedimento para 

concepção também na criação do workflow concreto, pois assim como no nível 

abstrato, ainda é feita de maneira ad hoc. Seria interessante também investir na 

pesquisa de técnicas de teste para os workflows concretos, pois estes já são capazes 

de serem executados, ou seja, possuem comportamento dinâmico, diferente dos 

workflows abstratos que são essencialmente estáticos.  

A construção de um ambiente para concepção do workflow científico, que 

inclua a gestão de conteúdo e a inserção automática de informações. Esse ambiente 

também poderia realizar a derivação semi-automática do workflow concreto, a 

invocação de SGWfC e o gerenciamento da execução. Novamente, poderia-se utilizar 

ferramentas como GexpLine na derivação. A integração com o ambiente eSEE para 

gerenciamento de estudos experimentais, desenvolvido e mantido pelo grupo ESE, 

levando o apoio aos experimentos in silico e workflow científico. 
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ANEXO A – STRINGS DE BUSCA DA QUASI REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

A seguir são apresentadas as strings de busca, tanto para questão primária 

quanto para secundária, adaptadas para cada uma das bases de busca definidas 

anteriormente (Scopus, Science Direct, IEEEXplore e Compendex EI). 

 

String para questão primária: 

(scientific workflow OR scientific workflows OR scientific experiment OR scientific 

experiments OR science process OR science processes OR scientific process OR scientific 

processes OR workflow in e-science OR e-science workflow OR e-science workflows) AND 

((development  approach) OR (development method) OR (development technique) OR 

(development model) OR (development process) OR (composition approach) OR (composition 

method) OR (composition technique) OR (composition model) OR (composition process) OR 

(modeling approach) OR (modeling method) OR (modeling technique) OR (modeling model) OR 

(modeling process) OR (modelling approach) OR (modelling method) OR (modelling technique) 

OR (modelling model) OR (modelling process) OR (specification approach) OR (specification 

method) OR (specification technique) OR (specification model) OR (specification process) OR 

(design approach) OR (design method) OR (design technique) OR (design model) OR (design 

process) OR (definition approach) OR (definition method) OR (definition technique) OR 

(definition model) OR (definition process) OR (orchestration approach) OR (orchestration 

method) OR (orchestration technique) OR (orchestration model) OR (orchestration process) OR 

(conception approach) OR (conception method) OR (conception technique) OR (conception 

model) OR (conception process) OR (description approach) OR (description method) OR 

(description technique) OR (description model) OR (description process) OR (analysis 

approach) OR (analysis method) OR (analysis technique) OR (analysis model) OR (analysis 

process) OR (representation approach) OR (representation method) OR (representation 

technique) OR (representation model) OR (representation process)) 

  

String da questão primária para a base Scopus: 

 

TITLE-ABS-KEY((({scientific workflow}) OR ({scientific workflows}) OR ({scientific 

experiment}) OR ({scientific experiments}) OR ({science process}) OR ({science processes}) OR 

({scientific process}) OR ({scientific processes}) OR ({workflow in e-science}) OR ({workflows in 

e-science}) OR ({e-science workflow}) OR ({e-science workflows})) AND ((development W/5 

approach) OR (development W/5 method) OR (development W/5 technique) OR (development 

W/5 model) OR (development W/5 process) OR (composition W/5 approach) OR (composition 
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W/5 method) OR (composition W/5 technique) OR (composition W/5 model) OR (composition 

W/5 process) OR (modeling W/5 approach) OR (modeling W/5 method) OR (modeling W/5 

technique) OR (modeling W/5 model) OR (modeling W/5 process) OR (modelling W/5 

approach) OR (modelling W/5 method) OR (modelling W/5 technique) OR (modelling W/5 

model) OR (modelling W/5 process) OR (specification W/5 approach) OR (specification W/5 

method) OR (specification W/5 technique) OR (specification W/5 model) OR (specification W/5 

process) OR (design W/5 approach) OR (design W/5 method) OR (design W/5 technique) OR 

(design W/5 model) OR (design W/5 process) OR (definition W/5 approach) OR (definition W/5 

method) OR (definition W/5 technique) OR (definition W/5 model) OR (definition W/5 process) 

OR (orchestration W/5 approach) OR (orchestration W/5 method) OR (orchestration W/5 

technique) OR (orchestration W/5 model) OR (orchestration W/5 process) OR (conception W/5 

approach) OR (conception W/5 method) OR (conception W/5 technique) OR (conception W/5 

model) OR (conception W/5 process) OR (description W/5 approach) OR (description W/5 

method) OR (description W/5 technique) OR (description W/5 model) OR (description W/5 

process) OR (analysis W/5 approach) OR (analysis W/5 method) OR (analysis W/5 technique) 

OR (analysis W/5 model) OR (analysis W/5 process) OR (representation W/5 approach) OR 

(representation W/5 method) OR (representation W/5 technique) OR (representation W/5 

model) OR (representation W/5 process))) 

 

String da questão primária para a base IEEE Xplore: 

((('scientific workflow') OR ('scientific workflows') OR ('scientific experiment') OR 

('scientific experiments') OR ('science process') OR ('science processes') OR ('scientific 

process') OR ('scientific processes') OR ('workflow in e-science') OR ('workflows in e-science') 

OR ('e-science workflow') OR ('e-science workflows')) AND ((development <near/5> approach) 

OR (development <near/5> method) OR (development <near/5> technique) OR (development 

<near/5> model) OR (development <near/5> process) OR (composition <near/5> approach) OR 

(composition <near/5> method) OR (composition <near/5> technique) OR (composition 

<near/5> model) OR (composition <near/5> process) OR (modeling <near/5> approach) OR 

(modeling <near/5> method) OR (modeling <near/5> technique) OR (modeling <near/5> model) 

OR (modeling <near/5> process) OR (modelling <near/5> approach) OR (modelling <near/5> 

method) OR (modelling <near/5> technique) OR (modelling <near/5> model) OR (modelling 

<near/5> process) OR (specification <near/5> approach) OR (specification <near/5> method) 

OR (specification <near/5> technique) OR (specification <near/5> model) OR (specification 

<near/5> process) OR (design <near/5> approach) OR (design <near/5> method) OR (design 

<near/5> technique) OR (design <near/5> model) OR (design <near/5> process) OR (definition 

<near/5> approach) OR (definition <near/5> method) OR (definition <near/5> technique) OR 

(definition <near/5> model) OR (definition <near/5> process) OR (orchestration <near/5> 

approach) OR (orchestration <near/5> method) OR (orchestration <near/5> technique) OR 

(orchestration <near/5> model) OR (orchestration <near/5> process) OR (conception <near/5> 

approach) OR (conception <near/5> method) OR (conception <near/5> technique) OR 
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(conception <near/5> model) OR (conception <near/5> process) OR (description <near/5> 

approach) OR (description <near/5> method) OR (description <near/5> technique) OR 

(description <near/5> model) OR (description <near/5> process) OR (analysis <near/5> 

approach) OR (analysis <near/5> method) OR (analysis <near/5> technique) OR (analysis 

<near/5> model) OR (analysis <near/5> process) OR (representation <near/5> approach) OR 

(representation <near/5> method) OR (representation <near/5> technique) OR (representation 

<near/5> model) OR (representation <near/5> process))) <in> metadata 

Devido a limitações na base de busca, é necessário dividir a string em três sub-

strings de forma que a base seja capaz de interpretá-la corretamente. A String de 

busca original é dividida em 3 partes, descritas abaixo: 

Parte 1: ((('scientific workflow') OR ('scientific workflows') OR ('scientific experiment') 

OR ('scientific experiments') OR ('science process') OR ('science processes') OR ('scientific 

process') OR ('scientific processes') OR ('workflow in e-science') OR ('workflows in e-science') 

OR ('e-science workflow') OR ('e-science workflows')) AND ((development <near/5> approach) 

OR (development <near/5> method) OR (development <near/5> technique) OR (development 

<near/5> model) OR (development <near/5> process) OR (composition <near/5> approach) OR 

(composition <near/5> method) OR (composition <near/5> technique) OR (composition 

<near/5> model) OR (composition <near/5> process) OR (modeling <near/5> approach) OR 

(modeling <near/5> method) OR (modeling <near/5> technique) OR (modeling <near/5> model) 

OR (modeling <near/5> process) OR (modelling <near/5> approach) OR (modelling <near/5> 

method) OR (modelling <near/5> technique) OR (modelling <near/5> model) OR (modelling 

<near/5> process) OR (specification <near/5> approach) OR (specification <near/5> method) 

OR (specification <near/5> technique) OR (specification <near/5> model) OR (specification 

<near/5> process))) <in> (metadata) 

Parte 2: ((('scientific workflow') OR ('scientific workflows') OR ('scientific experiment') 

OR ('scientific experiments') OR ('science process') OR ('science processes') OR ('scientific 

process') OR ('scientific processes') OR ('workflow in e-science') OR ('workflows in e-science') 

OR ('e-science workflow') OR ('e-science workflows')) AND ((design <near/5> approach) OR 

(design <near/5> method) OR (design <near/5> technique) OR (design <near/5> model) OR 

(design <near/5> process) OR (definition <near/5> approach) OR (definition <near/5> method) 

OR (definition <near/5> technique) OR (definition <near/5> model) OR (definition <near/5> 

process) OR (orchestration <near/5> approach) OR (orchestration <near/5> method) OR 

(orchestration <near/5> technique) OR (orchestration <near/5> model) OR (orchestration 

<near/5> process) OR (conception <near/5> approach) OR (conception <near/5> method) OR 

(conception <near/5> technique) OR (conception <near/5> model) OR (conception <near/5> 

process))) <in> (metadata) 

Parte 3: ((('scientific workflow') OR ('scientific workflows') OR ('scientific experiment') 

OR ('scientific experiments') OR ('science process') OR ('science processes') OR ('scientific 

process') OR ('scientific processes') OR ('workflow in e-science') OR ('workflows in e-science') 

OR ('e-science workflow') OR ('e-science workflows')) AND ((description <near/5> approach) 
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OR (description <near/5> method) OR (description <near/5> technique) OR (description 

<near/5> model) OR (description <near/5> process) OR (analysis <near/5> approach) OR 

(analysis <near/5> method) OR (analysis <near/5> technique) OR (analysis <near/5> model) 

OR (analysis <near/5> process) OR (representation <near/5> approach) OR (representation 

<near/5> method) OR (representation <near/5> technique) OR (representation <near/5> model) 

OR (representation <near/5> process))) <in> (metadata) 

Obs.: Na base IEEE Xplore não foi possível efetuar filtro na string de busca 

para procurar somente no abstract, title e keywords. Desta maneira foi executada uma 

busca mais ampla e foi incorporado o ônus da separação manual dos trabalhos 

retornados. 

 

String da questão primária para a base Compendex EI: 

((({scientific workflow}) OR ({scientific workflows}) OR ({scientific experiment}) OR 

({scientific experiments}) OR ({science process}) OR ({science processes}) OR ({scientific 

process}) OR ({scientific processes}) OR ({workflow in e-science}) OR ({workflows in e-science}) 

OR ({e-science workflow}) OR ({e-science workflows})) AND ((development ONEAR/5 

approach) OR (development ONEAR/5 method) OR (development ONEAR/5 technique) OR 

(development ONEAR/5 model) OR (development ONEAR/5 process) OR (composition 

ONEAR/5 approach) OR (composition ONEAR/5 method) OR (composition ONEAR/5 

technique) OR (composition ONEAR/5 model) OR (composition ONEAR/5 process) OR 

(modeling ONEAR/5 approach) OR (modeling ONEAR/5 method) OR (modeling ONEAR/5 

technique) OR (modeling ONEAR/5 model) OR (modeling ONEAR/5 process) OR (modelling 

ONEAR/5 approach) OR (modelling ONEAR/5 method) OR (modelling ONEAR/5 technique) OR 

(modelling ONEAR/5 model) OR (modelling ONEAR/5 process) OR (specification ONEAR/5 

approach) OR (specification ONEAR/5 method) OR (specification ONEAR/5 technique) OR 

(specification ONEAR/5 model) OR (specification ONEAR/5 process) OR (design ONEAR/5 

approach) OR (design ONEAR/5 method) OR (design ONEAR/5 technique) OR (design 

ONEAR/5 model) OR (design ONEAR/5 process) OR (definition ONEAR/5 approach) OR 

(definition ONEAR/5 method) OR (definition ONEAR/5 technique) OR (definition ONEAR/5 

model) OR (definition ONEAR/5 process) OR (orchestration ONEAR/5 approach) OR 

(orchestration ONEAR/5 method) OR (orchestration ONEAR/5 technique) OR (orchestration 

ONEAR/5 model) OR (orchestration ONEAR/5 process) OR (conception ONEAR/5 approach) 

OR (conception ONEAR/5 method) OR (conception ONEAR/5 technique) OR (conception 

ONEAR/5 model) OR (conception ONEAR/5 process) OR (description ONEAR/5 approach) OR 

(description ONEAR/5 method) OR (description ONEAR/5 technique) OR (description ONEAR/5 

model) OR (description ONEAR/5 process) OR (analysis ONEAR/5 approach) OR (analysis 

ONEAR/5 method) OR (analysis ONEAR/5 technique) OR (analysis ONEAR/5 model) OR 

(analysis ONEAR/5 process) OR (representation ONEAR/5 approach) OR (representation 

ONEAR/5 method) OR (representation ONEAR/5 technique) OR (representation ONEAR/5 

model) OR (representation ONEAR/5 process))) wn KY 
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Devido a limitações na base de busca, é necessário dividir a string em três sub-

strings de forma que a base seja capaz de interpretá-la corretamente. A String de 

busca original é dividida em 2 partes, descritas abaixo: 

Parte 1: ((({scientific workflow}) OR ({scientific workflows}) OR ({scientific experiment}) 

OR ({scientific experiments}) OR ({science process}) OR ({science processes}) OR ({scientific 

process}) OR ({scientific processes}) OR ({workflow in e-science}) OR ({workflows in e-science}) 

OR ({e-science workflow}) OR ({e-science workflows})) AND ((development ONEAR/5 

approach) OR (development ONEAR/5 method) OR (development ONEAR/5 technique) OR 

(development ONEAR/5 model) OR (development ONEAR/5 process) OR (composition 

ONEAR/5 approach) OR (composition ONEAR/5 method) OR (composition ONEAR/5 

technique) OR (composition ONEAR/5 model) OR (composition ONEAR/5 process) OR 

(modeling ONEAR/5 approach) OR (modeling ONEAR/5 method) OR (modeling ONEAR/5 

technique) OR (modeling ONEAR/5 model) OR (modeling ONEAR/5 process) OR (modelling 

ONEAR/5 approach) OR (modelling ONEAR/5 method) OR (modelling ONEAR/5 technique) OR 

(modelling ONEAR/5 model) OR (modelling ONEAR/5 process) OR (specification ONEAR/5 

approach) OR (specification ONEAR/5 method) OR (specification ONEAR/5 technique) OR 

(specification ONEAR/5 model) OR (specification ONEAR/5 process) OR (design ONEAR/5 

approach) OR (design ONEAR/5 method) OR (design ONEAR/5 technique) OR (design 

ONEAR/5 model) OR (design ONEAR/5 process) OR (definition ONEAR/5 approach) OR 

(definition ONEAR/5 method) OR (definition ONEAR/5 technique) OR (definition ONEAR/5 

model) OR (definition ONEAR/5 process) OR (orchestration ONEAR/5 approach) OR 

(orchestration ONEAR/5 method) OR (orchestration ONEAR/5 technique) OR (orchestration 

ONEAR/5 model) OR (orchestration ONEAR/5 process))) wn KY 

Parte 2: ((({scientific workflow}) OR ({scientific workflows}) OR ({scientific experiment}) 

OR ({scientific experiments}) OR ({science process}) OR ({science processes}) OR ({scientific 

process}) OR ({scientific processes}) OR ({workflow in e-science}) OR ({workflows in e-science}) 

OR ({e-science workflow}) OR ({e-science workflows})) AND ((conception ONEAR/5 approach) 

OR (conception ONEAR/5 method) OR (conception ONEAR/5 technique) OR (conception 

ONEAR/5 model) OR (conception ONEAR/5 process) OR (description ONEAR/5 approach) OR 

(description ONEAR/5 method) OR (description ONEAR/5 technique) OR (description ONEAR/5 

model) OR (description ONEAR/5 process) OR (analysis ONEAR/5 approach) OR (analysis 

ONEAR/5 method) OR (analysis ONEAR/5 technique) OR (analysis ONEAR/5 model) OR 

(analysis ONEAR/5 process) OR (representation ONEAR/5 approach) OR (representation 

ONEAR/5 method) OR (representation ONEAR/5 technique) OR (representation ONEAR/5 

model) OR (representation ONEAR/5 process))) wn KY  

 

String da questão primária para a base Science Direct: 

tak((({scientific workflow}) OR ({scientific workflows}) OR ({scientific experiment}) OR 

({scientific experiments}) OR ({science process}) OR ({science processes}) OR ({scientific 

process}) OR ({scientific processes}) OR ({workflow in e-science}) OR ({workflows in e-science}) 
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OR ({e-science workflow}) OR ({e-science workflows})) AND ((development W/5 approach) OR 

(development W/5 method) OR (development W/5 technique) OR (development W/5 model) OR 

(development W/5 process) OR (composition W/5 approach) OR (composition W/5 method) OR 

(composition W/5 technique) OR (composition W/5 model) OR (composition W/5 process) OR 

(modeling W/5 approach) OR (modeling W/5 method) OR (modeling W/5 technique) OR 

(modeling W/5 model) OR (modeling W/5 process) OR (modelling W/5 approach) OR 

(modelling W/5 method) OR (modelling W/5 technique) OR (modelling W/5 model) OR 

(modelling W/5 process) OR (specification W/5 approach) OR (specification W/5 method) OR 

(specification W/5 technique) OR (specification W/5 model) OR (specification W/5 process) OR 

(design W/5 approach) OR (design W/5 method) OR (design W/5 technique) OR (design W/5 

model) OR (design W/5 process) OR (definition W/5 approach) OR (definition W/5 method) OR 

(definition W/5 technique) OR (definition W/5 model) OR (definition W/5 process) OR 

(orchestration W/5 approach) OR (orchestration W/5 method) OR (orchestration W/5 technique) 

OR (orchestration W/5 model) OR (orchestration W/5 process) OR (conception W/5 approach) 

OR (conception W/5 method) OR (conception W/5 technique) OR (conception W/5 model) OR 

(conception W/5 process) OR (description W/5 approach) OR (description W/5 method) OR 

(description W/5 technique) OR (description W/5 model) OR (description W/5 process) OR 

(analysis W/5 approach) OR (analysis W/5 method) OR (analysis W/5 technique) OR (analysis 

W/5 model) OR (analysis W/5 process) OR (representation W/5 approach) OR (representation 

W/5 method) OR (representation W/5 technique) OR (representation W/5 model) OR 

(representation W/5 process))) 

 

String para questão secundária: 

((scientific workflow OR scientific workflows OR scientific experiment OR scientific 

experiments OR science process OR science processes OR scientific process OR scientific 

processes OR workflow in e-science OR e-science workflow OR e-science workflows) AND 

((development  approach) OR (development method) OR (development technique) OR 

(development model) OR (development process) OR (composition approach) OR (composition 

method) OR (composition technique) OR (composition model) OR (composition process) OR 

(modeling approach) OR (modeling method) OR (modeling technique) OR (modeling model) OR 

(modeling process) OR (modelling approach) OR (modelling method) OR (modelling technique) 

OR (modelling model) OR (modelling process) OR (specification approach) OR (specification 

method) OR (specification technique) OR (specification model) OR (specification process) OR 

(design approach) OR (design method) OR (design technique) OR (design model) OR (design 

process) OR (definition approach) OR (definition method) OR (definition technique) OR 

(definition model) OR (definition process) OR (orchestration approach) OR (orchestration 

method) OR (orchestration technique) OR (orchestration model) OR (orchestration process) OR 

(conception approach) OR (conception method) OR (conception technique) OR (conception 

model) OR (conception process) OR (description approach) OR (description method) OR 

(description technique) OR (description model) OR (description process) OR (analysis 
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approach) OR (analysis method) OR (analysis technique) OR (analysis model) OR (analysis 

process) OR (representation approach) OR (representation method) OR (representation 

technique) OR (representation model) OR (representation process))) AND (inspection OR 

review OR verification OR validation OR reading OR revise) 

 

String da questão secundária para a base Scopus:  

TITLE-ABS-KEY(((({scientific workflow}) OR ({scientific workflows}) OR ({scientific 

experiment}) OR ({scientific experiments}) OR ({science process}) OR ({science processes}) OR 

({scientific process}) OR ({scientific processes}) OR ({workflow in e-science}) OR ({workflows in 

e-science}) OR ({e-science workflow}) OR ({e-science workflows})) AND ((development W/5 

approach) OR (development W/5 method) OR (development W/5 technique) OR (development 

W/5 model) OR (development W/5 process) OR (composition W/5 approach) OR (composition 

W/5 method) OR (composition W/5 technique) OR (composition W/5 model) OR (composition 

W/5 process) OR (modeling W/5 approach) OR (modeling W/5 method) OR (modeling W/5 

technique) OR (modeling W/5 model) OR (modeling W/5 process) OR (modelling W/5 

approach) OR (modelling W/5 method) OR (modelling W/5 technique) OR (modelling W/5 

model) OR (modelling W/5 process) OR (specification W/5 approach) OR (specification W/5 

method) OR (specification W/5 technique) OR (specification W/5 model) OR (specification W/5 

process) OR (design W/5 approach) OR (design W/5 method) OR (design W/5 technique) OR 

(design W/5 model) OR (design W/5 process) OR (definition W/5 approach) OR (definition W/5 

method) OR (definition W/5 technique) OR (definition W/5 model) OR (definition W/5 process) 

OR (orchestration W/5 approach) OR (orchestration W/5 method) OR (orchestration W/5 

technique) OR (orchestration W/5 model) OR (orchestration W/5 process) OR (conception W/5 

approach) OR (conception W/5 method) OR (conception W/5 technique) OR (conception W/5 

model) OR (conception W/5 process) OR (description W/5 approach) OR (description W/5 

method) OR (description W/5 technique) OR (description W/5 model) OR (description W/5 

process) OR (analysis W/5 approach) OR (analysis W/5 method) OR (analysis W/5 technique) 

OR (analysis W/5 model) OR (analysis W/5 process) OR (representation W/5 approach) OR 

(representation W/5 method) OR (representation W/5 technique) OR (representation W/5 

model) OR (representation W/5 process))) AND (inspection OR review OR verification OR 

validation OR reading OR revise)) 

 

String da questão secundária para a base IEEE Xplore:  

(((('scientific workflow') OR ('scientific workflows') OR ('scientific experiment') OR 

('scientific experiments') OR ('science process') OR ('science processes') OR ('scientific 

process') OR ('scientific processes') OR ('workflow in e-science') OR ('workflows in e-science') 

OR ('e-science workflow') OR ('e-science workflows')) AND ((development <near/5> approach) 

OR (development <near/5> method) OR (development <near/5> technique) OR (development 

<near/5> model) OR (development <near/5> process) OR (composition <near/5> approach) OR 

(composition <near/5> method) OR (composition <near/5> technique) OR (composition 
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<near/5> model) OR (composition <near/5> process) OR (modeling <near/5> approach) OR 

(modeling <near/5> method) OR (modeling <near/5> technique) OR (modeling <near/5> model) 

OR (modeling <near/5> process) OR (modelling <near/5> approach) OR (modelling <near/5> 

method) OR (modelling <near/5> technique) OR (modelling <near/5> model) OR (modelling 

<near/5> process) OR (specification <near/5> approach) OR (specification <near/5> method) 

OR (specification <near/5> technique) OR (specification <near/5> model) OR (specification 

<near/5> process) OR (design <near/5> approach) OR (design <near/5> method) OR (design 

<near/5> technique) OR (design <near/5> model) OR (design <near/5> process) OR (definition 

<near/5> approach) OR (definition <near/5> method) OR (definition <near/5> technique) OR 

(definition <near/5> model) OR (definition <near/5> process) OR (orchestration <near/5> 

approach) OR (orchestration <near/5> method) OR (orchestration <near/5> technique) OR 

(orchestration <near/5> model) OR (orchestration <near/5> process) OR (conception <near/5> 

approach) OR (conception <near/5> method) OR (conception <near/5> technique) OR 

(conception <near/5> model) OR (conception <near/5> process) OR (description <near/5> 

approach) OR (description <near/5> method) OR (description <near/5> technique) OR 

(description <near/5> model) OR (description <near/5> process) OR (analysis <near/5> 

approach) OR (analysis <near/5> method) OR (analysis <near/5> technique) OR (analysis 

<near/5> model) OR (analysis <near/5> process) OR (representation <near/5> approach) OR 

(representation <near/5> method) OR (representation <near/5> technique) OR (representation 

<near/5> model) OR (representation <near/5> process))) AND (inspection OR review OR 

verification OR validation OR reading OR revise)) <in> (metadata) 

Devido a limitações na base de busca, é necessário dividir a string em três sub-

strings de forma que a base seja capaz de interpretá-la corretamente. A String de 

busca original é dividida em 3 partes, descritas abaixo: 

Parte 1: (((('scientific workflow') OR ('scientific workflows') OR ('scientific experiment') 

OR ('scientific experiments') OR ('science process') OR ('science processes') OR ('scientific 

process') OR ('scientific processes') OR ('workflow in e-science') OR ('workflows in e-science') 

OR ('e-science workflow') OR ('e-science workflows')) AND ((development <near/5> approach) 

OR (development <near/5> method) OR (development <near/5> technique) OR (development 

<near/5> model) OR (development <near/5> process) OR (composition <near/5> approach) OR 

(composition <near/5> method) OR (composition <near/5> technique) OR (composition 

<near/5> model) OR (composition <near/5> process) OR (modeling <near/5> approach) OR 

(modeling <near/5> method) OR (modeling <near/5> technique) OR (modeling <near/5> model) 

OR (modeling <near/5> process) OR (modelling <near/5> approach) OR (modelling <near/5> 

method) OR (modelling <near/5> technique) OR (modelling <near/5> model) OR (modelling 

<near/5> process) OR (specification <near/5> approach) OR (specification <near/5> method) 

OR (specification <near/5> technique) OR (specification <near/5> model) OR (specification 

<near/5> process))) AND (inspection OR review OR verification OR validation OR reading OR 

revise)) <in> (metadata)   
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Parte 2: (((('scientific workflow') OR ('scientific workflows') OR ('scientific experiment') 

OR ('scientific experiments') OR ('science process') OR ('science processes') OR ('scientific 

process') OR ('scientific processes') OR ('workflow in e-science') OR ('workflows in e-science') 

OR ('e-science workflow') OR ('e-science workflows')) AND ((design <near/5> approach) OR 

(design <near/5> method) OR (design <near/5> technique) OR (design <near/5> model) OR 

(design <near/5> process) OR (definition <near/5> approach) OR (definition <near/5> method) 

OR (definition <near/5> technique) OR (definition <near/5> model) OR (definition <near/5> 

process) OR (orchestration <near/5> approach) OR (orchestration <near/5> method) OR 

(orchestration <near/5> technique) OR (orchestration <near/5> model) OR (orchestration 

<near/5> process) OR (conception <near/5> approach) OR (conception <near/5> method) OR 

(conception <near/5> technique) OR (conception <near/5> model) OR (conception <near/5> 

process))) AND (inspection OR review OR verification OR validation OR reading OR revise))  

<in> (metadata) 

Parte3: (((('scientific workflow') OR ('scientific workflows') OR ('scientific experiment') 

OR ('scientific experiments') OR ('science process') OR ('science processes') OR ('scientific 

process') OR ('scientific processes') OR ('workflow in e-science') OR ('workflows in e-science') 

OR ('e-science workflow') OR ('e-science workflows')) AND ((description <near/5> approach) 

OR (description <near/5> method) OR (description <near/5> technique) OR (description 

<near/5> model) OR (description <near/5> process) OR (analysis <near/5> approach) OR 

(analysis <near/5> method) OR (analysis <near/5> technique) OR (analysis <near/5> model) 

OR (analysis <near/5> process) OR (representation <near/5> approach) OR (representation 

<near/5> method) OR (representation <near/5> technique) OR (representation <near/5> model) 

OR (representation <near/5> process))) AND (inspection OR review OR verification OR 

validation OR reading OR revise)) <in> (metadata) 

Obs.: Na base IEEE Xplore não foi possível efetuar filtro na string de busca 

para procurar somente no abstract, title e keywords. Desta maneira foi executada uma 

busca mais ampla em todos os campos, se incorporado assim o ônus da separação 

manual dos trabalhos retornados. 

 

String da questão secundária para a base Compendex EI: 

(((({scientific workflow}) OR ({scientific workflows}) OR ({scientific experiment}) OR 

({scientific experiments}) OR ({science process}) OR ({science processes}) OR ({scientific 

process}) OR ({scientific processes}) OR ({workflow in e-science}) OR ({workflows in e-science}) 

OR ({e-science workflow}) OR ({e-science workflows})) AND ((development ONEAR/5 

approach) OR (development ONEAR/5 method) OR (development ONEAR/5 technique) OR 

(development ONEAR/5 model) OR (development ONEAR/5 process) OR (composition 

ONEAR/5 approach) OR (composition ONEAR/5 method) OR (composition ONEAR/5 

technique) OR (composition ONEAR/5 model) OR (composition ONEAR/5 process) OR 

(modeling ONEAR/5 approach) OR (modeling ONEAR/5 method) OR (modeling ONEAR/5 

technique) OR (modeling ONEAR/5 model) OR (modeling ONEAR/5 process) OR (modelling 
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ONEAR/5 approach) OR (modelling ONEAR/5 method) OR (modelling ONEAR/5 technique) OR 

(modelling ONEAR/5 model) OR (modelling ONEAR/5 process) OR (specification ONEAR/5 

approach) OR (specification ONEAR/5 method) OR (specification ONEAR/5 technique) OR 

(specification ONEAR/5 model) OR (specification ONEAR/5 process) OR (design ONEAR/5 

approach) OR (design ONEAR/5 method) OR (design ONEAR/5 technique) OR (design 

ONEAR/5 model) OR (design ONEAR/5 process) OR (definition ONEAR/5 approach) OR 

(definition ONEAR/5 method) OR (definition ONEAR/5 technique) OR (definition ONEAR/5 

model) OR (definition ONEAR/5 process) OR (orchestration ONEAR/5 approach) OR 

(orchestration ONEAR/5 method) OR (orchestration ONEAR/5 technique) OR (orchestration 

ONEAR/5 model) OR (orchestration ONEAR/5 process) OR (conception ONEAR/5 approach) 

OR (conception ONEAR/5 method) OR (conception ONEAR/5 technique) OR (conception 

ONEAR/5 model) OR (conception ONEAR/5 process) OR (description ONEAR/5 approach) OR 

(description ONEAR/5 method) OR (description ONEAR/5 technique) OR (description ONEAR/5 

model) OR (description ONEAR/5 process) OR (analysis ONEAR/5 approach) OR (analysis 

ONEAR/5 method) OR (analysis ONEAR/5 technique) OR (analysis ONEAR/5 model) OR 

(analysis ONEAR/5 process) OR (representation ONEAR/5 approach) OR (representation 

ONEAR/5 method) OR (representation ONEAR/5 technique) OR (representation ONEAR/5 

model) OR (representation ONEAR/5 process))) AND (inspection OR review OR verification OR 

validation OR reading OR revise)) wn KY 

 

String da questão secundária para a base Science Direct: 

tak(((({scientific workflow}) OR ({scientific workflows}) OR ({scientific experiment}) OR 

({scientific experiments}) OR ({science process}) OR ({science processes}) OR ({scientific 

process}) OR ({scientific processes}) OR ({workflow in e-science}) OR ({workflows in e-science}) 

OR ({e-science workflow}) OR ({e-science workflows})) AND ((development W/5 approach) OR 

(development W/5 method) OR (development W/5 technique) OR (development W/5 model) OR 

(development W/5 process) OR (composition W/5 approach) OR (composition W/5 method) OR 

(composition W/5 technique) OR (composition W/5 model) OR (composition W/5 process) OR 

(modeling W/5 approach) OR (modeling W/5 method) OR (modeling W/5 technique) OR 

(modeling W/5 model) OR (modeling W/5 process) OR (modelling W/5 approach) OR 

(modelling W/5 method) OR (modelling W/5 technique) OR (modelling W/5 model) OR 

(modelling W/5 process) OR (specification W/5 approach) OR (specification W/5 method) OR 

(specification W/5 technique) OR (specification W/5 model) OR (specification W/5 process) OR 

(design W/5 approach) OR (design W/5 method) OR (design W/5 technique) OR (design W/5 

model) OR (design W/5 process) OR (definition W/5 approach) OR (definition W/5 method) OR 

(definition W/5 technique) OR (definition W/5 model) OR (definition W/5 process) OR 

(orchestration W/5 approach) OR (orchestration W/5 method) OR (orchestration W/5 technique) 

OR (orchestration W/5 model) OR (orchestration W/5 process) OR (conception W/5 approach) 

OR (conception W/5 method) OR (conception W/5 technique) OR (conception W/5 model) OR 

(conception W/5 process) OR (description W/5 approach) OR (description W/5 method) OR 
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(description W/5 technique) OR (description W/5 model) OR (description W/5 process) OR 

(analysis W/5 approach) OR (analysis W/5 method) OR (analysis W/5 technique) OR (analysis 

W/5 model) OR (analysis W/5 process) OR (representation W/5 approach) OR (representation 

W/5 method) OR (representation W/5 technique) OR (representation W/5 model) OR 

(representation W/5 process))) AND (inspection OR review OR verification OR validation OR 

reading OR revise))  
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ANEXO C – DADOS EXTRAÍDOS PARA ANÁLISE NA 

QUASI-REVISÃO 

Osterweil et al. 2010; Osterweil et al. 2008; Boose et. al. 2007; Ellison et. al. 2006; 

Dados para a questão primária 

Tipo de fonte 
literária 

Artigo descritivo. 

Problemas 
lidados 

P.1- A confiabilidade dos datasets (proveniência). O artigo argumenta que os recentes 
esforços no desenvolvimento de ferramentas e sistemas não apresentam um bom suporte a 
proveniência dos dados gerados (datasets). O que torna fraca a confiabilidade desses, 
portanto a solução seria capturar não só os dados, mas também o processo experimental que 
os geraram.  

Tecnologia de 
construção 

Não foi possível identificar. 

Descrição do processo/abordagem 

Fase do ciclo 
de vida 

A abordagem completa lida com Composição, Execução e Análise. Mas o foco do artigo é a 
fase de Composição. 

Instrumentos 

Little-JIL: É uma linguagem visual usada na representação do PDG. De fato, esse é a 
linguagem de workflow usada na abordagem.  
Data-Flow Graph (DFG): Este é o grafo que captura o fluxo de atividades do processo 
experimental. Isto não liga uma atividade a um recurso computacional (como uma ferramenta). 
È um grafo de alto nível.  
Dataset-Derivation graph: Este é o grafo que captura os datasets criados e utilizados emu 
ma execução, e quando esses foram usados e criados. 
Process-derivation graph: Este grafo que também representa um fluxo de atividades, mas 
esse é mais formal que o DFG. Esse representa agentes (recursos humanos ou 
computacionais) que uma atividade utiliza.  
Sistema FLAVERS: Esse é o sistema que verifica os estados finitos. Este é utilizado para 
verificar o modelo do processo experimental no grafo PDG. 

Mecanismos 

Analytic web: Esse é o mecanismo que captura o processo experimental e, também, suporta 
a proveniência dos datasets e resultados gerados. Este é composto por três diferentes grafos: 
DFG; DDG; e, PDG.  
SciWalker: Este é o sistema utilizado pelos cientistas para modelar e definir o processo de 
experimentação. Além disso, este sistema pode executar o fluxo de trabalho criado e pode 
registrar as atividades e conjunto de dados utilizados na execução.  

Artefatos 

DFG diagram: Este artefato é gerado na composição e contém os fluxos das atividades do 
processo de experimentação.  
PDG diagram: Este artefato contém todos os caminhos de execução do processo 
experimental. Ele também define os recursos necessários para a execução. Esse diagrama é 
gerado na execução e é único para o experimento.  
DDG diagrams: Este é o artefato que contém a rastreabilidade dos conjuntos de dados e das 
actividades desenvolvidas em uma execução. Este é gerado para cada execução.  

Atividades 

A abordagem tem três atividades gerais: Composição, execução, e, Análise. Na composição, 
o DFG e PDG são criados pelo biólogo, usando o SciWalker. Na execução, o PDG é 
executado pelo SciWalker e o DDG será gerado e armazenado. Por último, o DDG, PDG e 
DFG pode ser re-executados e analisados.  

Tipo de 
domínio 

A abordagem foi aplicada em um domínio – Ecológico.  
Essa abordagem foi aplicada no domínio de Biologia. O artigo apresenta um caso de 
aplicação descrito na seção - ―AN ANALYTIC WEB FOR ECOSYSTEM CARBON FLUX‖. 

Número de 
projetos 

Somente um caso é descrito no artigo. Contudo, o artigo menciona outros projetos no qual a 
abordagem foi aplicada.  

Dados para a questão secundária 

Especificação 
da técnica de 
verificação 

A abordagem consiste na verificação do estado-finito do modelo PDG. Esta tem como foco a 
análise das seqüências esperadas de atividades que realmente ocorre.  

Descrição da técnica de verificação 

Instrumentos 
Sistema FLAVERS e técnica de análise: É um sistema para verificar diagramas de estados 
finitos baseado no diagrama de DPG. Este é usado para verificar o modelo do processo 
experimental representado como um grafo PDG.  
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Procedimentos 
O procedimento consiste na aplicação de técnicas de verificação, após a criação do PDG, 
para identificar os possíveis caminhos que nunca irão ocorrer.  

Tipo de 
domínio 

Somente é aplicado no modelo PDG. 

 

Bosin et. al. 2007; Amigoni et al. 2007 

Dados para a questão primária 

Tipo de fonte 
literária 

Artigo descritivo. 

Problemas 
lidados 

P.1- A disponibilidade de um ambiente virtual cooperativo para a ciência que integre as 
várias aplicações: Alega-se que há uma falta de apoio à integração de aplicações e 
ferramentas difundidas entre organizações distintas, grupos ou locais. Estas aplicações são 
usadas na execução dos experimentos. Isto pode tornar a experimentação mais difícil.   

Tecnologia 
de 
construção 

Paradigma: 
A abordagem tem um paradigma para a composição dos experimentos científicos que utiliza 
tarefas cooperativas, o e-processo. Esse é baseado em SOA – Service Oriented Architecture 
and e-service. 
O protótipo da abordagem é construído utilizando o conceito de multi-camada.  

Descrição do processo/abordagem 

Fase do ciclo 
de vida 

A abordagem lida com a composição e execução. O artigo centra-se na composição. A 
abordagem lida com o conceito de níveis de abstração.  

Instrumentos 

Experiment Master Pool (EMP): Este é um tipo de e-nó, que funciona como um controlador 
dentro do ambiente cooperativo.  
Linguagem XPDL: Ele será o idioma do workflow que será executado em uma engine baseada 
no WfMC e OMG. Esta engine não está implementada (na época do artigo).  

Mecanismos 

O Cooperative Framework: É um framework que é utilizada pelo cientista para compor os 
experimentos. Então, eles são capazes de explorar os vários serviços (e-nodes) disponíveis no 
pool de serviços, entre os diferentes grupos de pesquisa. Se for necessário, a colaboração entre 
os vários serviços espalhados por diferentes e-nós, eles podem usar o Smart Scientific Space 
que permite a interação entre os Pool of Services.  

Artefatos 

Workflow que representa o experimento cooperativo: Este artefato representa o 
experimento cooperativo que está definido no Cooperative framework. No futuro, será definido 
em linguagem XPDL. 
Um experimento cooperativo: Este é o principal artefato gerado pela abordagem e são 
definidos em forma de serviços necessários, os papéis envolvidos e os workflows que contém a 
ordem de execução.  

Atividades 

Modelagem de experimentos científicos:  A abordagem geral para a composição é composta 
por 3 tarefas. A primeira, o cientista-chefe define o experimento a partir da hipótese. Depois 
disso, ele decompõe os experimentos em uma série de tarefas (serviços), e o cientista-chefe e o 
experiente usuário gerenciador negociam o uso dos recursos. Por último, o workflow, que é 
criado pela composição destes serviços, está disponível para uso.  

Tipo de 
domínio 

O artigo não especifica qualquer restrição sobre os tipos de domínio. Mas, a abordagem é 
baseada no conceito de serviço.  

Número de 
projetos 

O artigo não especifica o número de projetos em que a abordagem foi aplicada. Apenas um 
foi descrito e é usado como exemplo também.  

 

Chard et. al. 2008 

Dados para a questão primária 

Tipo de fonte 
literária 

Artigo descritivo. 

Problemas 
lidados 

P.1- Complexidade do desenvolvimento de workflows: Os workflows baseados em serviços 
Web requerem competências técnicas elevadas dos desenvolvedores (pesquisadores). A 
abordagem propõe uma solução para reduzir a complexidade desta tarefa.  

Tecnologia 
de 
construção 

Paradigma: 
Tem um paradigma para a composição de experimentos científicos que usa Service-Oriented 
(que é baseada em arquitetura orientada a serviços - SOA).  
A abordagem utiliza a integração de componentes para representar a solução.  

Descrição do processo/abordagem 

Fase do ciclo 
de vida 

A abordagem lida com a composição e execução. Mas, o artigo centra-se na composição. A 
abordagem centra-se, especialmente, na concepção do nível concreto de workflows.  

Instrumentos 

Linguagem Sculf: Ela é usada como linguagem de definição para os workflows na Taverna.  
XML Splitter: Processador do Taverna que lida com entradas e saídas complexas.  
Java bean shell: Processador do Taverna utilizado para interpretar o código Java e manipular 
insumos, criar laços, e outras funções.  
WSRF: É uma abordagem para o modelo de serviços web que será utilizado na composição do 
fluxo de trabalho concreto - "Web Service Resource Framework".   

Mecanismos Introduce: É um conjunto de ferramentas para desenvolvimento e implementação de Web 
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Services.  
GRAVI: É um plug-in para Introduce, ele permite que ―embrulhe‖ (wrapping) a aplicação.  
Taverna: É a engine de execução do workflow concreto.  
Globus Toolkit 4: É uma Implementação da especificação WSRF e é utilizada como recipiente 
para os serviços criados para o workflow.  

Artefatos 

Serviços Web criados no GRAVI plug-in: Cada serviço web representa um serviço que é 
usado por um componente processador no Taverna.  
Workflow no nível concreto: É definido na workbench do Taverna, estes fluxos são definidos 
em linguagem Sculf.  

Atividades 

Existem três atividades gerais. Em primeiro lugar, os serviços são criados em GRAVI, onde os 
pedidos são embalados em Web Services. Em segundo lugar, o workflow concreto é gerado no  
Taverna através da inserção dos serviços já definidos. Em terceiro lugar, a execução é 
realizada na engine de execução do Taverna.  

Tipo de 
domínio 

O artigo não especifica qualquer restrição sobre os tipos de domínio. Mas, a abordagem é 
baseada na arquitetura orientada a serviços e o exemplo de uso é de domínio da bioinformática. 

Número de 
projetos 

O número de projetos, onde a abordagem foi aplicada, não é especificado. O artigo apresenta 
apenas um exemplo do "fluxo de trabalho Transposon".  

 

Gil et. al. 2007; Gil et al., 2007b 

Dados para a questão primária 

Tipo de fonte 
literária 

Artigo descritivo.  

Problemas 
lidados 

P.1- Escalabilidade da concepção de workflows: O artigo argumenta que os workflows estão 
aumentando em complexidade e isto torna essencial que novas abordagens para lidar com esse 
problema surjam. Isto é justificado pelo fato desses workflows serem difíceis de serem mantidos 
e modificados.   

Tecnologia 
de 
construção 

A abordagem usa a integração de componentes para representar a solução.  
A abordagem usa o conceito de descrição semântica para auxiliary a composição dos 
workflows. Isto usa ontologias para descrição dos elementos File, Component, Nodes and Links.  

Descrição do processo/abordagem 

Fase do ciclo 
de vida 

A abordagem lida com a composição e execução. Mas, o artigo enfoca a composição.  

Instrumentos 

Composition Analysis Tool (CAT): Ferramenta que auxilia os cientistas na tarefa de compor o 
modelo de workflow científico. É baseado em definições apresentadas em ontologias.  
OWL-DL and Jena: Esta é a linguagem em que o modelo de workflow é especificado. Contém 
as ontologias para os seguintes itens: Arquivo; Component; Nó e, Link.  
Directed Acyclic Graph (DAX): Esse formato utilizado pelo sistema Pegasus.  

Mecanismos 

Pegasus: Este sistema é responsável por mapear os workflows para os recursos necessários 
na infra-estrutura.  
Wings: É um sistema para criação de workflow, que utiliza representação semântica e técnicas 
de planejamento. Assim permite a concepção de templates e instancias do workflow, que serão 
executadas no Pegasus.  
Condor DAGMan: Este é o mecanismo de execução utilizados na solução proposta.  
Ambientes Grid: Este ambiente é a infra-estrutura onde as atividades dos workflows serão 
executadas.  

Artefatos 

Workflows templates definidos em OWL-DL: Este trabalho é um objeto semântico definido, 
que contem a estrutura de alto nível do experimento científico. Este é independente dos dados e 
é definida em OWL-DL.  
Instâncias de Workflows em OWL-DL: Esse workflow é um objeto semântico definido, isto é, 
independente de recursos de execução. Este workflow contém os dados que serão utilizados na 
execução. Esse workflow deve ser tipo DAG.  
Workflows executáveis: Esse workflow é dependente de dados e recursos de execução. Esse 
workflow será executado. Esse é especificado no formato DAX.  

Atividades 

A abordagem é composta por três tarefas gerais. Primeiro, o template de workflow é criado, e 
apenas a estrutura de alto nível está definida. Em segundo lugar, a instância do workflow é 
criada quando alguns conjuntos de dados são ligados ao template de workflow fluxo de 
trabalho. Por último, o workflow executável é criado e executado no Pegasus no ambiente de 
Grid.  

Tipo de 
domínio 

O artigo não especifica qualquer tipo de restrição sobre o uso da abordagem. A única restrição 
é quanto à natureza do workflow, porque os workflows devem ser tipo DAG (directed acyclic 
graph). O domínio, onde a abordagem foi usada, é a earthquake science.  

Número de 
projetos 

O artigo não especifica o número de projetos em que a abordagem foi utilizada. Apenas um 
exemplo é apresentado. 

 

Kaestle et. al. 1999 

Dados para a questão primária 

Tipo de fonte Artigo teórico. Ela não tem nenhum caso real, apenas um exemplo.  



 

208 

literária 

Problemas 
lidados 

P.1- Colaboração entre times distribuídos geograficamente: Atualmente, experimentos 
científicos têm sido utilizados por grupos de cientistas que estão distribuídos geograficamente. 
Este cenário exige uma nova divisão ativa de informação, suporte a publicação e busca.  
P.2- O acesso aos dados criados: Há uma preocupação com o acesso aos conjuntos de 
dados e os tipos de informação que um cientista está interessado.   

Tecnologia 
de 
construção 

A abordagem utiliza o conceito de documentos Hyper-media para estruturar a solução.  
Esta abordagem utiliza a integração de componentes para representar a solução proposta.  

Descrição do processo/abordagem 

Fase do ciclo 
de vida 

A abordagem lida com a composição, execução e análise. Esta abordagem não lida com o 
conceito de nível abstrato.  

Instrumentos 

eXtensible Markup Language (XML):  É utilizada como base para a linguagem SEML.  
Document Type Definition (DTD): É utilizado para definição de tags e relacionamentos entre 
essas.  
OpenGIS Object Model standard: It is the format that the OASIS objects are modeled.  
Multicast Dissemination Protocol (MDP): Esse é o protocol utilizado na comunicação e 
disseminação da informação.  
Virtual private networking technology: Esta tecnologia é utilizada para prover confiabilidade e 
garantira o controle de acesso aos dados.  

Mecanismos 

Projeto ESP2Net: Este projeto tem como objetivo permitir a colaboração entre os diferentes 
grupos de cientistas, de modo a acelerar a realização da experimentação. Este projeto utiliza a 
linguagem SEML como forma de realizar a colaboração.  
Experimento Markup Language (SEML): É uma linguagem usada para descrever os 
experimentos científicos e para que possa ser distribuído entre os diferentes grupos. É uma 
linguagem baseada em XML.  
OASIS: É o ambiente utilizado para a definição dos experimentos científicos, e também para 
proporcionar o acesso aos conjuntos de dados e serviços.  
Conquest: É o sistema usado pela OASIS para realizar o serviço de consulta distribuída.  
Semantic multicast framework: É um framework que é responsável pela propagação e 
filtragem dos documentos e informações entre os grupos distintos.  
Repositórios XML na Web: Local no qual os documentos são armazenados, de modo que 
permite a descoberta de mais informações e permite consultas mais detalhadas.  
SEML navegador e Agente lado-cliente: É um agente responsável por fornecer tratamento 
para tipos de dados, fornecendo ferramentas diferentes e para a gestão dos interesses dos 
usuários sobre a execução e replicação.  
Java Activation Framework: É usado para coordenar a utilização dos dados em ferramenta 
específica. 

Artefatos 

Documentos Web especificados para a linguagem SEML: Estes documentos são o único 
item produzido. Eles contêm não só as informações sobre o proprietário, mas também os 
experimentos, ferramentas, serviços e conjunto de dados utilizados e produzidos.  
Perfis para os cientistas: Este perfil permite o acesso ao conjunto de dados e também define 
o tipo de informação que um cientista está interessado.  

Atividades 
Não há descrição de um processo ou procedimento de concepção. Mas, há uma abordagem 
geral para a concepção dos documentos em SEML, a sua divulgação e busca.  

Tipo de 
domínio 

O artigo não especifica qualquer tipo de restrição sobre o tipo de domínio que poderia ser 
usado. Esta parte é sobre o tipo de estruturas que formas de linguagem a SEML.  

Número de 
projetos 

O artigo não especifica o número de projetos, onde a abordagem foi aplicada. Mostra-se apenas 
um exemplo no artigo. ―2.2.1 SEML Example‖.  

 

Li et. al. 2006 

Dados para a questão primária 

Tipo de fonte 
literária 

Artigo descritivo. Esta abordagem é motivada por um trabalho anterior. ―[11] S.C. Cheung, 
D.K.W. Chiu and S. Till, ―A Data-driven Methodology to Extending Workflows across 
Organizations over the Internet,‖ Proc. 36th Hawaii International Conference on System 
Sciences (HICSS36), Jan. 2003.‖.  

Problemas 
lidados 

P.1- Dificuldade de atender a composição com as exigências do experimento: O artigo 
sustenta que a dificuldade em representar os requisitos de um experimento simulado vem 
aumentando. Além disso, a representação tradicional baseada apenas em workflows não é 
apropriada. A abordagem propõe que é necessário identificar e capturar os outros fluxos que 
atendam os requisitos do experimento, como: dados, controle de exceção, semânticas e 
segurança.  

Tecnologia 
de 
construção 

A abordagem utiliza o conceito de web services para a construção de seu ambiente. Aqui, os 
aplicativos estão disponíveis como serviços web.  

Descrição do processo/abordagem 

Fase do ciclo 
de vida 

A abordagem lida com a composição e execução. Mas neste artigo o foco principal é a 
composição.  

Instrumentos Web Service: É usado para embrulhar as aplicações. Assim, o workflow científico vai usar o 
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serviço como meio para evocar a aplicação durante a execução.  
OWL: É usado para a representação do fluxo semântico, onde as dependências dos conceitos 
estão definidas. Esta linguagem é utilizada para representar o esquema de dependências como 
ontologia. Mas como lidar com ontologias heterogêneas não há mais comentários no texto.  
Diretório UDDI: Este é o repositório onde os serviços serão armazenados, assim os 
participantes e as organizações podem utilizar esses serviços em seus experimentos.  
Editor de fluxo e visualização: É o módulo que ajuda a projetar os fluxos e as vistas do 
processo. Ele é usado dentro do ADOME-WFMS.  
Gerenciador de Interação: É o módulo encarregado de todos os fluxos com o parceiro. Possui 
subsistema que lida com a instanciação dos views de processos, gestão e acompanhamento, 
por último, o mapeamento das mensagens.  

Mecanismos 

Tecnologia de Fluxo: É a tecnologia por trás da abordagem proposta. Aqui, os requisitos dos 
experimentos são definidos como os fluxos de diferentes tipos, como dados, controle de 
exceção, semânticas e segurança. Esta abordagem utiliza também a ontologia, como o fluxo 
semântico, para descrever a relação entre os outros fluxos.  
ADOME-WFMS: Este sistema é um sistema web-enabled de gestão de workflow que permite 
aos cientistas ou organizações criar e publicar suas visões do processo e serviços. É composto 
por um Editor de fluxo e visualização o diretório UDDI e Gerenciador de Interação.  

Artefatos 

Flows: It is the flows of messages identified for meet the requirements of the experiment to be 
defined. In fact, could be of the fowling types: semantic flows, control flows, data flows, security 
flows, and exception flows.  
Process view: It is a view of a structurally correct subset of a process, which it can be 
composed by distinct Flows, like control, semantic, and so on.  
Fluxos: É o fluxo de mensagens identificadas para satisfazer as exigências do experimento a 
ser definido. Na verdade, pode ser um dos seguintes tipos: fluxos semânticos, fluxos de 
controle, fluxos de dados, os fluxos de segurança, e os fluxos de exceção.  
Visão de Processos: É uma visão de um subconjunto estruturalmente correto de um processo, 
que pode ser composto por fluxos distintos, como o controle, as semânticas e assim por diante.  

Atividades 

Esta abordagem tem duas fases. Na primeira fase, as organizações criam visões para 
personalizar e restringir o acesso dos seus serviços. Na segunda fase, com uma abordagem de 
composição de serviços, os parceiros podem criar seus próprios aplicativos, invocando como 
apropriado.  

Tipo de 
domínio 

A abordagem trabalha com o conceito de Web Semântica. Esse se concentra em 
experimenhtos científicos distribuídos entre as organizações que utilizam os serviços da Web 
descrito em forma de fluxo. O artigo não especifica qualquer tipo de restrição quanto ao tipo de 
domínio. O estudo de caso é apresentado no domínio da Biologia.  

Número de 
projetos 

Apenas um projeto é descrito no artigo. Mas, o número de projetos, onde a abordagem foi 
aplicada, não é especificado.  

 

Liu et. al. 2006 e Liu et. al. 2007 

Dados para a questão primária 

Tipo de fonte 
literária 

Artigo teórico. Apresenta a abordagem proposta, mas não está claro se o exemplo é real. Este 
artigo está relacionado com outro selecionado: ―On design, verification, and dynamic 
modification of the problem-based scientific workflow model‖.  

Problemas 
lidados 

P.1- Poucos modelos são adequados para a complexa modelagem científica: Workflows 
científicos têm características como: processo científico não pode ser totalmente formalizado a 
priori; workflows científicos podem mudar durante a execução; o cientista tem um papel 
importante. Este cenário leva a necessidade de estudar mais esse domínio e assim propor um 
modelo baseado em problemas que é mais adequado à modelagem científica. 
P.2- Ambiente que permite a automatização do processo científico: O processo científico 
modelado com conceito de resolução de problemas deve ser desenvolvido, de modo que 
poderá permitir a partilha colaborativa de recursos.  

Tecnologia de 
construção 

Não foi possível identificar.  

Descrição do processo/abordagem 

Fase do ciclo 
de vida 

A abordagem lida com composição e execução.  

Instrumentos 

Ambiente Grid: São os recursos computacionais que podem ser usados durante a execução 
do modelo de workflow científico.  
Modelo de Workflow Scientific: Este é o modelo que representa o workflow científico. Este 
contém as unidades básicas (problemas) que representam o workflow, mas também o 
controle, dados e relações de contexto.  
Descrições de Classes: Estas são as especificações dos recursos computacionais (como 
ferramentas e sistemas disponíveis no ambiente de grade) e recursos humanos (como os 
cientistas).  

Mecanismos 

Modelo de workflow científico baseado em problemas: Essa é a perspectiva da 
modelagem de workflow científico. Aqui, o workflow científico que representa o processo 
científico é decomposto em problemas, que é uma unidade básica do modelo.  
Engine de Execução: Engine que irá executar o modelo de workflow científico, de acordo 
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com os recursos de rede (disponível em ambiente de grade), definidos nas descrições de 
Classes.  

Artefatos 

Experimento no modelo de workflow científico baseado em problemas: É o experimento 
(o processo científico), representado pelo modelo de workflow científico. Assim, o experimento 
é decomposto em uma série de problemas e a relação entre eles.  
Descrições dos recursos e os cientistas dos experimentos: Esta é uma descrição dos 
recursos (computacionais e humanos) necessários para a execução do experimento (no 
formato do modelo de workflow científico).  

Atividades 

A abordagem é dividida em duas atividades gerais. Na primeira atividade, é modelado o 
modelo de workflow científico, no qual é definido um conjunto de problemas que compõem os 
experimentos e as suas relações (entrada, saída e dados de contexto). O conjunto de 
recursos necessários para o modelo de workflow científico também é definido em uma série 
de Descrições de Classes. Na segunda atividade, há a vinculação dos recursos para os 
problemas e para a execução do modelo de workflow científico por uma Engine de execução.  

Tipo de 
domínio 

O exemplo é do domínio de previsão de clima. Mas não está claro se a abordagem pode ser 
usada em outros domínios. Também a abordagem centra-se na utilização de recursos Grid.  
O exemplo é do domínio de previsão de clima. Mas não está claro se a abordagem pode ser 
utilizada em outros domínios. ―6. Case study‖.  

Número de 
projetos 

Este artigo não especifica o número de projetos no qual foi utilizado.  

Dados para a questão secundária 

Especificação 
da técnica de 
verificação 

A abordagem utilize análise formal para identificar problemas no experimento PBSWM.  

Descrição da técnica de verificação 

Instrumentos 

Algoritmos para verificar a PBSWM: conjunto de algoritmos que se baseiam nos teoremas 1 
a 4, e pode ser usado para verificar a corretude (solidez) do experimento no PBSWM.  
Lista de casos que as alterações possam afetar a exatidão do experimento PBSWM: As 
modificações no experimento PBSWM devem ser seguidas de um dos casos, para detectar 
problemas no novo modelo.  

Procedimentos 

O procedimento tem duas fases. Primeiro, um conjunto de algoritmos são definidos com base 
nos teoremas de 1 a 4 e são aplicados no modelos de experimento PBSWM. A segunda fase 
só é utilizada quando ocorrer uma alteração durante a execução do experimento em modelo 
PBSWM.  

Tipo de 
domínio 

Essa técnica só pode ser aplicada sobre os experimentos definidos como modelo PBSWM. 

 

Medeiros et. al. 2005 

Dados para a questão primária 

Tipo de fonte 
literária 

Artigo descritivo. 

Problemas 
lidados 

P.1- Documentação dos experimentos: O artigo defende que os workflows são um bom 
paradigma de documentação. Porque os workflows são capazes de manter o rastro de evolução 
e anotação. O artigo propõe um framework de apoio a esta tarefa.  

Tecnologia 
de 
construção 

A abordagem utilize o conceito de Web semantic para embrulhar (wraps) as aplicações que são 
utilizadas no workflow.  

Descrição do processo/abordagem 

Fase do ciclo 
de vida 

A abordagem lida com composição e execução.  A abordagem lida com níveis abstrato e 
concreto.  

Instrumentos 
WS-BPEL: É a línguagem que representa o fluxo de trabalho.  
Normas Semânticas: Estas normas são utilizadas para o apoio do mecanismo DCC.  

Mecanismos 

WOODSS framework: é framework para a criação e execução dos experimentos científicos 
que utiliza os workflows. Foi estendido para a web e anotação de experimentação. O WOODSS 
tem dois modos. No primeiro modo, o cientista implementa seu modelo em algum sistema 
(como o GIS), depois dela, WOODSS captura e gera o workflow. Esses são armazenados em 
um repositório. Na segunda modalidade, os cientistas podem editar, consultar e anotar o 
workflow que é obtido a partir do repositório de workflow.  
Digital Content Components (DCC): Este é um mecanismo que envolve um conteúdo digital. 
Isto é baseado no conceito de web semântica e ontologias. Este conceito ajuda ao reuso pelos 
cientistas.  

Artefatos 

Dados e tipos de atividade: Estes são os blocos de construção que serão utilizados na 
construção do workflow para o WOODSS. Estas são definidas em termos de interfaces.  
Workflows abstratos definidos no WOODSS: Trata-se de uma representação de alto nível do 
experimento. O workflow abstrato contém as transições e as dependências entre os tipos de 
atividades.  
Workflows concretos definidos no WOODSS: Estes são o workflow executável que é 
conseguido através da associação das atividades, que estão presentes no workflow abstrato 
com os recursos. Eles são especificados em WS-BPEL.  
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DCC unidades reutilizáveis: Estas são as unidades criadas pelo WOODSS e são registradas 
em um repositório. Assim, a DCC pode ser reutilizada para cientistas criarem outros workflows. 
Estas unidades DCC reutilizáveis podem ser de dois tipos, um relacionado aos componentes de 
processo abstrato e outra está relacionada com componentes do processo executável.  

Atividades 

A abordagem é composta por duas fases. Primeira fase: o cientista define um conjunto de 
atividades e tipos de dados que serão utilizados na construção do workflow abstrato. Durante 
essa fase, o workflow abstrato é mapeado para o conjunto de agentes (recursos de infra-
estrutura) para a criação do workflow concreto. Segunda fase: O cientista pode procurar uma 
unidade DCC reutilizáveis e compor seus novos experimentos.  

Tipo de 
domínio 

A abordagem é aplicada no domínio agro-ambiental. No entanto, o estudo de caso (seção 5.2), 
tem como exemplo o domínio da Bioinformática. A abordagem foi estendida para suportar 
outros domínios.  

Número de 
projetos 

O artigo não especifica o número, mas descreve dois estudos de casos (seção 5).  

 

Sorde et. al. 2007 

Dados para a questão primária 

Tipo de fonte 
literária 

Artigo descritivo. 

Problemas 
lidados 

P.1- Complexidade da concepção do workflow para ambiente em grade: Com o uso 
crescente de ambientes em grade, a complexidade da concepção aumentou. Assim, as novas 
formas de representar o fluxo surgiram, utilizando não só, seqüencial e paralelo, mas também 
decisão e os padrões de iteração.  

Tecnologia 
de 
construção 

Não foi possível identificar.  

Descrição do processo/abordagem 

Fase do ciclo 
de vida 

A abordagem lida com a composição e execução. Mas o artigo centra-se na Composição 
(com verificação). Centra-se também no nível concreto, porque ele só captura o fluxo dos 
programas na forma de Directed Graph.  

Instrumentos 

Workflow DAG grafo: É o modelo base de workflow que permite a especificação de workflows. 
Este modelo é DAG, por isso não é possível representar iteração e loops.  
Grafo Petri-net: Este é um modelo de formato que é usado na verificação da correção do 
workflow. O modelo de workflow é transformado para este formato de modelo.  
Sun Grid Engine: Este é o ambiente de grade utilizado no mecanismo de execução.  
Repositório centralizado: Local onde os aplicativos (classes) são registrados. Eles são 
acessados durante a composição.  

Mecanismos 

Mecanismo de Execução (GWMS): O mecanismo não é descrito com detalhes no artigo. Mas, 
este foi construído em cima do Sun Grid e é capaz de mapear os workflows para a Petri-net, 
assim o mecanismo pode verificar qualquer erro. Este é responsável pela execução dos 
workflows.  
Modelo de workflow non-Dag: É um modelo base de workflow que permite a especificação de 
grafos de workflow não-DAG. Assim, é possível representar iteração, loops, escolha e padrões 
paralelos.  

Artefatos 

Grafo de workflow Non-Dag: É o workflow que representa os experimentos. Trata-se de um 
workflow no modelo de workflow não-DAG. Esse fluxo é utilizado no nível de usuário (para os 
cientistas). Os nós da tarefa são no formato XML e são registrados em um repositório.  
Grafo WF-net: É o resultado da transformação de um grafo de workflow não-DAG em um grafo 
no formato Petri-net. Ambos são relacionados e representam os mesmos experimentos. O grafo 
WF-net não é diretamente utilizado pelos cientistas.  

Atividades 

A abordagem tem duas tarefas gerais. Primeiro, o cientista cria um workflow, o grafo workflow 
não-DAG, utilizando a notação modelo de workflow não-DAG. Depois, o workflow é mapeado 
em WF-net grafo, com base no grafo Petri-net, onde técnicas de análise Petri-net para as 
verificações podem ser aplicadas.  

Tipo de 
domínio 

O artigo propõe um modelo que pode ser utilizado para os campos da ciência, como 
bioinformática, meteorologia e assim por diante. Ele não especifica qualquer tipo de restrição 
sobre o domínio, mas tem o exemplo do workflow ENAN que é no domínio da bioinformática. A 
abordagem é usada para compor os workflows que são baseados na tecnologia de Grid.  

Número de 
projetos 

O artigo não especifica o número de projetos em que a abordagem foi utilizada.   

Dados para a questão secundária 

Especificaçã
o da técnica 
de 
verificação 

A técnica de verificação é baseada em análise de rede de Petri. O grafo de workflow non-DAG é 
transformado em um grafo WF-net (baseado em grafo Petri-net).  

Descrição da técnica de verificação 

Instrumentos 
Regras de mapeamento de grafos de workflow non-DAG para grafo Petri-net (WF-net): 
este instrumento que é usado para gerar o gráfico WF-net (com base no gráfico Petri-net) a 
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partir de um grafo de workflow non-DAG.  
Algoritimos para verificação do Petri-net (WF-net): este é um instrumento que é utilizado 
para verificar os experimentos mapeados no gráfico WF-net (com base no gráfico de Petri net).  

Procediment
os 

O processo tem duas etapas. Primeiro, o grafo de workflow não-DAG é mapeado para uma WF-
net (com base no gráfico Petri Net), seguindo regras de mapeamento definidas. Depois disso, 
um algoritmo de verificação é aplicado no grafo WF-net, assim os problemas podem ser 
detectados.  

Tipo de 
domínio 

A verificação técnica é aplicada no modelo baseado em grafo de rede Petri. 

 

Troger and Fernandes 2004 

Dados para a questão primária 

Tipo de fonte 
literária 

Artigo descritivo. 

Problemas 
lidados 

P.1- Os experimentos in silico têm falta de isomorfismo com a prática in vitro: A 
abordagem propõe uma forma de apoiar o biólogo na modelagem de experimentos in silico de 
aproximando dos métodos de investigação que eles estão familiarizados. 
P.2- A falta de apoio para relacionar a obtenção de provas para uma hipótese explícita e 
um processo de validação: O artigo afirma que as ferramentas de bioinformática não 
suportam a relação entre a fase de coleta de provas do experimento, a hipótese definida e 
processo de validação. Esta tarefa é geralmente feito off-line e não são diretamente vinculadas 
com a coleta de provas. 
P.3- A falta de rastreabilidade das execuções do experimento e sua evolução: O artigo 
afirma que as ferramentas não oferecem suporte à rastreabilidade dos conjuntos de dados 
utilizados, a execução de diferentes experimentos. Afirmou também que ferramentas não 
suportam a evolução do experimento, ao longo do tempo. Isto parece estar relacionado com o 
aspecto de proveniência do experimento.  

Tecnologia 
de 
construção 

De fato, a abordagem propõe uma infra-estrutura e linguagem que age como uma camada em 
alto nível. Esta camada se mantém acima da engine de execução, compliando os workflows 
tranduzidos para a infra-estrutura.  

Descrição do processo/abordagem 

Fase do ciclo 
de vida 

A abordagem lida com a composição, execução e análise. A abordagem propõe uma nova 
linguagem para a especificação do workflow, uma infra-estrutura para compilá-lo para um 
engine de execução (não fornecidos pela abordagem). A análise é apoiada pela rastreabilidade 
provida.  

Instrumentos 

Modelo conceitual para ISXL: É um modelo onde a relação lógica entre as partes de um 
experimento é declarada.  
Diagramas de transição de estado: é a forma em que a semântica operacional da IXSL estão 
definidos.  
Engine PML / PWI: É um mecanismo de execução que foi usado para a prova de aplicação do 
conceito.  
Xindice: Este é um banco de dados XML nativo que é usado como repositório para a infra-
estrutura.  
XML: É o formato que os workflows são compilados pela infra-estrutura e armazenados.  

Mecanismos 

ISXL framework lingüístico: Linguagem de workflow que fornece suporte explícito para o 
recolhimento de evidência, com base em dados e integração de processos, e que liga o 
encontro com a hipótese de provas e do processo de validação.  
ISXL ambiente persistente: É um ambiente onde os experimentos são definidos e compilados 
e promulgada por um mecanismo de execução. Este é composto também por um repositório.  

Artefatos 

Modelo dos experimentos descritos na linguagem ISXL: É o modelo do experimento 
descrito em linguagem ISXL. Aqui, os métodos, materiais, especificação do protocolo (hipótese 
e validação). Mais tarde, ele será compilado e ligado por um mecanismo de execução.  
Metadados gerados pela execução: Esses metadados são relacionados aos dados 
produzidos durante a execução de um experimento. Estes são mantidos em repositório.  

Atividades 

Não existe nenhum procedimento ou processo descrito no artigo. Mas, foi possível identificar 
que a abordagem tem duas fases. A primeira está relacionada à definição do experimento na 
linguagem ISXL. Depois disso, este modelo é compilado e executado em um motor. O modelo e 
metadados gerados por esta execução são mantidos.  

Tipo de 
domínio 

A abordagem parece ser criada para experimentos in silico em Bioinformática.  

Número de 
projetos 

Este artigo não especifica o número de projetos em que a abordagem foi utilizada. O artigo 
apresenta apenas um exemplo - "3. Exemplo motivador".  

 

Verdi et. al. 2007 

Dados para a questão primária 

Tipo de fonte 
literária 

Artigo descritivo.  

Problemas P.1- Faltam suporte a validação e correção do processo de experimentação: Os 
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lidados experimentos geralmente permanecem na mente cientista. Muito embora cada sistema de 
workflow científico tenha a sua própria linguagem e, adicionalmente, tem-se o fato de que cada 
cientista tem seu próprio método para codificar o workflow concreto. Este cenário leva a uma 
necessidade de representar a experiência em um modelo conceitual. 
P.2- A falta de documentação leva à dificuldade na reprodutibilidade: O experimento pode 
ter variabilidade nos seus procedimentos e raramente é devidamente documentado. Esse 
cenário leva à dificuldade para a reprodutibilidade dos experimentos. 
P.3- Método para orientar a concepção do trabalho abstrato: O sistema de gestão científica 
fornecendo a funcionalidade de representação de workflows em vários níveis de abstração. No 
entanto, falta a eles suportarem um modelo de alto nível, além disso, nenhum fornece 
orientações sobre como criar um modelo de workflow abstrato.  

Tecnologia 
de 
construção 

Não existe uma tecnologia de construção descrita no artigo. Mas a abordagem é parte de uma 
pesquisa maior, cujo foco é a construção de uma estrutura de apoio ao processo experimental 
no contexto do experimento RMN.  

Descrição do processo/abordagem 

Fase do ciclo 
de vida 

A abordagem centra-se na composição. A abordagem lida com a concepção (com atividades 
de validação) de workflow científico abstrato.  

Instrumentos 

Modelo de contexto: Esse modelo é usado para representar uma visão hierárquica do 
processo  experimental, descrevendo os principais processos e seus sub-processos, que são 
partes do processo de experimentação. Este processo representa o experimento como uma 
árvore de processos.  
Fornecedor-Produtor-Input-Output-Consumidor (SIPOC) modelo: Este modelo representa a 
entrada e saída, fornecedor e consumidor de um determinado processo. Isto também 
representa o fluxo em que os dados transitam no processo.  
Modelo de controle de fluxo: É um modelo que representa a orquestração do processo 
(atividade do processo de experiência).  

Mecanismos 

Workshops: técnica de identificação de requisitos utilizada em todas as fases da abordagem 
para identificar os processos e modelos.  
Walkthrough: É utilizada pelo especialista de domínio (cientista envolvido no levantamento) 
para rever o modelo. Eles procuram defeitos ou entre os modelos.  

Artefatos 

Um diagrama de modelo de contexto: É um diagrama que representa o processo e sub-
processos do processo experimental (super-workfluxo), sob a identificação. Este diagrama é 
criado na fase Construir Context Model.  
Um conjunto de processos representados por modelos SIPOC: Para cada processo de alto 
nível identificado pelo modelo de contexto, é criado um modelo SIPOC. Esses modelos contêm 
para o processo: a entrada e o fornecedor, o produto e o consumidor. Esses são criados na fase 
de Construção SIPOC Model.  
Um conjunto de workflows representados por modelos de fluxo de dados: Essas são 
criadas no modelo de fluxo de dados Construct, onde um workflow representado por um modelo 
de fluxo de dados é criada para cada processo e sub-processo.  

Atividades 

A abordagem contempla três fases, onde cada uma é composta por duas etapas: uma 
concepção e validação. Primeiro, a fase Construir modelo de contexto que identificam o 
processo e sub-processo do processo de experiência e oferece uma visão estrutural dos 
mesmos. Por segundo, a fase de construção modelo SIPOC que identificam as entradas e 
saídas (de dados) e como ele flui em um processo de experimentação. Por terceiro, construir 
modelo de fluxo de controle que capta o fluxo e a ordenação das etapas do processo de 
experimentação. A abordagem utiliza técnica identificação de requisitos para identificar o 
workflow (processá-lo e sub-processo), durante cada reunião. Além disso, ele poderia usar para 
cada fase, na etapa de validação, o Walkthrough (revisão técnica), com os cientistas 
envolvidos no levantamento, para identificar defeitos ou entre os modelos. Existem três papéis 
na abordagem: um especialista em modelagem de processos de negócios; especialista de 
domínio experimento e, facilitador participante. Esta abordagem utilizado o Microsoft Visio como 
um editor de modelador visual e é usada para capturar todos os modelos.  

Tipo de 
domínio 

O artigo não especifica qualquer tipo de restrição. Mas, a abordagem foi desenvolvida para um 
projecto no domínio da Bioinformática e o exemplo está no domínio da bioinformática (RMN).  

Número de 
projetos 

Apenas se mostra como um estudo de caso. O artigo não especifica o número de projetos em 
que a abordagem foi aplicada.  

Dados para a questão secundária 

Especificaçã
o da técnica 
de 
verificação 

A técnica de verificação é baseada em atividades de engenharia de software e técnicas. A 
abordagem utiliza a atividade de validação para a garantia da qualidade dos modelos e, por 
isso, os cientistas (revisores) realizam um walkthrough.  

Descrição da técnica de verificação 

Instrumentos 
Walkthrough: esta é a técnica de revisão utilizada para identificar os problemas dentro e entre 
os modelos.  

Procediment
os 

O processo de garantia da qualidade baseia-se na validação do modelo criado. A principal 
técnica utilizada é walkthrough do modelo, e que consiste na revisão dos documentos pelos 
cientistas envolvidos na especificação.  

Tipo de 
domínio 

Não há descrição ou restrição descrita no artigo.  
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Yang et. al. 2007 

Dados para a questão primária 

Tipo de fonte 
literária 

Artigo descritivo. 

Problemas 
lidados 

P.1- A complexidade da nova colaboração em pesquisa científica com base em 
workflows: A pesquisa científica tornou-se colaborativa e envolve mais grupos distribuídos. 
Eles compartilham dados, arquivos e conhecimento. Devido a isso  o fluxo de informação torna-
se uma chave para a segurança.  

Tecnologia 
de 
construção 

Esta abordagem é baseada no conceito de modelo formal, máquina do Estado hierárquica. A 
abordagem estende esse conceito para propor a solução.  

Descrição do processo/abordagem 

Fase do ciclo 
de vida 

A abordagem lida com a fase de composição (com verificação).  

Instrumentos Não foi possível extrair qualquer informação.  

Mecanismos 
Máquina do Estado hierárquica para workflow científico: É um modelo criado para 
representar o workflow científico. Este modelo tem como base a Maquina-Estado hierárquica.  

Artefatos 
Modelo de workflo composto por atores com uma HSMSW associados: um modelo 
composto por elementos ator. Para cada ator do workflow é criado um HSMSW associados.  

Atividades 
Não existe um procedimento detalhado descrito no artigo. Mas, a abordagem de modelagem é 
baseada na composição de um modelo composto por elementos ator. Para cada ator atômico 
(como acontece com as atividades) do workflow é criado um HSMSW associado.  

Tipo de 
domínio 

Nenhum tipo de domínio não foi especificado no artigo.   

Número de 
projetos 

O artigo tem apenas um exemplo. Um exemplo motivador.  

Dados para a questão secundária 

Especificação da 
técnica de 
verificação 

Ela propõe uma técnica para verificar a HSMSW que representa o workflow científico. 
Ele usa algoritmo para verificar formalmente o workflow.  

Descrição da técnica de verificação 

Instrumentos 

Algoritmo para a construção de máquinas de estado finito: Este algoritmo é 
utilizado para verificar o HSMSW.  
Técnica de controle de fluxo de informação: É utilizado para detectar problemas no 
fluxo dos objetos, e também detectar problemas de entrada e saída.  

Procedimentos 
O procedimento consiste basicamente na aplicação de um algoritmo para traduzir um 
ator para uma máquina de estado finito, depois é aplicada uma técnica de controle de 
fluxo de informações para verificar a correção do modelo.  

Tipo de domínio 
Só para o modelo baseado em HSMSW. Esta técnica é para verificar formalmente as 
propriedades de fluxos de trabalho científico.  

 

Jablonski et. al. 2007 

Dados para a questão primária 

Tipo de fonte 
literária 

Artigo descritivo. 

Problemas 
lidados 

P.1- Complexidade em lidar com o gerenciamento do processo e dos dados. A 
complexidade do gerenciamento dos processos e dados aumentou devido às aplicações 
científicas mais complexas e grande volume de dados manipulados.  

Tecnologia 
de 
construção 

Utiliza a integração de componentes (frameworks) para apresentar sua solução.  

Descrição do processo/abordagem 

Fase do ciclo 
de vida 

Composição e Execução. 

Instrumentos 
iPM: Ferramenta para suportar a modelagem.  
IPE: Ferramenta que faz a ligação com os recursos para execução.  

Mecanismos 

Perspective Oriented Process Modeling Framework: serve para criar as Perspectivas 
utilizadas na modelagem dos workflows. O processo experimental pode ser dividido em 
diversas perspectivas como dados, funtional, organizacional e operacional.  
Process Driven Archtecture framework: Serve para criar o ambiente onde os dados reais 
serão imputados e também a infra-estrutura computacional para execução do workflow 
(computadores, clusters).  
Data Logistic with Ontologies framework: Serve para conectar as diferentes aplicações que 
possam ter seus dados em formatos distintos.  

Artefatos 
Workflow Perspective models: São os modelos que compõem o workflow, são perspectivas 
do mesmo workflow.  

Atividades Não é muito bem descrito. Mas primeiro é realizado uma modelagem no IPM, depois é 
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instanciado pelo IPE. O Dalton faz a ligação entre os recursos, fazendo as conversões 
necessárias. 

Tipo de 
domínio 

Não há restrições explicitas sobre domínios. Foi aplicado no domínio de ecologia.  

Número de 
projetos 

Não há descrição do numero de projetos, somente um exemplo é descrito na Seção 4.  

 
Kalyanam et. al. 2007 

Dados para a questão primária 

Tipo de fonte 
literária 

Artigo descritivo. 

Problemas 
lidados 

P.1- Diminuir a complexidade da composição. São duas limitações que buscam combater: 
Evitar manipular código e integrar as aplicações.   

Tecnologia 
de 
construção 

Utiliza a integração de componentes para apresentar sua solução.  

Descrição do processo/abordagem 

Fase do ciclo 
de vida 

Composição e Execução.  

Instrumentos 
WSDL Web Service Description Language: Liguagem de descrição dos serviços web 
utilizados como componentes do workflow.  
BPEL Business Process Execution Language: Linguagem de execução do workflow.  

Mecanismos JOpera: Ferramenta que prove um ambiente para execução e modealagem.  

Artefatos Workflow process: Descrição dos serviços web encadeados como um processo experimental.  

Atividades 
Não são descritas em detalhes. Existem 2 fases: Composição e Execução. Primeiro é 
construída a atividade (service web) para ser utilizada na concepção do workflow abstrato (alto 
nível). Posteriormente, essa atividade é ligada a um recurso computacional pelo Jopera.  

Tipo de 
domínio 

Não há descrição à restrição quanto a domínio. O domínio no qual foi aplicado na referência é 
no de previsão climática. 

Número de 
projetos 

Não é descrita a quantidade exata de projetos em que a solução foi aplicada. Um exemplo é 
descrito no domínio  

 
Lacroix et. al. 2009  

Dados para a questão primária 

Tipo de fonte 
literária 

Artigo descritivo. 

Problemas 
lidados 

P.1- Lidar com abstração na Composição. Conseguir combinar atividades do workflow que 
são de simulação com as atividades de avaliação dos parâmetros a serem utilizadas. Segundo 
os autores houve aumento na complexidade da composição por conta do grande número de 
atividades desses tipos no workflow.  

Tecnologia 
de 
construção 

Descrição semântica do domínio.  

Descrição do processo/abordagem 

Fase do ciclo 
de vida 

Composição.  

Instrumentos Não foi identificado nenhum instrumento. 

Mecanismos 
ProtocolDB: Ferramenta proposta pela abordagem no qual pode-se modelar o workflow e 
depois executá-lo.  

Artefatos 
Workflow design: Modelo em alto nível do experimento, composto por elementos descritos na 
ontologia.   

Atividades 
São duas fases. Projeto do workflow: Fase na qual o experimento é expresso como workflow 
em alto nível de conceitos do domínio. Feito no ProtocolDB. Análise do workflow: Fase na qual 
o experimento é expresso como workflow executável conectado aos recursos computacionais.  

Tipo de 
domínio 

Não há descrição de restrição de domínio. O exemplo é do domínio Medicina. Entretanto, ele 
faz uma verificação com experimentos in vitro para avaliar o experimento in silico (workflow) 
criado.  

Número de 
projetos 

Não há descrição do número de projetos que a abordagem foi aplicada.  
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ANEXO D – TAMPLATE PARA ESPECIFICAÇÃO DE 

WORKFLOW ABSTRATO 

O template para especificação de workflow abstrato é composto pelos 

seguintes tópicos: 

CONTROLE DE VERSÃO 

Esta seção contém 

 

Versão Autor Alteração Data 

0.1 JOÃO CORREÇÃO FORMULÁRIO DE ATIVIDADE 
―CADASTRAR DADOS‖ PG. 28 

20/11/2008 

 

1. INTRODUÇÃO  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO DOMÍNIO  

Pequena descrição do domínio do experimento científico e de seu conjunto de 

atividades. Não deve ser longo, ultrapassando duas páginas.  

 

1.2 LEGENDA E NOTAÇÃO GRÁFICA 

Texto padrão descrevendo a notação gráfica e formulários padrão. 

A fim de facilitar o entendimento dos modelos apresentados, são 

representados, em uma legenda (na Figura 1), os principais elementos utilizados no 

diagrama de atividades. Os nós de atividade e ação representam, no modelo UML, os 

procedimentos da pesquisa como atividades do workflow abstrato. Enquanto o nó 

atividade pode conter a sub-atividades ou ações internamente, o nó ação representa 

uma etapa atômica do processo experimental, não podendo ser sub-dividida. Ambos 

os nós, atividade e ação, podem conter diversos nós de objeto associados. Os nós de 

objeto representam, nesta abordagem, os insumos (quando o artefato é utilizado na 

execução da atividade ou ação) ou produtos (quando o artefato é produzido durante a 

execução da atividade ou ação). Existem ainda os nós de controle que têm por 

objetivo realizar o sincronismo, divisão e decisão nos fluxos de dados e controle. O nó 

de controle do tipo Decisão deve apresentar as condições de guarda (entre colchetes 

[]), que representam os possíveis resultados da decisão. O nó do tipo Merge 

imediatamente passa para um nó de saída todos os fluxos de dados ou de controle, 

possui a mesma notação do nó Decisão, por isso para facilitar a visualização foi 

atribuída à cor cinza ao nó do tipo Merge. A Divisão de fluxo representa a divisão do 
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fluxo de dados ou de controle em diversos fluxos de saída ao mesmo tempo, há uma 

replicação dos controles e dados oriundos dos fluxos de entrada.  

 

   

  

Figura 1. Legenda com elementos do diagrama de atividades (UML 2.0) utilizados na modelagem 

dos workflows abstratos. 

 

Para enriquecer a modelagem, foi criado um padrão de representação gráfico e 

estereótipos para os elementos utilizados na modelagem. A Figura 2 apresenta o 

padrão relacionado aos elementos Atividade ou Ação. O estereótipo é marcado pelo 

símbolo ―<< >>‖ com o nome no meio. Nesta abordagem, existem quatro estereótipos 

definidos: Manual (Figura 2 – a); Semi-Automatizada (Figura 2 – b); Automatizada 

(Figura 2 – c); Sub-Workflow (Figura 2 – d); e, Workflow (Figura 2 – d). Uma ação 

pode ser Manual, Semi-Automatizada ou Automatizada.  

O estereótipo <<Manual>> é atribuído a uma ação na qual não há ou é pouca a 

utilização de ferramentas que auxiliem na execução, sendo essencial a participação do 

pesquisador. O estereótipo <<Semi-Automatizada>> é atribuído a uma ação, na qual é 

necessária a utilização de ferramentas que auxiliem na execução, sendo fundamental 

a participação do pesquisador. O estereótipo <<Automatizada>> é atribuído a uma 

ação, na qual existe a utilização de ferramentas que auxiliam na execução, sendo 

quase nenhuma a participação do pesquisador. Já o estereótipo <<Sub-Workflow>> 

somente se aplica a elementos do tipo ação que representam atividades, pois estes 

podem ser compostos por outros elementos atividades ou ações, além de fluxo de 

dados e controle internos e nós de dados e controle. Assim, definindo-se Sub-workflow 
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é etapa do processo experimental encapsulado, contendo outras atividades ou ações 

encadeadas de maneira organizada. O estereotipo <<Workflow>> somente se aplica a 

elementos do tipo atividade, na modelagem.  

 

 

Figura 2. Notação gráfica e padrão de representação das atividades e ações.  

 

A fim de representar visualmente os artefatos e as ferramentas, dois modelos 

auxiliares são utilizados, cujos elementos são classes do diagrama de classes da 

UML. Os estereótipos adotados estão representados na figura 3. Na Figura 3-a se 

utiliza o estereótipo <<Artefato>> para um artefato consumido/produzido no 

experimento científico. Na figura 3-b se utiliza o estereótipo <<Ferramenta>> para uma 

ferramenta utilizada na execução de uma atividade do experimento científico. 

 

 

Figura 3. Notação gráfica e padrão de representação das ferramentas e dos artefatos. 

 

A seguir estão apresentados os três formulários utilizados neste documento, 

contendo os seus campos e as suas descrições. A tabela 1 apresenta o formulário de 

Atividade; a tabela 2 apresenta o formulário de Artefato e a tabela 3 apresenta o 

formulário de Ferramenta.  

 

Tabela 1. Formulário de Atividade e seus campos. 

Atividade [NOME DA ATIVIDADE] 

Descrição 
Descreva as etapas de execução da atividade de forma detalhada, também deve descrever o 
objetivo da atividade. 
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Tipo de atividade 

Informe o tipo de atividade. Os possíveis tipos de atividades são:  

 Manual: uma atividade na qual não há ou existe pouca utilização de ferramentas que 
auxiliem em sua execução, sendo essencial a participação do pesquisador/cientista. 

 Semi-Automatizada: uma atividade ou ação na qual há uma interação do pesquisador e 
apoio de algum recurso computacional necessário.  

 Automatizada: uma atividade ou ação que não requer a participação essencial do cientista, 
pois existe recurso computacional responsável por apoiar sua execução completamente. 

Obrigatoriedade 
Informe se essa atividade sobre a sua obrigatoriedade. As possíveis classificações são: 
obrigatória ou opcional. Caso a atividade seja classificada como opcional, cite as situações em 
que a sua execução é desejada. 

Ferramenta Liste os softwares, sistemas ou simuladores utilizados durante a execução da atividade. 

Insumo 
Liste os artefatos consumidos pela atividade. Esses artefatos representam a ―matéria-prima‖ da 
atividade, ou seja, os dados de entrada necessários para executar a atividade. 

Produto 
Liste os artefatos produzidos pela atividade. Essa produção pode ser de um artefato novo ou a 
transformação de um artefato existente. Esses artefatos são os dados de saída produzidos pela 
atividade. Registre a quantidade gerada para cada produto. 

Papel 
Liste os papéis desempenhados por um ou mais indivíduos para a realização da atividade. 
Responsáveis pela execução da atividade (e.g., geólogo). 

Pré-condição 
Liste as pré-condições que devem ser atendidas para iniciar a execução da atividade (e.g., 
atividade X executada, recurso financeiro disponível e alocado, etc.). 

Pós-condição 
Liste as pós-condições que são geradas ao final da execução da atividade (e.g., dado gravado 
no repositório, recurso computacional liberado). 

Pré-atividade 
Liste as atividades que devem ter sido concluídas para que seja possível a execução dessa 
atividade. 

Sub-atividade 
Liste as atividades que compõem esta atividade (se existirem). Neste caso, cada sub-atividade 
listada deverá ter uma ficha, equivalente a essa, preenchida. 

Capacidade de 
paralelismo 

Informe se a atividade pode ser paralelizada ou distribuída. Caso positivo, cite as situações em 
que essa atividade pode ser paralelizada. 

Risco associado 
Liste os riscos associados à atividade. Os riscos são fontes de perigo, possibilidade de perda 
ou infortúnio. Como exemplo: entrada de dados manual, transformação de dados ou entradas. 

Freqüência de 
utilização 

Classifique a freqüência de uso da atividade. Pode ser utilizada uma classificação qualitativa 
(Alta, Média ou Baixa). Também pode ser especificado um valor numérico. 

Custo 
computacional 

Informe o tempo médio despendido na execução da atividade. Caso haja uma fórmula que 
calcule o tempo de execução, explicite-a. 

Outros 
comentários 

Se necessário, utilize este espaço para fazer outros comentários que julgar pertinente. 

 

Tabela 2. Formulário de Artefato e seus campos. 

Artefato [NOME DO ARTEFATO] 

Descrição Descreva resumidamente o artefato. 

Origem 
A classificação quanto à origem é: interna ou externa. Interna se é produzido por uma 
das atividades do workflow científico. Externa se é produzido por alguma atividade que 
não faz parte do workflow científico que está sendo modelado.  

Utilização 

Informe na tabela abaixo as atividades na qual esse artefato é gerado/usado. Se o artefato é 
usado pela atividade, esse é um Insumo. Se o artefato é gerado pela atividade esse é um 
Produto.  
Para cada caso em que o artefato é usado/gerado por uma atividade, descreva sua condição 
de obrigatoriedade. Faça isso para cada atividade com a qual esse artefato se relaciona. As 
classificações possíveis são:  

 Obrigatório: Artefato é um insumo obrigatório de uma atividade, isto é, sempre é 
consumido; Artefato é produto obrigatório de uma atividade, isto é, sempre é 
produzido.  

 Opcional: Artefato é um insumo opcional de uma atividade, isto é, pode ser 
consumido, dependendo de uma determinada condição; Artefato é produto opcional 
de uma atividade, isto é, pode ser produzido, dependendo de uma determinada 
condição.  

  
[Informe o formato do artefato (digital, digitalizável ou físico). Digital se é arquivo de 
computador. Digitalizável se é um documento em papel, que pode ser transformado em um 
arquivo de computador (através de um scanner). Físico se é uma amostra de material (ex.: 
rocha, areia, etc.). Caso o Formato do artefato seja digital, pode-se listar a extensão digital do 
formato.  

Atividade Insumo/ Produto 
Condição de 
obrigatoriedade 

Formato 
Extensão 
digital 

Nome da 
Atividade 

Insumo ou 
Produto 

Descrição da 
obrigatoriedade: 
Obrigatório; Opcional. 

Físico, 
digitalizável, 
Digital. 

Extensão 
do artefato 
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Tipos de extensão 
digital 

A lista de todas as extensões digitais possíveis para o artefato. 

Temporalidade 

Artefato é um insumo/produto de uma atividade cujo tempo de vida é limitado, isto é, 
após a execução do experimento científico é descartado. Ex.: O artefato A é Insumo 
(entrada) da atividade Atv1 e Atv2, mas artefato A é insumo Obrigatório de Atv1 e 
Opcional de Atv2. 

Metadado 
Descreva informações relacionadas ao artefato, quando pertinentes. Informações como 
campo, nº de colunas, disposição dos campos (e.g., colunas de 1 a 4 representam o id, 
colunas de 5 a 10 representam o peso).  

Ferramenta 
Se o artefato for um arquivo de computador, diga que ferramenta(s) lida com este 
arquivo.  

Sinônimos Liste aqui os sinônimos deste artefato. 

Outros 
comentários 

Se necessário, utilize este espaço para fazer outros comentários que julgar pertinente. 

 

Tabela 3. Formulário de Ferramenta e seus campos. 

Ferramenta [NOME DA FERRAMENTA] 

Descrição Descreva a ferramenta de forma detalhada. 

Tipo de aplicação 

Informe o tipo de aplicação. Alguns tipos de ferramentas são: 
- Batch: Arquivos utilizados pra automatizar tarefas; 
- Serviço: Aplicação que provê funcionalidades para o uso por outra; 
- Interface: Aplicação na qual há uma interação com o usuário através de 

telas, formulários ou comandos. 

Versão Cite a versão da ferramenta utilizada. 

Sistema Operacional Liste os sistemas operacionais nos quais a ferramenta é executada. 

Extensões digitais 
suportados 

Liste os formatos que a ferramenta suporta, consome ou manipula. 

Local de Execução 

Liste os locais de execução que a ferramenta suporta. Alguns tipos são:- 

 Local – se é executado no mesmo local que o Workflow;  

 Remota – se é invocado e é executado em infraestrutura diferente do Workflow;  

 Cluster – se é executado em ambientes de alto desempenho;  

 Grade (Grid) – se é executado em ambientes computacionais dispersos para alto 
desempenho.  

Forma de disparo 
Liste a forma de disparo da ferramenta. Esta é a forma como a ferramenta será 
ativada. Por exemplo: Linha de comando ―H:\Movimento\CMDO9.EXE‖. 

Outros comentários Se necessário, utilize este espaço para fazer outros comentários que julgar pertinente. 

 

1.3 OBJETIVO DO DOCUMENTO 

Texto padrão para preenchimento com informações específicas do 

experimento. 

Este documento apresenta como objetivo documentar o workflow abstrato 

referente ao experimento ―NOME DO EXPERIMENTO‖. Este contém uma 

especificação do workflow científico, contendo um conjunto de formulários, e a sua 

modelagem, em diagramas de atividades da UML 2.0. O documento é estruturado da 

seguinte forma: 

• Na seção 2 é apresentada uma lista de termos relacionados ao domínio 

do experimento ―NOME DO EXPERIMENTO‖. 

• Na seção 3 é apresentada a lista dos papéis envolvidos no ―NOME DO 

EXPERIMENTO‖, contendo não só o conhecimento exigido, mas também o seu nível.  
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• Na seção 4 é apresentada a modelagem do processo ―NOME DO 

EXPERIMENTO‖, o resultado é um conjunto de modelos de workflow abstrato 

correspondente, representados em diagramas de atividades (baseado na UML). 

Também, na seção 4.2, são apresentados os formulários preenchidos, contemplando 

as ferramentas, as atividades e os artefatos relacionados aos workflows ―NOME DO 

EXPERIMENTO‖.  

 

2 LISTA DE TERMOS 

Lista com a definição de termos e conceitos do domínio do experimento 

científico que são utilizados nos formulários e atividades. Devem-se listar termos, 

nomes de métodos, nome de conceitos, dentre outros itens. 

 

3 LISTA DE PAPEIS ENVOLVIDOS 

Apresenta-se a lista dos papéis envolvidos no ―NOME DO EXPERIMENTO‖, 

contendo não só o conhecimento exigido, mas também o seu nível.  

 

4 MODELOS DE WORKFLOW ABSTRATO & FORMULÁRIOS 

4.1 MODELOS DE WORKFLOW ABSTRATO 

Seção no qual se apresentam os modelos de workflow. Pode-se descrever 

brevemente o objetivo de cada workflow representado.  

 

4.2 FORMULÁRIOS 

4.2.1 ATIVIDADES 

Seção no qual estão descritos todos os formulários de atividade. 

 

4.2.2 ARTEFATOS 

Seção no qual estão descritos todos os formulários de artefatos 

 

4.2.3 FERRAMENTAS 

Seção no qual estão descritos todos os formulários de Ferramentas. 

 

4.3 DIAGRAMA DE FERRAMENTAS & DIAGRAMA DE ARTEFATOS 

Seção na qual se descreve os diagramas de Artefatos e Ferramentas.  

ANEXOS 

Seção no qual se pode colocar qualquer anexo importante para o entendimento 

do documento. 
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ANEXO E – METAMODELO PARA EXPERIMENTAÇÃO 

UTILIZANDO WORKFLOW CIENTÍFICO 

Metamodelo para experimentação com base em workflow científico 

Os elementos como Workflow, Sub-workflow, Atividade, Artefato e Ferramenta 

são utilizados em modelos de workflow científico, principalmente, os que se encontram 

em nível concreto, pois são conceitos normalmente representados nas linguagens de 

modelagem dos diversos SGWfCs. Porém, somente esses elementos básicos não 

permitem uma representação mais abrangente dos workflows científicos, perdendo-se 

a oportunidade de agregar mais informações aos modelos, visto que não são capazes 

de representar informações importantes para os procedimentos de um experimento in 

silico ou in virtuo.  

Por exemplo, atividades manuais realizadas pelos pesquisadores não são 

usualmente capturadas ou representadas em um SGWfC, como o Kepler (ALTINTAS 

ET.ET AL. 2004) e ou Vistrails (CALLAHAN ET.ET AL. 2006). Entretanto, essas são 

atividades importantes dos experimentos cientificos, pois envolvem o julgamento do 

pesquisador e, em geral, resultam em novos conhecimentos científicos. Logo, as 

atividades manuais deveriam estar documentadas em algum local, contudo nestes 

SGWfCs, estas informações são armazenadas em documentos genéricos ou notas e 

nem sempre são anexadas ao workflow científico em utilização. A forma como essa 

documentação é realizada, acaba por tornar-se ineficiente e propensa a erros (VERDI 

ET AL., 2007). 

Considerando esse problema, especializações dos elementos básicos do 

workflow foram definidas, juntamente com a criação de novos, com o intuito de 

agregar mais semântica ao modelo. Consequentemente, espera-se auxiliar ao 

pesquisador na representação de suas atividades de pesquisa, registrando detalhes 

não representados diretamente em workflow concretos, como no caso de atividades 

manuais, mas que são importantes quando se trata de workflow abstrato.  

Adicionalmente, atributos foram definidos e adicionados aos elementos já 

existentes e também aos novos para representar as informações que os caracterizam 

detalhadamente. Como resultado, um metamodelo foi desenvolvido para representar 

todos esses elementos, seus atributos e seus relacionamentos. A Figura E.1 

apresenta o metamodelo proposto contendo: os elementos de modelos do workflow 

científico abstrato, o relacionamento entre estes e os atributos que os caracterizam.  
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Figura E.1. Metamodelo estendido para experimentos científicos baseados em workflow científico. 

 

O metamodelo é representado na notação de Diagrama de Classes, UML 2 

(OMG, 2009). Na Figura E.1, um elemento do domínio de workflow científico será 

representado por uma classe. Para fins de representação, as características dos 

elementos de experimentação baseada em workflow científico foram representadas 

como atributos das classes. Na Figura E.1, além dos elementos do domínio de 

workflow científico, estão definidos os relacionamentos entre estes elementos, sendo 

representados através das associações do diagrama de classes. Todas as 

associações são relações de uso ou de composição de agregação entre os conceitos.  

Durante a definição do metamodelo, o elemento Sub-workflow sofreu alteração 

para se adequar a nossa visão sobre o domínio de workflow. No entendimento desta 

abordagem, existia uma sobreposição com o elemento Atividade composta definido na 

extensão, pois, de fato, ambos são caracterizados por serem elementos contendo 

fluxos de atividades internas. Desta maneira, não houve necessidade de definir no 

metamodelo dois elementos com semântica equivalente. Assim, o conceito de Sub-

workflow passou a ser considerado como um papel no relacionamento entre Atividade 

Composta e Workflow. 

O metamodelo atende a uma caracterísitca dos modelos de workflow científico 

que é a capacidade de representar iterações e repetições. Em geral, os modelos de 

workflows científicos são classificados em: DAG (Directed Aciclyc Graph), incapazes 

de representar iterações, e non-DAG, que são capazes. O metamodelo da Figura E.1 

não restringe o uso de nenhum dos modelos, pois um modelo de workflow DAG pode 
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ser representado através de estruturas de non-DAG, desde que não apresente 

sequência de atividades contendo iterações. Além disso, essa característica em geral 

está associada às restrições da infra-estrutura computacional e do SGWfC, e não do 

experimento in silico.  

A seguir são apresentados os detalhes dos elementos do metamodelo, 

explorando em especial Atividade, Ferramenta e Artefato. Também são discutidos os 

relacionamentos definidos, incluído as especializações, composições e associações.  

Elemento Atividade 

O elemento Atividade contém um conjunto de atributos como definidos na 

Figura E.1, que capturam caracterísitcas relacionadas, por exemplo, às condições de 

uso, à responsabilidade sobre execução, dentre outros. A seguir são explicados os 

seus atributos, sendo eles: 

 Obrigatoriedade: O experimento científico pode ter variações no conjunto 

de atividades que serão executadas, porém algumas são obrigatórias. De 

fato, o experimento científico é um conjunto de diferentes fluxos de 

atividades, que variam entre si em alguns pontos específicos. Para 

exemplificar, considere que um pesquisador deseja refinar um resultado 

obtido numa rodada de execução do experimento científico, para avaliar um 

comportamento dos resultados e na rodada seguinte, o pesquisador não 

deseja executar esta atividade, pois ele já compreendeu o comportamento. 

Tendo em vista a possibilidade de escolha entre atividades a serem 

executadas, com o intuito de configurar o experimento científico, torna-se 

importante registrar a informação sobre a obrigatoriedade de uma atividade 

dentro do conjunto de atividades. Nesta abordagem foi definida uma 

classificação em obrigatória ou opcional. Durante a realização do 

experimento científico, se o pesquisador puder escolher não executar uma 

atividade, essa é caracterizada como opcional. Entretanto, se o 

pesquisador for obrigado a realizar a atividade, esta é caracterizada como 

obrigatória.  

 Pré-condição: Uma atividade pode necessitar que uma situação, contexto 

ou condição seja verdadeira, para que seja permitido o seu início. A UML 

define o termo pré-condição como uma restrição que deve ser satisfeita 

quando a execução é iniciada (OMG, 2009). Com essa informação, durante 

a concepção do workflow concreto, regras ou meios para validar as 

condições precisam ser definidos e tratados, assim quando houver a 

execução desta atividade seja garantido que seu início só é efetuado se 

todas as pré-condições forem atendidas.  
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 Pós-condição: Uma atividade, para ter sucesso ao término de sua 

execução, pode necessitar que uma determinada situação, contexto ou 

condição seja verdadeiro. A UML define o termo pós-condição como uma 

restrição que deve ser satisfeita quando ao termino da execução (OMG, 

2009). Da mesma forma que uma pré-condição, a informação capturada 

com o atributo pós-condição serve para que se criem regras ou meios para 

validação as condições necessárias ao término da execução da atividade. 

 Papel: Uma atividade é realizada sob a responsabilidade de um indivíduo, 

que desempenha um papel no experimento. Por exemplo, considere uma 

atividade de análise de genoma defeituoso, um possível papel associado a 

essa atividade seria um geneticista. Destaca-se que um papel pode ser 

desempenhado por um ou mais indivíduos e um mesmo indivíduo pode 

desempenhar mais de um papel em todo o experimento científico. Uma 

atividade pode possuir mais de um papel necessário para sua execução, e 

neste caso existe um papel que é determinado como primário, ou seja, o 

responsável pela atividade, e os demais papéis são secundários, que são 

papéis de apoio a execução. 

 Capacidade de paralelismo: Algumas atividades permitem que sua 

execução seja paralelizada e / ou distribuída, isto é, os passos são divididos 

e executados separadamente através de recursos computacionais, como 

por exemplo, ambientes em grade ou clusters. Essas atividades podem ser 

realizadas por diversos indivíduos ou recursos computacionais ao mesmo 

tempo. Quando há paralelismo, possibilita-se que a atividade tenha um 

aumento no seu desempenho. Entretanto, se a atividade não puder ser 

executada em paralelo ou de forma distribuída, então há uma restrição 

quanto a sua execução. Desta forma, torna-se importante que esse atributo 

capture quais são as situações nas quais a paralelização e/ou distribuição é 

realizada.  

 Risco: A Atividade quando sujeita a fontes de perigo, possibilidade de 

perda ou infortúnio, está vulnerável a falhas. Essas situações são 

denominadas risco e estão associadas à execução do workflow científico e 

suas atividades. Por exemplo, algumas situações podem acarretar riscos ao 

experimento científico, como a entrada manual de dados, transformação de 

dados e entradas, ou fatores do ambiente onde o experimento científico 

executado. Com a captura das situações e dos riscos que podem ocorrer, o 

pesquisador ao criar seu workflow concreto deve considerar meios para 

mitigar sua ocorrência.  
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 Freqüência de utilização: A atividade pode ser utilizada mais de uma vez 

no mesmo experimento, pois o fluxo de execução pode conter decisões ou 

repetições que obrigam a sua re-execução diversas vezes. Nesta 

abordagem, isso se caracteriza como freqüência de utilização da atividade. 

A freqüência de utilização pode ser classificada como: alta, média ou baixa. 

Também pode ser especificado um valor numérico que representa a 

quantidade de vezes que a atividade é executada. 

 Custo computacional: A atividade pode necessitar de apoio de recursos 

computacionais para que seja realizado. Quando isto acontece torna-se 

interessante registrar qual o seu custo computacional e o tempo de 

execução. Caso haja uma fórmula que calcule o tempo de execução, esta 

deve ser explicitada. Nesta abordagem, também se adota uma classificação 

qualitativa para o custo computacional: alta, média e baixa. Com o custo 

computacional das atividades registradas, pode-se estimar o tempo de 

execução do experimento. 

 

Elemento Artefato, Produto e Insumo 

Equivalente ao elemento atividade, também foram definidos atributos que 

representam características do elemento artefato. A seguir são apresentados os 

atributos definidos, sendo eles: 

 Origem: Um artefato pode ser produzido internamente ao experimento, 

como conseqüência da execução de uma atividade interna, ou pode ser 

oriundo de atividades externas ao experimento científico. Na representação 

por workflow científico, um artefato é classificado como externo quando 

produzido fora do conjunto de atividades do workflow. Quando um artefato 

é produzido internamente é classificado como interno. Esta informação 

serve para caracterizar o conjunto de artefatos que foram criados durante a 

execução de um workflow cientifico, permitindo, por exemplo, determinar a 

responsabilidade de uma determinada informação utilizada. 

 Metadado: Um artefato pode ser estruturado internamente e composto por 

um conjunto de informações. Quando isto acontece, é interessante que 

essa estrutura seja capturada, pois representa a forma como o 

conhecimento está organizado. Isto permite que ao se criar o workflow 

científico concreto, possa se determinar onde as informações estão 

presentes nos artefatos. 

 Sinônimo: Um artefato pode possuir mais de um nome pelo qual é 

conhecido, quando isto ocorre é importante que seja registrado.  
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 Temporário: Um artefato pode possuir associado a ele um tempo de vida 

determinado ou finito. Existem artefatos que permanecem armazenados 

mesmo ao final da execução da atividade ou workflow. Quando isto ocorre 

são considerados permanentes. Entretanto, existem artefatos que só 

existem temporariamente e acabam descartados ou destruídos ao final da 

execução da atividade ou workflow.  

 Tipos de extensão digital: Os tipos de extensão digital de um artefato 

quando produto/insumo de uma atividade são registrados neste atributo. 

Essa informação permite que posteriormente seja associado o 

produto/insumo às ferramentas que a suportam, caracterizando possíveis 

restrições no workflow científico concreto. 

 

No metamodelo da Figura E.1, existem dois elementos que surgiram a partir da 

definição da associação entre elemento Artefato e elemento Atividades e seu uso 

durante a execução, sendo eles os elementos Produto e Insumo. De fato, esses 

elementos representam instâncias de Artefato para uma relação de uso com Atividade 

no modelo de workflow científico. A seguir, são descritos os atributos definidos para 

ambos os elementos: 

 Formato: Durante o uso, um artefato instanciado pode estar no formato 

digital, físico ou digitalizável. Um produto/insumo é classificado como digital 

se é arquivo de computador ou dado computacional, em um formato 

específico. Um produto/insumo é digitalizável se é um documento em papel, 

que pode ser transformado em um arquivo de computador, por exemplo, 

através de um scanner. Um produto/insumo é físico se é uma amostra de 

material, por exemplo, rocha ou areia. Esta informação permite determinar 

se haverá algum esforço na transformação de uma instância do artefato 

para formato digital ou se ele é utilizado em meio físico. A transformação, 

isto é, a digitalização pode adicionar mais esforço à execução do workflow 

científico.  

 Extensão digital: se o produto/insumo está no formato digital, este possui 

extensão digital associada. Pode haver mais de um possível formato para 

esse Produto / Insumo e esta relaciona-se à Instância do Artefato em uso 

numa Atividade.  

 

Elemento Ferramenta 

Os atributos definidos para o elemento Ferramenta os caracterizam nos 

modelos de workflow científico abstrato, mas também tem como propósito fornecer 
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informações a serem utilizadas na concepção do workflow científico concreto. As 

informações contidas nesses atributos são requisitos restritivos para o uso desta 

ferramenta e devem ser considerados na concepção do workflow concreto. Por 

exemplo, se ferramentas utilizadas em uma atividade só podem ser executadas 

localmente, há uma restrição do uso de tecnologias como web services (W3C, 2010) 

ou chamadas remotas, que deve ser levada em consideração na concepção do 

workflow concreto no SGWfC . Os atributos do elemento Ferramenta são descritos a 

seguir: 

 Tipo de aplicação: Ferramentas possuem características próprias quanto 

ao seu uso, podendo ser: acessadas através de uma interface com 

usuários; ou acessada por outra aplicação ou sistema como um serviço; ou 

executada automaticamente através de comandos ou chamadas remotas. 

Assim, foi definido que ferramentas podem ser classificadas em três tipos 

básicos: Batch – aplicação que utiliza arquivos pra automatizar sua 

execução; Serviço – aplicação que provê funcionalidades para o uso por 

outra; Interface – aplicação na qual há uma interação com o usuário através 

de telas, formulários ou comandos. 

 Versão: Ferramentas podem evoluir com o passar do tempo e por 

necessidade podem adicionar, modificar ou retirar funcionalidades, e 

conseqüentemente isso pode acarretar versões novas. Em alguns casos, 

uma atividade pode necessitar do apoio de uma versão específica do 

software. Outro exemplo é um artefato somente suportado por versão da 

ferramenta. 

 Sistema Operacional: Ferramentas, em geral, são executadas sobre 

determinado sistema operacional. Esta informação é importante, pois pode 

constituir em restrição para execução do workflow científico do experimento 

e sua concepção. 

 Local de execução: Ferramentas podem ser executadas em locais 

distintos. Foi definido que o local de execução deve ser classificado como: 

Local – se é executado no mesmo local que o Workflow; Remota – se é 

invocado e é executado em infra-estrutura diferente do Workflow; Cluster –

se é executado em ambientes de alto desempenho; Grade (Grid) – se é 

executado em ambientes computacionais dispersos para alto desempenho. 

 Forma de disparo: Ferramentas estão armazenadas em algum local e, em 

geral, podem ser invocadas por um caminho (path) ou método de 

invocação. O atributo forma de disparo tem como objetivo capturar a 
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maneira como a ferramenta é disparada/invocada durante a execução do 

workflow. 

 

Extensão de elemento Atividade 

No metamodelo, novos elementos foram criados como especializações do 

elemento Atividade. Na Figura E.2 está representada a hierarquia desses elementos, 

sendo o elemento Atividade o pai da hierarquia, e abaixo dele existem mais dois níveis 

de especializações, o 1º e 2º nível. O primeiro (1º) nível está relacionado à 

característica da atomicidade da atividade, ou seja, a possibilidade de conter sub-

atividades encadeadas como fluxo interno de execução. Portanto, uma atividade pode 

ser ―atividade atômica‖, denominada AtividadeAtômica no metamodelo (Figura E.1), ou 

―atividade composta‖, denominada AtividadeComposta no metamodelo. 

 

Herança – 1º nível

Herança – 2º nível

 

Figura E.2. Extrato do Metamodelo proposto – Herança do elemento Atividade. 

 

O segundo (2º) nível hierárquico é a especialização do elemento atividade 

atômica, estando relacionado ao apoio computacional que esta necessita para ser 

realizada. As três especializações do elemento atividade atômica são ―manual‖, ―semi-

automatizada‖ e ―automatizada‖. Uma atividade é ―manual‖, se não há ou existe pouca 

utilização de ferramentas que auxiliem em sua execução, sendo essencial a 

participação do pesquisador/cientista. Uma atividade é ―semi-automatizada‖, se há 

necessidade de uma interação do pesquisador/cientista e de apoio de algum recurso 

computacional. Uma atividade é ―automatizada‖, se não requer uma participação 

essencial do pesquisador/cientista, pois há um recurso computacional que é 

responsável por apoiá-la completamente.  

Relacionamento entre elementos no metamodelo 

O metamodelo (Figura E.1) propõe um conjunto de relacionamentos 

(associações no diagrama de classes da UML 2) que representam interações entre os 
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elementos do domínio de experimentação baseada em workflow científico. Os 

relacionamentos propostos no metamodelo são descritos a seguir nesta seção. 

Relacionamento 1: As atividades do experimento científico são ordenadas em 

seqüências de execução. Logo, é normal que uma atividade possa ter atividade 

predecessora e/ou atividade sucessora nesta seqüência. No metamodelo, para 

capturar esta relação entre atividades, foi definido um relacionamento do tipo auto-

associação entre elemento Atividade. A Figura E.3 representa esse relacionamento, 

denominado como <associação>Depender. Nota-se que essa associação tem 

cardinalidade * em ambas as extremidades, isto significa que a atividade pode ter zero 

ou mais predecessoras e zero ou mais sucessoras. 

 

 

Figura E.3. Relacionamento de precedência e sucessão entre elemento Atividade – auto-

associação. 

 

Relacionamento 2: A definição de workflow científico propõe que internamente 

neste existe um conjunto de atividades encadeadas a formar um ou mais fluxos de 

execução, logo as atividades pertencem aquele workflow científico. No metamodelo 

defindo, essa relação entre o elemento Workflow e Atividade foi definida como um 

relacionamento (associação) do tipo composição, denominada <composição>Conter. 

Assim, uma atividade só existe do ponto de vista do experimento científico se está 

interligada ao workflow científico. A Figura A.4 apresenta como o relacionamento entre 

Workflow e Atividade foi representada no metamodelo. Percebe-se que dentro desta 

associação uma atividade tem um papel de sub-atividade para um workflow. 

 

  

Figura E.4. Relacionamento de composição entre Workflow e Atividade. 

 

Relacionamento 3: Durante sua execução, a atividade pode consumir, 

modificar ou gerar dados e/ou informações, sendo esses considerados aqui como 

artefatos. Quando um artefato é consumido no início da execução da atividade, é 

denominado insumo. Quando gerado durante a execução, denomina-se como produto. 
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No metamodelo, esses relacionamentos são explicitados como relações de 

agregações entre os elementos Atividade e Artefato, e classes associativas 

representando os elementos Produto e Insumo. A associação de agregação é 

justificada pelo fato que um artefato não está relacionado exclusivamente com uma 

única atividade, pois pode ser insumo de uma atividade X e produto de uma atividade 

Y.  

A Figura A.5 é o extrato do metamodelo no qual estão representadas as duas 

relações (associações) que definem a interação entre Artefato e Atividade. Uma 

relação denominada <composição>Produzir, para representar a geração de um 

artefato por uma atividade, enquanto outra relação denominada 

<composição>Consumir para representar a utilização de um artefato por uma 

atividade. E duas classes associativas, Produto ligado a relação 

<composição>Produzir e Insumo ligado a relação <composição>Consumir. 

 

  

Figura E.5. Relacionamento de agregação entre elementos Atividade e Artefato. 

 

Relacionamento 4: Uma atividade pode ser atômica ou composta. Neste 

metamodelo, quando a atividade é composta, ela representa um workflow. Esse 

relacionamento foi definido com base na característica em comum entre ambas, pois, 

assim como o workflow, a atividade composta contém atividades atômicas 

encadeadas representado um fluxo de execução. Entretanto, seria redundante se o 

metamodelo contivesse tanto elementos Atividade Composta e Workflow como 

composição de atividades. Portanto, foi definido que uma atividade composta, dentro 

do fluxo de execução de um workflow, tem o papel de Sub-workflow. A Figura A.6 é o 

extrato do metamodelo exibindo o relacionamento entre elementos Workflow e 

Atividade Composta. Este relacionamento é uma associação denominada como 

<associação>Representar. Essa associação significa que a instância de atividade 

composta associa-se únicamente a instância de workflow. De fato, somente é 

necessário que o elemento Atividade Composta tenha conhecimento do elemento 
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Workflow que ele representa, e não o contrário, uma vez que pode haver diversas 

atividades compostas distintas que representam o mesmo workflow. 

 

 

Figura E.6. Relacionamento unidirecional entre Atividade Composta e Workflow. 

 

Relacionamento 5: Certas atividades têm suas execuções apoiadas por 

recursos computacionais, ou seja, o cientista ou pesquisador ao realizar uma atividade 

utiliza uma ou mais ferramentas. Então, pode se inferir que existe um relacionamento 

entre o elemento Atividade e Ferramenta. Entretanto, quando uma atividade é 

composta, relacionar ferramentas a essa atividade pode se tornar confuso e propenso 

a erros. Por exemplo, uma atividade composta representa um workflow, assim ela 

contém um conjunto de atividades encadeadas. Entretanto, esse conjunto é composto 

por atividades atômicas manuais, semi-automatizadas e automatizadas, isto é, 

algumas atividades podem não se relacionar a ferramentas ou podem se relacionar a 

diversas ferramentas diferentes. Logo, não há como relacionar uma única ferramenta a 

atividade composta (que representa o workflow). Além disso, listar todas as 

ferramentas na atividade composta é redundante, pois, essas informações já estão 

presentes nas atividades atômicas que a compõe (que representa o workflow).  

A Figura E.7 é o extrato do metamodelo que representa esse relacionamento, 

nela há uma associação do tipo agregação, denominada <agregação> Apoiar, entre 

atividade atômica e ferramenta, no qual uma atividade atômica se relaciona com zero 

ou mais (*) ferramentas, enquanto uma ferramenta está relacionada com zero ou 

atividades. Essa cardinalidade se explica pelo fato de haver, comumente, a 

possibilidade de se escolher mais de uma ferramenta para apoiar a execução de uma 

atividade e ao mesmo tempo, uma ferramenta ser utilizada em diversas atividades 

distribuídas pelo experimento. 

 

 

Figura E.7. Relacionamento entre elementos Atividade Atômica e Ferramenta. 
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Relacionamento 6: Devido à dependência de recursos computacionais nos 

experimentos in virtuo e in silico, os Artefatos podem ser manipulados através de 

Ferramentas durante a execução de atividades do workflow. Então, a fim de capturar 

esse relacionamento, foi definida no metamodelo uma associação entre Artefato e 

Ferramenta, denominado <associação> Suportar. O elemento Artefato associação tem 

o papel de ―Suportada‖, isto é, a ferramenta a suporta durante a execução. Essa 

associação tem cardinalidade * em ambas as extremidades, o que significa que os 

múltiplos Artefatos se relacionam com múltiplas Ferramentas, o que acontece na 

realidade é que um artefato pode ser lido por mais de uma ferramenta (por exemplo, 

arquivo ―.doc‖, lido por Microsoft Word e BrOffice) e uma ferramenta pode ler mais de 

um artefato. A Figura E.8 é o extrato do metamodelo representando a associação 

entre Artefato e Ferramenta. 

 

 

Figura E.8. Relacionamento entre elementos Artefato e Ferramenta. 

 

Restrições sobre elementos da experimentação baseada em workflow científico 

Após definir os elementos e os relacionamentos entre eles, tornou-se 

necessário definir algumas restrições para que o metamodelo possa representar 

corretamente o domínio de experimentação baseada em workflow científico. Essas 

restrições são regras que devem ser obedecidas. Então, para formalizar essas 

restrições no metamodelo, foi utilizada à linguagem OCL - Object Constraint Language 

(OMG, 2010a). Essa linguagem declarativa tem por objetivo descrever regras que se 

aplicam a modelos UML, tais como o diagrama de classes utilizado no metamodelo 

(Figura E.1). A seguir são apresentadas as restrições definidas em OCL.  

Dependência cíclica de Artefatos na Atividade: 

O relacionamento entre os elementos Atividade e Artefato possui uma 

restrição, pois, como foi representado no metamodelo, existe a possibilidade que um 

artefato seja ao mesmo tempo insumo e produto de uma atividade. Isto 

semanticamente não faz sentido, afinal, uma atividade não pode consumir uma 

informação que vai ser gerada ao final/durante sua execução. Além disso, espera-se 

que ao restringir esta dependência cíclica, não ocorram deadlock por esse motivo. Um 

deadlock é o travamento da execução do workflow por necessidade de insumos ou 

pela geração de produtos que nunca ocorrerá. A Figura E.9 apresenta um exemplo do 
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problema descrito, no caso ―Atividade‖ possui dois insumos ―Insumo1‖ e ―Insumo2‖ e 

um produto ―Produto‖. Apesar do ―Insumo1‖ ser oriundo de outra atividade do 

experimento, o ―Insumo2‖ é oriundo da execução da própria ―Atividade‖, o que acarreta 

em deadlock na execução, pois nunca se iniciará. 

 

 

Figura E.9. Exemplo de problema evitado com a restrição dependência cíclica de Artefatos na 

Atividade. 

 

Definição: ―Uma instância da classe Atividade não pode ter em seu conjunto 

de insumos artefatos que foram produzidos por ela própria.‖ 

Expressão OCL: 

context Atividade inv DependenciaCiclicaArtefatos: 

   self.saida -> intersection (self.entrada) -> isEmpty() 

Dependência procedência e sucessão entre atividades: 

Uma atividade se relaciona com outras atividades, através da 

<associação>Depender, assim podendo conter tanto atividades predecessoras quanto 

sucessoras. Contudo, o metamodelo não restringe o caso no qual atividade se 

relaciona com ela própria, sendo predecessor e sucessor dela mesma. Quando isto 

ocorre, é caracterizado um problema no workflow científico que não deveria acontecer, 

já que a atividade pode ficar presa em deadlock, isto é, sempre ao final de uma 

execução, evocando-se novamente. A Figura E.10 apresenta um possível exemplo de 

problema do problema descrito. Neste exemplo tem-se um fluxo de execução, 

composto por duas atividades, ―Atividade a‖ e ―Atividade b‖. Após a realização da 

―Atividade a‖, a sua sucessora no modelo é ―Atividade b‖, contudo, ao se realizar essa 

atividade, a próxima atividade é a própria ―Atividade b‖. Modelagens desse levam a 

iterações executadas infinitamente, acarretando deadlock na execução. 

 

 

Figura E.10. Exemplo de problema evitado com a restrição dependência procedência e sucessão 

entre Atividades. 
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Definição: ―Uma instância da classe atividade não pode ter como sucessor e 

predecessor ela mesma.‖ 

Expressão OCL: 

context Atividade inv DependenciaCiclicaAtividades: 

   self.sucessor -> intersection (self.predecessor) -> isEmpty() 

Dependência cíclica entre diferentes níveis de workflow: 

No metamodelo proposto é possível que um workflow científico seja composto 

por atividades atômicas e atividades compostas. A diferença entre uma atividade 

atômica e uma atividade composta está no fato que a atividade composta possui fluxo 

de execução interno, ou seja, é composta por outras atividades, enquanto a atividade 

atômica é indivisível. Na verdade, uma atividade composta dentro de um workflow é a 

representação de outro workflow, assumindo o papel de Sub-workflow. Esse 

mecanismo permite que o workflow científico seja partido em conjunto de atividades e 

hierarquizado em níveis. Entretanto, o metamodelo não restringe uma atividade 

atômica de preceder uma atividade composta que representa o workflow, cuja essa 

mesma atividade atômica faz parte. Essa relação se caracteriza como uma 

dependência cíclica entre diferentes níveis, sendo um possível problema no modelo. 

A Figura E.11 apresenta um exemplo para o problema descrito, neste temos 

um ―Workflow‖, que é composto por: atividade atômica ―Atividade a‖; atividade atômica 

―Atividade b‖; e atividade composta ―AtividadeComposta‖, que representa o próprio 

―Workflow‖. Após a realização da ―Atividade a‖, duas outras atividades são realizadas 

―Atividade b‖ e ―Atividadecomposta‖, porém, como esse último é a representação de 

―Workflow‖, todo fluxo de execução é reiniciado. Isto pode acarretar loop infinito, 

conseqüentemente, o workflow ficando em deadlock. 

 

 

Figura E.11.. Exemplo de problema evitado com a restrição dependência cíclica entre diferentes 

níveis de Workflow. 

 

Definição: ―Uma instância da classe atividade não pode ter como sucessor 

uma atividade composta que representa um workflow que a contém.‖ 
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Expressão OCL: 

context Atividade inv DependenciaHierarquica: 

   self.predecessor -> intersection (self.predecessor.workflow.sub_atividade) -> 

isEmpty() 
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