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A gerência dos dados envolvidos nos experimentos científicos é uma tarefa 

árdua para os Sistemas de Gerência de WorkfZows Científicos (SGWfCs), pois cada 

domínio de aplicação científica, como bioinformática, por exemplo, possui esquemas, 

metadados ou ontologias, mais adequados ao seu contexto. Os esquemas de dados 

propostos pelos SGWfCs são extremamente simples e não substituem os esquemas de 

dados dos domínios de aplicação, que por sua vez, não são facilmente incorporados aos 

SGWfCs. Além da heterogeidade de esquemas há também o problema da captura de 

dados semânticos ao longo do ciclo de vida do experimento. Esta dissertação propõe 

uma arquitetura para a gerência de dados genômicos em workJZows de bioinformática, 

na qual são considerados o aproveitamento das soluções para definição, execução e 

proveniência de dados de ~)ollfZows pelos principais SGWfCs e, como repositório para 

estes dados, o esquema padronizado para o domínio da bioinformática GUS (Genomic 

Urzified Sclzema). São propostos serviços que, acoplados aos SGWfCs, possibilitam a 

definição do que deve ser armazenado e em que etapas do experimento esta tarefa deve 

ocorrer. É efetuado o mapeamento e armazenamento dos dados de proveniência gerados 

ao longo do ciclo de vida dos experimentos da bioinformática, permitindo análises mais 

sofisticadas sobre as inforn~ações geradas. O uso de um wo~%$Zow real evidenciou as 

vantagens da solução apresentada. 
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The management of scientific data involved with in-silico expesiments is a 

difficult task for Scientific Workflows Management Systems because each scientific 

domain, like bioinformatics os geology, has schemas, nietadata and ontologies adjusted 

for its specific context. Scientific Workflows Managernent Systems (SWfMSs) 

cornmonly proposes simple data schemas that do not substitute domain specific data 

schemas and it is not easy to couple these schemas to SWfMSs. 

In the moleculas biology scientific scenasio, an aschitecture is proposed to 

manage genomic data produced by bioinfonnatics workflows. This strategy considers 

definition, execution and data provenance solutions proposed by the main SWfMSs and 

the GUS schema (Genomic Unified Schema) as default bioiiiforniatics domain schema, 

where these provenance data will be storage. 

This aschitecture suggests services that can be connected to one of these 

SWfMSs. With these services it will be possible to specify which data to store in the 

provenance domain repository and, moreover, in which step of the workflow will this 

capture occurs.The solution provides the automatic workflow produced data mapping to 

the chosen schema, supporting data provenance and aaalysis. 
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"Não sabendo que era impossível, foi lá efez. " 

(Jearz Cocteau) 

Aproximadamente na década de 1930 a biologia molecular teve seu início com a 

convergência de algumas disciplinas da biologia: bioquímica, genética, microbiologia e 

virologia [I]. Seu foco de estudo se concentra nas macromoléculas e mecanismos 

macromoleculares presentes nos organismos como replicação, mutação e expressão de 

genes [I]. Ácidos nucléicos e proteínas são as duas categorias de macromoléculas mais 

pesquisadas na biologia molecular que busca caracterizar estruturas, funções e 

relacionamentos entre estes dois tipos de macromoléculas [I]. 

Geneticistas, físicos e químicos unem esforços enl tomo de um problema em 

comum: estrutura e função do gene. A maneira como as características biológicas são 

transmitidas de geração para geração é estudada pela Genética, termo que foi aplicado 

pela primeira vez em 1905 por William Bateson para descrever o estudo da variação e 

hereditariedade [2] em uma carta a Alan Sedgwick. Em 1906, Bateson popularizou o 

tenno na Tlzil-d Intemational Co~zfererzce on Plant Nyúridization [3]. Vários estudos na 

área da genética foram conduzidos até que, em 1953, James Watson e Fraiicis Crick 

descobriram a estrutura do DNA (Deox~~1-il?orzucleic Acid) [4], em português, ácido 

desoxirribonucleico, a molécula que contém todas as informações genéticas de cada ser 

vivo. 

Desde então, o número de pesquisas genéticas aumentou consideravelmente e 

seus resultados se tomaram bastante expressivos tanto no contexto científico quanto na 

sociedade. Estes estudos colaboraram para a prevenção e tratamento de doenças 

genéticas, terapias genéticas que utilizam a substituição de genes doentes por genes sãos 

ou eliminação de genes, terapias definidas de acordo com o perfil genético, testes de 



paternidade., alimentos transgênicos, assim como tantos outros assuntos relacionados à 

genética que têm se tornado populares e, em alguns casos, polêmicos. 

Atualmente cientistas das mais diversas áreas encontram apoio para suas 

pesquisas em um vasto conjunto de ferramentas computacionais para aceleras seu 

processo de análise e descoberta. Essas tecnologias permitem que grupos de 

pesquisadores colaborem com dados, idéias e experimentos em tempo real, mesmo 

quando estão geograficamente dispersos. Pasa englobas as estratégias computacionais de 

apoio às ciências da vida, surgiu a Bioinformática [5] uma área de conhecimento 

niultidisciplinar que se refere à criação e evolução de algo~itmos, técnicas estatísticas e 

computacionais e teorias para resolver problemas práticos e formais envolvidos nos 

processos de análise e gerenciamento de informações biológicas. 

Na bioinfonnática, áreas de pesquisa como matemática aplicada, informática, 

estatística, ciência da computação, inteligência artificial, química e bioquímica 

produzem estudos que convergem para solução de problen~as biológicos. Seu principal 

objetivo é a automatização dos procedin~entos de coleta, organização, armazenamento, 

recuperação e análise de dados biológicos gerados pelas fessamentas coniputacionais 

envolvidas no experimento científico, propiciando a inferência ou descoberta de 

inforn~ações. 

São comuns na bioinformática, procedimentos chamados de experimentos irz 

silico, ou seja, aqueles que são baseados em repositórios de informações científicas e 

que fazem uso intenso de fersamentas computacionais que podem ser encadeadas de 

modo a permitir a análise desses dados com o objetivo de testas uma hipótese, geras 

conclusões, buscar padrões ou demonstras um fato conhecido [6]. Cromatogramas, 

análises de alinhamentos, compasações de seqüências e análises filogenéticas podem ser 

citados como exemplos de experimentos irz silico. 

Apesas de todos os benefícios obtidos com o uso dessas tecnologias, como a 

otimização na execução de procedimentos e aumento da qualidade dos resultados, este 

cenáiio leva ao crescente aumento dos dados produzidos pelas pesquisas, assim como, 

gsande heterogeneidade e falta de integração entre as diversas aplicações e bancos de 

dados existentes nos diferentes centros de pesquisa. Com isso surgem novas 



dificuldades para as atividades de compreensão, integração e manipulação das 

informações científicas por parte dos pesquisadores. 

Como exemplo deste aumento de dados, é possível citar os bancos de dados de 

biologia molecular, os quais multiplicaram-se ao longo dos anos e, atualmente, 

totalizam mais de 1000 bases de dados para os diversos organismos existentes [7]. As 

informações possuem origens e versões distintas assim como diferentes graus de 

qualidade e confiabilidade. Os dados são armazenados em locais e foimatos variados, 

possuindo estruturas heterogêneas e muitos métodos de acesso. A mesma diversidade 

pode ser observada no conjunto de aplicações voltadas para experimentos científicos. 

Todos estes fatores cantcterizam um quadro de grande elevação do nível de dificuldade 

das atividades de pesquisa dos biólogos. Na figura 1.1 é possível visualizar a taxa de 

crescimento dos dados armazenados no Genbank [23], um dos maiores repositórios de 

dados genômicos da comunidade científica. 

Figura 1.1. Crescimento exponencial e dados no Genbank [2.3]. 



Nos experimentos iiz silico, os dados de saída de cada etapa do processo podem 

ser utilizados como dados de entrada para as próximas etapâs de maneira encadeada. As 

aplicações podem formar uma composição como se fosse apenas um sistema. Nesse 

contexto surge a necessidade de orquestrar as soluções computacionais utilizadas para 

que a integração dos resultados gerados ao longo do experimento não seja uma tarefa 

manual executada pelo cientista. Além disso, esta integração é necessária para que os 

dados produzidos por cada etapa do experimento possam ser eficientemente gerenciados 

de modo a prover análises dessas informações. 

Um mecanismo computacional que permite a representação do encadeamento 

entre aplicações de maneira automatizada é o Workflow, que pode ser definido como 

uma série de tarefas que podem ser executadas em uma seqüência pré-definida através 

de regras de fluxo. O início da execução de um wor-Wow se dá a partir de um conjunto 

de dados que serão necessariamente consumidos ao longo do processo. Dados 

intermediários podem ser gerados durante a execução de cada passo do workflow e 

repassados às tarefas que se seguem na sequência. Ao final da  execução, espera-se que 

seja gerado um resultado coerente com o propósito ao qual o w o 7 - ~ o w  foi definido. 

Utilizando wor.kfZows é possível descrever de maneira abstrata um conjunto de 

atividades e processos estruturados para fluxos que encadeiam as diversas análises de 

dados envolvidas em experimentos científicos de modo a prover ambientes eficientes 

para a resolução de problemas, utilizando recursos computacionais. Assim, wor-wows 

podem ser utilizados tanto para modelar experimentos iiz silico quanto para executá-los 

e monitorá-10s. No meio científico, esta técnica já vem sendo adotada, de modo que os 

wo~ljcZows são modelados através da composição de aplicações em uma sequência de 

execução. 

Para um wo14$Zow que representa um expeiimento científico foi aplicado o termo 

workflow científico, em oposição aos wot-kflows comerciais utilizados nos processos de 

negócios das empresas. Os wor-kflows científicos geralmente agregam maior dificuldade 

devido à necessidade de processaniento de alta capacidade, enorme volume de dados 

transferidos, maior número de execuções a cada sinlulação do processo e à necessidade 

de frequentes custoniiza@es. 



Devido à falta de conhecin~ento computacional e à enorme necessidade de 

integração, atualmente a maioria das composições de ferramentas computacionais é 

realizada manualmente pelos cientistas. A análise dos dados gerados é pontual, 

ocorrendo no momento em que o biólogo gera o dado, quando muitas vezes, decide qual 

será o próximo passo do experimento ou necessita manipular o dado para deixá-lo 

compatível com o próximo programa a ser utilizado no fluxo. Uma maneira de tentar 

automatizar esse encadeamento de aplicações é a utilização de linguagens de 

programação de script como Perl [ l l ] .  Essa técnica é extremamente acoplada ao 

ambiente e muito complexa para os leigos em computação, o que dificulta as atividades 

do cientista. Além disso, informações de registro de execuções dos programas e a 

limitação no uso das aplicações, tendo em vista que as mesmas devem ser executadas 

localmente, são fatores que tornam esta estratégia menos favorável às pesquisas. 

Vários sistemas de gerência de workfZows científicos (SGWfCs) surgiram para 

oferecer esse tipo de suporte aos experimentos científicos, através da disponibilização 

de interfaces gráficas que permitem a modelagem e a execução de experimentos irz- 

silico. Os SGWfCs que se tornaram mais populares para especificação e execução de 

análises que envolvem um intenso fluxo de dados são o Taverna Workbench [9], o 

Kepler 181, o Vistrails [10] e o Chimera [24]. Nesses sistemas, os workfZows podem ser 

projetados graficamente através dos relacionamentos entre as tarefas, da configuração 

de parâmetros e identificação de fontes externas de dados. Cada tarefa pode consunlu. 

dados produzidos pelo processamento de tarefas anteriores. Os wo~kfZows podem ser 

visualizados como grafos direcionados, nos quais os nós representam módulos de uma 

análise e as arestas, o fluxo de dados entre estes módulos. 

Paralelismo e distribuição são características que passam a ser requisitos para os 

workjZows científicos. Os sistemas citados acima possuem soluções para a utilização de 

Serviços Web [18] para atender à necessidade de distribuição. Serviços web fornecem 

interfaces padrão de acesso que não dependem de linguagem de programação ou 

plataforma, peimitindo a interoperabilidade entre recursos heterogêneos na Web. Os 

serviços web utilizam linguagem e protocolos baseados em XML (eXterzsiõle Markup 

Larzguage): WSDL (Web Services Descriptiorz Larzguage) [19], para descrever serviços 

e SOAP (Sin~ple Oõject Access Pr-otocol) [20] como protocolo de comunica@o. Os 

recursos publicados como serviços web atuam como módulos de softwase reutilizáveis, 

pois ficam acessíveis por qualquer programa cliente na Web. Atualmente existeisi 



diversos serviços web disponibilizados com o objetivo de apoiar as atividades 

científicas. Algumas estratégias para workjZows são específicas para o uso de ~)o7%$!ows 

científicos com serviços web [17, 21 e 221. 

Outra característica que deve ser observada nos SGWfCs disponíveis é a 

proveniência de dados. Durante a execução de um experimento científico são gerados 

metadados que fornecem semântica aos ~ ) o ~ k j ' Z o ~ ) s  e possibilitam sua reutilização. Um 

dos tipos de metadados é a proveniência dos dados, também chamada de linhagem ou 

pedigree [25]. Estas informações adicionam um valor significativo para projetos 

científicos com intenso fluxo de dados. Dentre os sistemas mencionados acima, o 

Taverna, o Kepler e o Vistrails possuem diferentes alternativas para gerenciar dados de 

proveniência. 

Dados de proveniência de um experimento científico são informações que 

permitem determinar o histórico do dado resultante ao final da análise a partir de sua 

origem, mesmo que esta informação tenha sofrido diversas transformações durante o 

processamento e se encontre em um formato qualquer como, arquivos texto, tabelas ou 

imagens [25]. No contexto de bancos de dados, proveniência de dados pode ser descrita 

como a origem do dado e do processo através do qual esta informação foi armazenada 

no banco de dados [26]. Em alguns casos, linhagem é interpretada como materiais e 

transformações que são utilizadas para produzir um dado 11271. Além de ser associada 

aos dados gerados, a proveniência pode ser atribuída ao processo que gera estes dados 

[28], ou seja, mefadados que descrevem o processo e identificam sua origem. 

Um volun~e significativo de dados pode ser gerado e processado em cada etapa 

da execução de um workfZow. No contexto da bioinformática, para validar um 

experimento científico não se deve considerar apenas os dados retornados ao final da 

execução de um workj'Zow. Os dados intermediários, gerados a partir da execução de 

cada etapa do fluxo de trabalho são essenciais para a validação do estudo. Alguns 

SGWfCs oferecem mecanismos que possibilitam a reutilização dos dados 

intermediários para a execução de novos experimentos, permitindo se-execuções 

parciais de wo7-kj'Zo~vs. 

A gerência de dados iateimediários de um M J O ~ ~ ~ ~ O M )  deve facilitar manutenções, 

acessos e análises dos dados gerados e permitir que dados irrelevantes gerados durante a 



execução do experimento sejam eliminados de forma adequada. Os cientistas devem ter 

flexibilidade para optar pelo armazenamento ou eliminação do dado, pois diferentes 

pesquisas podem possuir necessidades distintas. 

É árdua a tarefa de gerenciamento de dados de proveniência por parte dos 

SGWfCs, pois cada doniínio de aplicação científica, como bioinformática ou geologia, 

por exemplo, possui esquemas, metadados ou ontologias, mais adequados ao seu 

contexto. Os esquemas de dados propostos pelos SGWfCs são, de um modo geral, 

extremamente simples e não substituem os esquemas de dados dos domínios de 

aplicação que, por sua vez, não são facilmente incorporados aos SGWfCs. 

Alguns desses esquemas podem ser utilizados para Datawarehousing, 

contribuindo para análises estatísticas sobre os dados de um experimento. Um exemplo 

desse tipo de esquema é o GUS (Tlze Gerzonzics Urzz)?ed Sclze17za) [29], um esquema que 

possui um modelo conceitual padronizado, integrando e estabelecendo relações entre 

diversos tipos de dados e aplicações da bioinformática. O GUS possui um franzework 

associado para armazenar, integrar, analisar e apresentar dados genômicos. Ontologias e 

tipos de dados como genomas, expressão de genes, proteomas e outros podem ser 

representados neste esquema. Um ambiente para desenvolvimento de sítios baseados em 

consultas que acessam a base de dados do GUS é disponibilizado através do GUS WDK 

(Web Dei~elopnzerzt Kit). Projetos de pesquisas biológicas conceituados e de grande 

porte fazem uso desta tecnologia como o PlasmoDB [30], GeneDB [3 11, TcsuziDB [32], 

BiowebDB [33] e vários outros. 

Analisando o cenário apresentado acima é possível perceber que o vasto 

conjunto de fen-amentas computacionais disponíveis para auxiliar pesquisas científicas 

possibilita que estudiosos colaborem com dados e tarefas em experimentos. As 

aplicações de software dos experimentos irz silico podem ser encadeadas formando um 

yipeline. Os SGWfCs como Taverna, Kepler e Vistrails surgiram para dar apoio à 

construção dessas cadeias de aplicações científicas. Do mesmo modo que os SGWfCs 

surgiram propondo soluções com ênfase em tarefas, esquemas de representação de 

dados de bioinformática como o GUS foram definidos almejando compartilhamento e 

consulta de irrformaçóes relacionadas aos experimentos. 



Dados de proveniência, tanto intermediários quanto metadados relacionados à 

história dos dados gerados, são extremamente relevantes para garantir a qualidade da 

pesquisa e são intensamente gerados e trafegados ao longo do processo. Cada SGWfC 

possui seu próprio modelo de representação de dados de proveniência. Estes modelos 

comumente são muito simples e não refletem semântica relacionada ao domínio 

científico. Nenhum dos SGWfCs analisados durante a pesquisa que produziu esta 

dissertação possui n~ecanismos de integração com esquemas padronizados para um 

domínio científico e, além disso, seus repositórios não permitem análises mais 

elaboradas sobre os dados amazenados durante as execuções. Estes sistemas não 

disponibilizam interfaces para a construção facilitada de consultas ou apresentam 

soluções instáveis. 

Os esquemas, metadados ou ontologias padronizados, ou comumente adotados, 

que atendem às necessidades de cada domínio de aplicação científica (bioinformática, 

geologia, etc.) não são facilmente incorporados aos SGWfCs. Desse modo, cientistas 

que necessitam armazenar os dados gerados por seus experimentos em bases de dados 

que acomodem estes dados em um modelo de representação padronizado para a 

bioinformática não conseguem atingir este objetivo ao modelar seu experimento em 

SGWfCs. 

Quando o cientista tem seu experimento projetado em um SGWfC ele tem a 

vantagem da execução automatizada dos recursos computacionais envolvidos no seu 

experimento, mas não terá os dados gerados nesta execução em um banco de dados 

centralizado e voltado para o compartilhamento de pesquisas científicas do mesmo 

domínio. Poi- contrapartida, se necessitar que os dados sejam armazenados na base de 

dados padrão, o cientista deverá executar as aplicações envolvidas manualmente ou 

construir pipelirzes dispensando grande parte do seu tempo de pesquisa para resolver 

problemas computacionais conlplexos. 

Para produzir a solução apresentada neste trabalho mantivemos o foco no 

doinínio científico da bioinformática e, dentre todos os tipos de dados de proveniência, 

apenas os dados intermediários serão considerados nesta arquitetura. Esta definição de 

escopo é necessária em virtude da impossibilidade de propor uma solução única para a 

gerência de dados intermediários para todas as áreas científicas. Além disso, nossa 

proposta engloba apenas os dados intermediários, pois estes são os mais negligenciados 



pelos SGWfCs que não realizam armazenamento destes dados atribuindo-lhes a devida 

semântica, o que só é possível com a indicação do domínio científico. Os outros tipos de 

dados de proveniência encontram estratégias de gerência mais adequadas nos SGWfCs. 

O objetivo deste trabalho é propor uma arquitetura de integracão entre o SGTYfC 

Kepler e o esquema de representação de dados da bioinfomática GUS de modo a 

aproveitar a tecnologia provida por ambas soluções tanto para definição do experimento 

e sua execução automatizada, quanto para o armazenamento em estmturas conipatíveis 

com os padrões de representação dos dados gerados no domínio da bioinformática e 

persistência desses dados. É apresentada uma solução para gerência de dados 

intermediários em bioinformática que utiliza padrões como o GTJS, serviços web e 

workflows de tal forma a obter a persistência automática durante a execução do 

w o r ~ o w  científico. 

Optamos pelo Kepler como SGWfC a fazer parte da solução por apresentar uma 

interface de usuásio amigável, contemplar as necessidades de definição e execução de 

workflows e ser construído sob uma plataforma facilmente expansível. O GUS foi o 

esquema de representação escolhido por ser muito abrangente, possuir representação 

para dados de proveniência compatível com qualquer workflow que represente 

experimentos biológicos, além de ser amplamente utilizado por diversos gmpos de 

pesquisa renomados. 

Através da análise das arquiteturas do Kepler e do GUS, assim como seus 

respectivos modelos de dados, foi elaborada uma arquitetura que engloba uma camada 

intermediária (nziddleware), nomeada Storage Layer, entre o SGWfC e o repositório de 

dados do GUS e uma camada de integração, chamada de Iiztegration Layer, com o 

SGWfC para permitir que o usuário possa construir experinientos de modo sinlplificado, 

modelando-os no Kepler e indicando o arrnazenarnento dos dados gerados quando for 

desejado. 

As camadas incluídas na arquitetura são compostas por elementos desenvolvidos 

de modo a permitir que, ao projetar o workflow, o cientista possa definir qual 

informação será repassada para o GUS sem dificuldades. Além disso, estes 

componentes também são responsáveis pelo tratamento dos dados gerados durante a 



execução, pelo mapeamento desses dados para as entidades do GUS, pela atualização e 

pela persistência dos dados no repositório. 

Além disso, foi desenvolvido, em parceria com pesquisadores do BiowebDB, 

um estudo de caso que demonstra o uso da arquitetura proposta. Foi projetado um 

~~ollfZow que representa o processo do ProtozoaDB [34], um dos projetos do 

BiowebDB. Este workflow foi projetado utilizando os atores desenvolvidos para a 

camada de integração da arquitetura e os dados gerados durante a execução do 

experimento são armazenados no GUS através da Storage layer, que faz parte da 

arquitetura proposta. 

Observando os pontos descritos acima, foi construída uma solução de apoio à 

proveniência de' dados e sua análise capturando automaticamente os dados 

intermediários e utilizando o esquema GUS para o mapeamento e armazenamento dos 

dados de proveniência gerados ao longo do ciclo de vida dos experimentos da 

bioinformática. Desse modo, são permitidas análises mais sofisticadas sobre as 

informações geradas por experimentos científicos. 

Com o processo de análise e levantamento do experimento envolvido com o 

projeto ProtozoaDB, necessário para implementação do estudo de caso, foi gerado um 

protótipo que otimizou as atividades de visualização e exploração dinâmicas dos 

genomas de protozoários e foi de grande importância para o grupo BiowebDB. Além 

disso, este trabalho também contribui em disponibilizar para a comunidade científica 

um protótipo funcional para armazenamento de dados gerados em worJfZows da 

bioinforn~ática no GUS . 

Finalmente, mesmo existindo diversas iniciativas para gerência de dados 

intermediários, nenhuma delas propõem a integração de SGWfCs, que mantém soluções 

estáveis para o problema de definir e de executar wor-kflows científicos, com um 

esquema de representação padronizado e específico para o domínio da bioinformática, 

que soluciona muito bem o problema da acomodação dos dados dentro de um 

determinado contexto científico. Com este trabalho é apresentada uma estratégia para 

unir as duas vantagens de modo a otimizar e aprimorar as pesquisas científicas que 

envolvem experimentos irz silico. 



Para facilitar a compreensão deste trabalho; o segundo capítulo descreve as 

tecnologias e os conceitos relacionados tanto à biologia molecular quanto a ~)orkfZows 

científicos, apresentação das características dos principais SGWfCs analisados durante 

esta pesquisa, modelos de representação de dados na bioinformática, proveniência e 

gerência de dados intermediários. Este capítulo também apresenta trabalhos correlatos 

nesta área. 

O capítulo seguinte descreve as arquiteturas do Kepler e do GUS, estratégias 

conlputacionais relacionadas à solução proposta por este trabalho. Uma descrição 

detalhada da arquitetura proposta, apresentando todos os seus módulos e como os 

serviços web e atores foram desenvolvidos. 

O quarto capítulo desta dissertação apresenta o ProtozoaDB, listando seus 

requisitos e descreve a implementação do protótipo produzido como estudo de caso para 

a arquitetura proposta. A metodologia utilizada para o estudo de observação ao qual a 

solução foi submetida e as análises geradas a partir deste estudo são apresentadas no 

capítulo cinco. 

O sexto e último capítulo se propõe à conclusão desta dissertação, resumindo seu 

conteúdo, listando as contribuições obtidas pela pesquisa e apontando para futuros 

trabalhos. 



"A mente que se abre a urna nova idéia jamais volta ao seu tamanho original." 

(Albert Eirzstein) 

Uma estrutura que se assemelha a uma escada de pintor torcida, comumente 

descrita como "dupla hélice", após a bem conhecida H20 da água, representa 

provavelmente a molécula mais famosa do mundo. O DNA, abreviação em língua 

inglesa da substância ácido desoxirribonucléico (ADN, em português) [35] teve sua 

descoberta em 1869 quando o bioquírnico alemão Johann Friedrich Miescher buscava 

determinar os componentes químicos do núcleo celular, dersubando a teoria de que o 

material hereditário era composto por proteínas. A molécula se tornou um ícone em 

2000, quando o Projeto Genoma Humano [36 e 371 e a empresa norte-americana Celera 

desvendaram os caracteres químicos da maioria dos três bilhões de "degraus", ou pares 

de bases, das cadeias de DNA nos 23 croinossomos da espécie humana [35] .  

A imagem da dupla hélice é o estereótipo da ciência natural da atualidade, assim 

como foi o desenho esquemático do átomo na década de 50, simbolizando a energia 

nuclear. Da identificação de genes envolvidos no câncer à polêmica dos alimentos 

transgênicos, com uma freqüência cada vez maior, temas de genética ou biotecnologia 

se apresentam para a sociedade, despertando esperança e temor ao redor da figura do 

DNA, que aparece associada a livros, ilustrações de jornal, páginas na internet ou em 

vinhetas da TV [35].  

Este é o capítulo que introduz a base teórica para entender o DNA, o código 

genético, os genes e as proteínas, assim como, as técnicas mais conhecidas da biologia 

molecular que se relacionam com a obtenção, a identificação e a caracterização de 

genes. As principais aplicações da biologia molecular computacional também serão 

expostas neste capítulo. Conceitos da bioinformática, seus desafios e aplicações, 

descrição dos bancos de dados da biologia n~olecular e esquemas de dados padronizados 

para esta área científica serão expostos neste capítulo. 



Um processo de transformação que durou milhões de anos deu origem à célirlla, 

com os primeiros seres vivos que passaram a desenvolver mecanismos cada vez mais 

eficientes para captação, armazenamento e liberação de energia para sustentar suas 

atividades [41]. A célula é a unidade estrutural e funcional dos organismos vivos. Até 

hoje ainda existem seres vivos unicelulares, como bactérias. Outros organismos tais 

como os seres humanos são pluricelulares. 

Os vírus dependem das células para que sua multiplicação possa ocorrer [44], 

pois não possuem metabolismo próprio. Estes seres são parasitas intracelulares - 

formados apenas por u m  dos ácidos nucléicos (DNA ou RNA) envolvido por um 

revestimento protéico. 

As células podem ser classificadas segundo sua organização estrutural como 

[44] : 

Procarioiztes: não possuem envoltório para o núcleo celular ou carioteca; 

Eucariontes: possuem duas partes bem distintas em sua composição, o 

citoplasma, envolvido pela mem rana plasmática e o núcleo celular, 

e~ivolvido pela carioteca. 

Finíssimos filamentos enovelados, chamados de cromossomos, se encontram no 

interior dos núcleos celulares. O número de cromossomos presentes nas células varia de 

acordo com cada espécie, como por exemplo, o homem com 46 cromossomos nos 

núcleos de suas células e as moscas das frutas (Drosoplzila Melarzogaster) com 8 

cromossomos. Os cromossomos homólogos, ou seja, que se apresentam em pares que 

possuem as mesmas características e funcionalidades, estão presentes na maioria das 

células [43]. As células que apresentam os cromossomos homólogos são chamadas de 

es (2n). As células que contém apenas um dos representantes são 

chamadas de haplóides (n) e são, normalmente, formadas por meiose para a produção 

de gametas. 



Cromossomos são estruturas formadas por uma dupla fita de DNA e proteína 

que contém vários genes, elementos reguladores e outras seqüências de nucleotídeos. 

Os nucleotídeos são compostos por uma base nitrogenada, uma pentose (açúcar) e um 

grupo fosfato. A orientação das Ligações entre estas três moléculas é essencial para 

determinar o sentido da dupla fita de DNA. Abaixo se encontra a figura 2.1 que 

descreve a ligação entre estas moléculas, formando um nucleotídeo [42]. 

Figura 2.1. Moléculas que compõem os nucleotídeos. 

Com base na estrutura de suas bases nitrogenadas os nucleotídeos podem ser 

divididos em dois grupos: os que possuem bases purinas ou os que possuem bases 

pirimidinas. Tanto o DNA quanto o RNA possuem duas bases purinas: Adenina (A) e 

Guanina (G). A base pirirnidina Citosina (C) também faz parte dos nucleotídeos que 

compõem estes dois ácidos nucléicos. Entre as bases de DNA e RNA existe uma 

diferença na segunda base nitrogenada do tipo piriniidina. No DNA esta base será a 

Timina (r) e no RNA, a Uracila (U) [42]. Nas figuras 2.2 e 2.3 6 possível visualizar a 

estrutura das bases purinas e pirinlidinas encontradas nas moléculas de DNA e RNA. 



Figura 2.2. Estrutura das bases pirimidinas: Citosina, Timina e Wracila. 

Figura 2.3. Estrutura das bases purinas: Adenina e Guanina. 

Proteínas chamadas histonas fazem parte da composição do cromossomo. Elas 

são arranjadas em grupos de oito, envolvidos pela molécula de DNA. Estes grupos de 

proteínas aglomeradas envolvidos pela dupla hélice de DNA são chamados de 

nucleossomos. A partir dos vários nucleossomos presentes no cromossomo forma-se 

sua estrutura solenóide. Na figura 2.4 é exibida a composição descrita para os 

nucleotídeos [44]. 

Figura 2.4. Composicão dos nucleotídeos. 



O DNA é um ácido nucléico que contém todas as instruções genéticas para o 

desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus. Esta molécula 

é composta por uma desoxirribose e um grupo fosfalo. As quatro bases nitrogenadas 

contidas nesta molécula são: adenina, citosina, guanina e timina [42]. Estas bases ficam 

localizadas no interior da hélice e se mantêm unidas pela fraca ligação entre duas bases 

complementares: adenina se junta com timina (A-+T) e citosina com guanina (C--+-G). 

De modo semelhante a um espiral, os dois filamentos que compõem o DNA se 

enrolam, formando uma dupla hélice, que pode ter milhares de nucleotídeos. As duas 

fitas fosmam sempre uma cadeia complementar. Se tivesmos uma cadeia com a 

sequência ATAG@rFAL:$G, a cadeia complementar será $ATCGi'h','Tff. Abaixo, na 

figura 2.5, visualizamos a estrutura do DNA e sua presença no cromossomo [44] 

Figura 2.5. Estrutura do DNA [38]. 

Os trechos do DNA que são responsáveis por carregar a informação genética do 

organismo são chamados de genes. A parte do DNA que contém genes é chamada de 

região codificânte [45]. Os segmentos da sequência que não possuem carga genética 

têm importância estrutural ou estão envolvidos em atividades que regulam o uso da 

informação genética. Esta parte do DNA é chamada de região não codificante. 



Os genes contêm todas as características biológicas de um organismo, que 

devem ser transmitidas aos seus descendentes e para as células filhas na proliferação 

celular, que faz parte do desenvolvimento do ser vivo. Genoma [45] é todo o conjunto 

de genes de um organismo. 

As características de um indivíduo são resultado das proteínas que formam seu 

corpo. Estas são macromoléculas formadas por aminoácidos, que são moléculas 

orgânicas constituídas por dois agrupamentos especiais chamados arnina e carboxila que 

se unem através de uma ligação peptídica [46]. 

São variados os tipos de proteínas existentes na natureza. No metabolismo dos 

seres vivos, podemos citar, como exemplo: as enzimas 1461, responsáveis por acelerar e 

regular processos vitais; os hormônios, que transportam sinais químicos que regulam os 

ciclos vitais; os anticorpos, que protegem o corpo contra substâncias que o invadem; as 

emoglobinas, que transportam oxigênio no sangue; a actina e a rniosina, responsáveis 

pela contração muscular; e as albuminas, proteínas de reserva. 

As n~oléculas de DNA possuem as instruções de como produzir cada parte que 

compõe um organismo, por isso, ela se torna um componente fundamental da síntese de 

proteínas [47]. O DNA coordena a produção de todas as proteínas necessárias ao ser 

vivo e, conseqüentemente, define todas as características físicas, fisiológicas e até 

mesmo comportamentais de um organismo. O processo da síntese protéica é dividido 

em duas etapas chamadas de transcrição e tradução de genes. 

A transcrição é a primeira etapa deste processo. Seu objetivo é sintetizar a 

molécula chamada de RNA mensageiro, ou mRNA, a partir de uma das fitas do DNA, 

que serve como molde para o rnRNA. Esse fluxo tem início em uma região do núcleo, 

o, quando a enzima RNA po imerase encontra uma região específica 

do DNA, chamada de ,promotor. Nos organismos eucarióticos, esta cadeia de 

nucleotídeos é identificada pela presença da seqüência TATA, também chamada de 

A box. Um grupo de proteínas chamadas de hores de transcrição, encontram e 

se conectam a este trecho da seqüência de DNA, com a meta de ajudar a RNA 

polimerase a localizar o início da seção p e  será transcrita [48]. A figura 2.6 ilustra esta 

etapa. 



Figura 2.6. Início da fase de transcrição. WNAP = IEU\iTA Polimerase [52]. 

A enzima RNA polimerase 11, responsável por transcrever a fita pré-mRNA, 

encontra o promotor e quebra a dupla hélice do DNA na região identificada. Esta 

enzima percorre a fita de DNA que serve de modelo para a transcrição e monta a 

molécula de pré-mRNA de acordo com as bases que são lidas na fita de DNA, 

substituindo apenas as bases nitrogenadas timina (T) por uracila (U), deixando claro que 

a molécula que está sendo sintetizada é uma cópia. A nova fita possui as bases A, U, G 

e C e é liberada quando encontra uma região do DNA, chamada de terminador. Este 

processo é representado na figura 2.7. 

AP percorre a fita de DNA, gerando pré-mRNA [52]. 



Após este processo: molécula de DNA permanece no núcleo e, antes de deixar o 

núcleo celular, a fita pré-RNA é modificada em suas extremidades para evitar sua 

degradação no citoplasma. Em uma das pontas da fita é adicionada a região 9, 

identificada pela cadeia AUGAGCU, e na outra ponta é adicionada a região 3', que 

possui de 100 a 200 bases nitrogenadas de amina (A). A fita pré-mRNA se transforma 

então na fita de m A e deixa o núcleo celular [48]. Na figura 2.8 é possível visualizar 

a finalização da etapa de transcrição do DNA. 

Figura 2.8. Finalização da etapa de transcrição 1521. 

A segunda etapa no processo de síntese de proteínas [49] é conhecida como 

tradução. Nesta fase ocorre a produção de uma cadeia polipeptídica, também chamada 

roteína, utilizando a informação genética contida na molécula m W A .  Nesta fase, 

os nucleotídeos são traduzidos para aminoácidos, utilizando a tabela de código genético 

para determinar a sequência de aminoácidos. Na tradução, cada grupo de três 

nucleotídeos, ou códon, especifica um aminoácido em particular. Por exemplo, a 

sequência AAU indica que o arninoácido asparagina deve ser adicionado à cadeia 

polipeptídica. 

O processo de tradução tem início quando uma molécula de t 

ortador, é acoplado ao start códon, que identifica o início da região codificante 

da cadeia de mRNA. A moléculas de tRNA carrega um anlinoácido que fará parte da 

sequência que formará a proteína sintetizada ao final do processo. Na cornposi@o do 

tRNA existe uma sequência de três nucleotídeos chamada d e  anticódorr, que 



complementa o códon na molécula de DNA. No interior dos ribossomos [49], códons e 

anticódons são ligados por pontes de hidrogênio. Os aminoácidos transportados pelos 

tRNAs acoplados à cadeia de rnRNA são unidos por ligações peptídicas. O ribossomo 

se desloca ao longo da fita de rnRNA liberando as moléculas de tRNA cujos 

aminoácidos foram acoplados à cadeia polipeptídica. A tradução é finalizada quando é 

alcançado o stop códon, e a proteína é liberada. Vários ribossomos podem percoll-er a 

mesma cadeia de rnRNA, sintetizando várias cópias da proteína simultaneamente. A 

imageni 2.9 oferece uma visão geral de todo o processo de síntese de proteínas. 

Inferir a estrutura e a função das proteínas sintetizadas nas células dos 

organismos representa um grande problema [50]. A estrutura das proteínas é 

ti-idimensional e única para cada proteína e sua função depende de sua estrutura [5 11. 



A maior parte das pesquisas na biologia molecular se relaciona com a obtenção, 

identificação e caracterização de genes. As principais técnicas desenvolvidas no intuito 

de auxiliar estas atividades são [40]: 

Eletroforese em GeI: técnica que utiliza papel, agarose e poliacrilainida para 

movimentar moléculas submetidas a um campo elétrico. Separa proteínas e 

ácidos nucléicos considerando cargas e pesos moleculares. 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCW): permite obter várias cópias de um 

trecho de molécula de DNA, introduzindo ou não alterações pretendidas nessa 

seqüência. É uma das técnicas mais comuns utilizadas em pesquisas médicas e 

biológicas para tarefas como o seqüenciamento de genes, diagnóstico de doenças 

hereditárias, testes de paternidade e medicina forense [39,40]. 

Southem Blotting: consiste na imobilização de DNA digerido com enzimas de 

restrição em membranas de nylon. Esta metodologia pode ser utilizada para 

análise do número de cópias de um gene, assim como para a identificação de 

p~limo~fismos. 

hJortheí.íz Blotting: procedimento similar ao southern blotting que procura 

estudar o perfil quantitativo de expressão genética envolvido nas moléculas de 

rnRNA. 

Westerrz Blotting: utiliza os mesmos princípios das técnicas southem blotting e 

northern blotting para a pesquisa de proteínas. 

A bioinformática é uma área de pesquisa interdisciplinar que surgiu a partir da 

enoime demanda de recursos computacionais para auxiliar na solução de problemas 

biológicos [50]. O termo bioinformática está inserido ao contexto da biologia 

computacional como uma subásea que envolve a ciência da computação, a matemática, 



a estatística e a física, para analisar e comparar seqüências genômicas ou protéicas. Para 

apoiar estas atividades de pesquisas biológicas, a bioinformática provê ferramentas da 

computação como bancos de dados, redes e técnicas de inteligência artificial [%I. 

Em algumas áreas de pesquisa científica como a bioquímica e a biologia 

molecular o uso das soluções de bioinformática é indispensável para a geração de 

resultados mais precisos. O uso da bioinformática cresceu de tal modo que a quantidade 

de informação gerada por suas ferramentas cresce exponencialmente apontando para 

pesquisas no sentido de gerenciá-la e manipulá-la. A biologia molecular é uma das áreas 

que mais utilizam recursos computacionais com o objetivo de determinar geaomas de 

várias espécies através do seqiienciamento de cadeia-s de DNA, identificação da 

localização e função dos genes. 

Um dos tópicos mais importantes para a biologia molecular envolve o triilômio 

firzção do gene -@nção da proteírza - estrutura da proteírza, pois a predição da função 

de um gene é possível a partir da determinação da função da proteína que depende de 

sua estrutura [5 11. Para oferecer suporte a estas atividades de pesquisa, destacam-se três 

áreas de pesquisa em bioinformática: bancos de dados da biologia molecular; 

comparação e análise de proteínas e predição de estruturas de proteínas. As duas 

primeiras estão diretamente relacionadas ao contexto desta dissertação. 

Os dados biológicos geralmente são mais complexos do que dados da maioria 

dos outros domínios de aplicações. Eles possuem características próprias que fazem de 

seu gerenciamento uma atividade complexa. Algumas dessas principais características 

são [50]: 

Estes dados representam subestruturas complexas e os relacionan~entos entre 

elas. O contexto desses dados deve ser armazenado para a correta 

interpretação. 

O volume de dados extremamente grande, assim como a variedade de tipos 

que os representanl, implicando que sistemas biológicos devem ser flexíveis. 



Novas versões dos esquemas das fontes de dados biológicos são 

constantemente lançadas. Por isso, é necessário que as aplicações de 

bioinformática contemplem informações sobre diferentes versões dos dados, 

assim como seu histórico. 

O mesmo dado pode ser apresentado de maneiras distintas exigindo 

mecanismos para alinhar diferentes representações das informações. 

e Os sistemas propostos para dar suporte aos dados biológicos devem suportar 

a definição e representação de consultas complexas sem exigir que o biólogo 

possua conhecimentos computacionais avançados. 

Os bancos de dados da biologia molecular podem armazenar sequências 

genéticas, estruturas de proteínas e funções de genes e proteínas, assim como anotações 

genômicas. Eles são divididos de acordo as mais variadas características. Existem 

bancos de dados específicos para genomas de organelas, como o GOBASE [55], bancos 

de dados de EWA, como o tEWA database [56], dados de classificação filogenética de 

proteínas, como o COG [57], ontologias para genes, como o ArniGO [58], dentre muitos 

outros específicos para cada tipo de informação. 

Os principais bancos de dados são os que armazenam informações de sequências 

de DNA, RNA e proteínas e também os que guardam dados de posicionamento da 

estrutura tridimensional das proteínas. No primeiro grupo, os que mais se destacam são 

o EMBL Nucleodite Sequence Database [59], mantido pela EMBL (Europearz 

Molecu1a.r Biology Laboratory), o GenBank Sequence Database, mantido pelo NCBI 

(National Center for Bioteclznology Irzformation) [60] e o Swiss-Prot, ou Arznotated 

Proteirz Sequerzce Database 1621. No segundo grupo, o principal é o PDB, ou Protein 

Data Bank [63], armazenando dados 3-D das macromoléculas de proteínas. 

Muitos dos chamados bancos de dados pela comunidade da área biológica não 

são de fato bancos de dados, pois não utilizam sistemas gerenciadores de banco de 

dados e, sim, sistemas de arquivos do sistema operacional ou sistemas de arquivos 

próprios ou, até mesmo, uma combinação das três estratégias. Estes bancos são na 

verdade fontes de dados ou bases de dados, chamadas de bancos de dados neste trabalho 

somente para igualar a terminologia. Cada um desses bancos possui sua própria 

estrutura de armazenainento, manipulação e métodos de acesso, assim como esquemas 



próprios e algoritmos de análise dos dados específicos, o que caracteriza uma grande 

heterogeneidade para o armazenamento dos dados nos diversos projetos de pesquisa. 

O GenBank [61] é o banco de dados para sequências genéticas do NIH (Natiorzal 

Institute of Healtlz) que foi estabelecido em 1978 como um repositório central para 

dados biológicos. Ele disponibiliza uma coleção de todas as sequências de DNA 

publicadas, assim como suas anotações. Em fevereiro de 2008 foram estimadas 

85.759.5 86.764 bases em 82.853.685 registros de seqüências nas seções tradicionais do 

GenBank e 1 08.645.736.141 bases em 27.439.206 registros de sequências em suas 

seções de WGS (Wlzole Gerzorne Shotgun), ou seja, projetos em andamento. 

O sistema do GenBank é mantido como uma combinação de arquivos "jlat", 

banco de dados relacionais e arquivos no formato Abstract Syrztax Notatiorz One 

(ASN. I). Inicialmente a submissão de dados de seqüência era realizado diretamente por 

seus autores, mas atualmente os dados de outros bancos públicos de sequências, como o 

EMBL e o DDBJ [64] são incluídos automaticamente em seu repositório através da 

troca de dados diária entre esses três sistemas. 

O Proteirz Data Bank (PDB) foi estabelecido em 1971 e consiste em um 

repositório universal de dados de estruturas de macromoléculas biológicas submetidas 

pelos pesquisadores de todo o mundo a partir dos resultados de suas pesquisas em 

laboratórios. Inicialmente o PDB continha apenas sete estruturas de proteínas em seu 

repositório. Desde então, as informações que armazena crescem de modo 

aproximadamente exponencial [65]. 

O Swiss-Prot é um banco de sequências de proteínas com anotações que foi 

criado em 1986. O conhecimento das proteínas armazenadas no Swiss-Prot consiste de 

entradas de sequências, que são compostas de diferentes tipos de linhas, cada qual com 

seu próprio formato. Com propósito de padronização, o formato do Swiss-Prot segue 

aproximadamente o formato do Eh4BL Nucleodite Sequerzce Database. 

Quando um gene é sequenciado por dois laboratórios distintos, geralmente, 

deseja-se comparar os dois resultados. Essa comparação de seqüências biológicas 

também é necessária quando duas sequências consecutivas precisam ser agrupadas em 



uma. A tarefa de encontrar trechos similares em várias sequências é uma das mais 

importantes da biologia molecular [66]. A busca de sequências similares que percorre 

todas as cadeias armazenadas em um banco de dados permite a comparação entre 

sequências de várias espécies, permitindo a inferência de semelhanças entre elas ou para 

localizar diferenças que podem indicar doenças hereditárias. 

A comparação de sequências é um dos procedin~entos da área biológica que 

mais demanda uso de recursos da computação. Vários algoritmos foram desenvolvidos 

utilizando a noção de alinhamento entre duas sequências. De acordo com os métodos 

adotados por cada algoritmo, o alinhamento ótimo é aquele que possui o mais alto grau 

de similaridade entre duas seqüências. 

Os algoritmos que processam todos os alinhamentos possíveis para descobrir o 

que possui similaridade ótima são chamados de Algoritmos de Programação 

Dinâmica. Os dois algoritmos mais conhecidos e que servem de base para a maioria dos 

métodos são Needdleman-Wunsch [67], utilizando alinhamento global, e Smith- 

Waterman [68], utilizando alinhamento local. O tempo de processamento desses 

algoritmos é proporcional ao tamanho das seqüências envolvidas. Por isso, esses 

métodos são utilizados apenas quando uma comparação precisa é requerida. 

FASTA [70] e BLAST [69] são Algoritmos eurísticos, que utilizam técnicas 

de heurfstica para inferir quais bases das sequências não necessitam de comparação. Os 

dois algoritmos identificam segmentos pequenos e altamente similares que são então 

expandidos, assumindo que qualquer alinhamento significante cerca um ou mais desses 

segmentos que foram expandidos. O número de computações baseadas nas comparações 

é altamente reduzido. Apesar de não garantirem a descoberta de alinhamentos ótimos 

são eficazes e rápidos na comparação de sequências. 

A função de um gene é determinada pela estrutura tsidimensional da proteína 

sintetizada por ele. Por isso, as tarefas de e estruturas de proteínas são de 

extrema importância no âmbito da biologia molecular. Apesar desse imenso interesse, 

esta é uma das áreas que envolvem maior complexidade. As forças físicas que existem 

nas interações das diferentes. combinações de arninoácidos também determinam a 

estrutura da proteína e ainda não são totalmente conhecidas. 



Modelos teóricos produzidos por ferramentas computacionais geram estruturas 

que não são suficientemente precisas e se baseiam em dois métodos [71]. Um deles é a 

Biomollogia, que executa comparações entre a estrutura 3-D da proteína pesquisada e as 

estruturas de outras proteínas com funções já determinadas. O outro método prediz a 

estrutura de uma seqüência isolada, sem se preocupar com similaridades. Esta técnica 

busca a estrutura que rninirniza a energia livre de uma proteína, no método conhecido 

como ab initio ou de novo. A precisão de modelos comparativos é maior que a dos 

métodos de energia livre, mas dependendo das circunstâncias, é possível uma boa 

predição em ambos os casos. 

A poplil~izac,ão do uso da computacão permitiu que diversas análises e 

descobertas fossem efetuadas por agilizar e facilitar as atividades envolvidas nas 

pesquisas, mas gerou um aumento exponencial da quantidade de informação produzida. 

Por isso, mesmo com todos os benefícios que se esperam, os projetos de biologia 

molecular tornaram-se um grande desafio. 

Várias alternativas tentam produzir modelos dados para a bioinformática, mas 

consideram apenas o contexto científico dos seus centros de pesquisa. Os dois esquemas 

genéricos para dados biológicos que mais se destacam são o Chado [76] e o GUS [29]. 

O Chado é um dos subprojetos do GMOD (Generic Model Ol-ganisrn Database) cujo 

esquema relaciona1 é simples e voltado principalmente para a representação de 

seqüências e ontologias. O GUS possui um esquema mais rico que permite representar, 

além de sequêr~cias e ontologias, expressão e regulação gênica. 

A plataforma GUS foi escolhida para compor a estratégia proposta neste 

trabalho devido à abrangência de seu esquema de dados que pode acomodar uma 

enorme variedade de dados biológicos, sendo mais compatível com qualquer wol-@ow 

que represente experimentos biológicos. Além disso,diversos projetos vêm adotando o 

GUS, por este ser o mais próximo de um esquema genérico para a bioinformática. 

O esquema do GUS é organizado em cinco niódulos. Os sub-esquemas: DoTS, 

RAD, e TESS estão relacionados a dados genômicos básicos como sequências de 

transcrição, rnicroa~anjos e regulação gênica, respectivamente. Os outros dois 



esquemas, Core e SRes, representam projetos, usuários, algoritmos, bases de dados e 

antologias. Estes dois últimos representam dados de proveniência dos experimentos, 

possibilitando, por exemplo, relacionar os dados gerados com os criadores desses dados, 

ou seja, quem gerou esses dados. 

Além disso, a plataforma GUS disponibiliza um conjunto de fessamentas de 

desenvolvimento para consultas na web, chamado GUS WDK (Web Developiizent Kit) 

[77]. Desse modo, desde que os dados estejam sendo armazenados a partir do 

experimento que está sendo executado, é possível efetuar consultas sobre esses dados. 

Com base no nível de dependência e.m relação a recursos computacionais pelos 

cientistas da biologia molecular nota-se uma demanda cada vez maior por ferramentas 

eficientes e sofisticadas que auxiliem nas tarefas de coleta, representação, organização, 

armazenamento e análise de todas as informações genéticas [72, 73 e 741. Por isso, os 

principais desafios da área de bioinfosmática podem ser resumidos em: 

Grande heterogeneidade de bancos de dados e aplicações - Devido à imensa 

quantidade e variedade dos dados biológicos, os diversos sistemas são 

projetados conforme as necessidades de cada centro de pesquisa gerando 

representações específicas em cada um deles. Também é comum encontras 

forinatos de dados em representações variadas. As bases são desenvolvidas 

utilizando diferentes mecanismos, como arquivos com textos serni-estruturados, 

coleções de páginas web e sistemas gerenciadores de banco de dados. A 

heterogeneidade também se faz presente nos programas e aplicações utilizados 

pelos cientistas, sendo comum encontrar várias soluções para um mesmo 

problema ou algoiitmo. Por isso, questões como interoperabilidade e 

escalabilidade são grandes desafios nesta área. 

e de integração entre diversos ancos de dados - coinpastilhar 

diferentes informações conlplementares e relacionadas levanta questões como 

autonomia das bases individuais, distribuição e consistência das informações 

científicas. Fatores que dificultam essa integsação na área de bioinfoi-mática são: 

falta de um esquema global dos dados; necessidade do uso de texto puro nas 

consultas, além do amplo uso de um campo de texto livre, conhecido como 



anotação [75], utilizado para guardar desde informações relevantes provenientes 

da análise individual do biólogo, até os dados sobre as condições do 

expesimento (quantidade de material, luminosidade, pH, presença de alguma 

substância, etc.). 

Definição e execução de experimentos com a composiçãlo de várias 

aplicações - Quando o processo de experimentação científica através dessas 

duas abordagens é executado pela utilização intensiva de recursos 

computacionais, convencionou-se chamar de expesimento irz silico, uma 

analogia ao termo in vitro. Os experimentos in silico, têm o objetivo de 

representar cada uma das atividades anteriormente feitas em laboratório, por 

programas de computadores que devem ser executados em um determinado 

fluxo, onde normalmente a saída de um dos programas servirá de entrada para o 

próximo na cadeia de execução. Dessa forma, efetua-se uma composição dos 

diversos programas disponíveis de forma que o conjunto deles satisfaça a um 

objetivo maior. Atualmente existem vários sistemas que procuram oferecer 

suporte a este tipo de atividade científica, mas ainda não se chegou a uma 

maneira adequada de armazenar e relacionar os dados de proveniência e os 

dados intermediários gerados no fluxo, ligando-os com o contexto da 

bioinformática. 



"Quem pensa pouco erra muito. " 

(Leoizardo da Viizci) 

Como já foi mencionado anteriormente, o uso de recursos computacionais em 

ambientes científicos vem apresentando um grande índice de aumento. Aplicações de 

bioinformática são desenvolvidas pela comunidade científica com o propósito de 

realizar simulações, comparações, cálculos e todo tipo de processamento necessário aos 

dados gerados pelos seus experimentos in silico. 

WorkfZows representam um papel importante no sentido de coordenar a execução 

de um conjunto de ferramentas computacionais envolvidas com os experimentos 

científicos e, também, com o objetivo de permitir a gerência das informações geradas ao 

longo desse processo. 

No meio científico, o uso de workfZows tem sido adotado para descrever e 

executar experimentos in silico. Nos workflows científicos, os experimentos são 

modelados através da composição de recursos computacionais em uma seqüência de 

execução. 

Este capítulo está dividido da seguinte forma: a primeira seção expõe os 

fundamentos de workflows e workfZows científicos. As características dos principais 

Sistemas de Gerência de Wor-wows Científicos (SGWfCs) serão apresentadas na 

segunda seção deste capítulo. Em seguida, a necessidade de armazenar proveniência dos 

dados em experimentos e seu relacionamento com w o r ~ o w s  científicos serão 

explicados. Por fim, será feita uma análise crítica em torno das ferramentas de gerência 

de wor-@ows científicos com foco na gerência dos dados de proveniência e 

intermediários. 



Esta seção apresenta os principais conceitos relacionados aos wol-kfZows e 

workjlows científicos. 

A composição (seqüência) de programas de bioinformática faz parte das diversas 

tarefas realizadas pelos pesquisadores. Cada um dos programas utilizados no fluxo ou 

pipelirze produz uma coleção de dados com determinada semântica e sintaxe, ligadas ao 

contexto científico. O recurso computacional que permite a composição de programas 

em uma sequência de execução com o objetivo de gerar um resultado final é chamado 

de worIg7ow. 

O termo wol'kfZow tem sua origem associada ao processo de automação de 

escritórios, segundo [78] essa tecnologia teve seu início por volta dos anos 1970. O foco 

dessa tecnologia era oferecer soluções voltadas para a geração, armazenamento, 

compartilhamento e roteamento de documentos em uma organização, com o objetivo de 

reduzir a manipulação física de documentos. 

Posteriormente o foco desta tecnologia passou a ser a gerência e automação de 

processos de negócio, e os wo7.flows foram chamados de workflows comerciais 

(Busirzess Workfzows). Com isso foi possível integrar e organizar a realização de 

atividades interdependentes permitindo uma série de benefícios organizacionais. 

Melhorias nas funções de atendimento aos clientes e controle do andamento das 

atividades do fluxo de trabalho, aumento na produtividade por funcionário são exemplos 

destes benefícios. 

Um wor-kfZoiv provê a abstração necessária para descrever uma série de 

processos estruturados e suas atividades com o objetivo de prover um ambiente robusto 

de resolução de problemas e assim, promover o uso efetivo e otimizado dos recursos 

conlputacionais [79]. Na literatura existem diversas definições para workfZows. A 

definicão, segundo [80], é: 

"A autonzngão de um processo de negócio, completo ou ayelxas 

parte dele, através do qual, docunzentos, infon?zaçÕes ou tarefas são 



transmitidos de unz participante a outro por a~ões ,  de acordo com 

regras procedinzentais. " 

Para o desenvolvimento de M)OI-~$OMIS, destacam-se duas atividades: a definição 

ou modelagem e a execução de ~ ~ o r w o w s  [8 11. Durante sua modelagem, o woí-L$ow é 

especificado de acordo com o fluxo de execução das tarefas do processo, através da 

indicação dos passos envolvidos, restrições, ordem de execução, desvios do fluxo 

normal da execução, tratamento de dados e tratamento de erros. A execução das 

atividades definidas na etapa de modelagem ocorre na fase de execução do worMow, 

que segue a sequência estabelecida na sua definição. A execução considera a ordem 

definida para as tarefas do wol-flow, transformação de dados na transferência entre 

tarefas, invocação de tarefas de modo automático ou manual e, ainda, ferramentas ou 

recursos que permitam o monitoramento da execução e estatísticas. 

Apesar de o contexto original dos wor~k$ows ter sido o ambiente de negócios [82 

e 811, cada vez mais, áreas científicas como Biologia, Química, Física, Geografia, 

Engenharia, entre outras, passaram a utilizá-los para auxiliar suas pesquisas. 

Na bioinformática, é comum o uso de scripts que definem a sequência completa 

de execução e os parâmetros de execução do fluxo de trabalho, chamados de pipelirzes. 

No entanto, deve ser alertado que o uso de scripts pode tornar as atividades de pesquisa 

dos cientistas muito complexas. A grande especificidade de um script pode dificultar 

sua manutenção e reduzir a capacidade de reutilização. Além disso, registrar as 

execuções dos programas, a origem dos dados utilizados, as transformações aplicadas 

aos dados, os resultados obtidos, entre outras, é, muitas vezes, impossível. 

Na tabela 3.1, encontram-se as principais características de ivollfZows científicos 

apresentadas por [83, 12, 84 e 8.51. 



Tabela 3.11 - Princi ais características dos workfloos científicos 

Interface 

Reutilização 

Transformação de dados 

lnterâç6es e 

processamento em lote 

Execução parcial 

Localidade 
-- - 

Complexidade 

Dependência 

Verificação e Validação 

Alterações dinâmicas 

voltado para o usuário final. Detalhes de implementação não devem ser 

expostos, permitindo que o pesquisador concentre-se apenas do nível 

conceitual do workflow. 

Os componentes deverão ser reutilizáveis e intercambiáveis. Deve ser 

possível adicionar ou remover novos processos dinamicamente. 

Permitir transformações de dados entre as atividades de um processo. 

Deverá suportar "process steering" (play, pause e stop) durante a 

execução de um processo, permitindo monitoramento do experimento. 

Oferecer suporte a execução parcial. Apenas parte do experimento poderá 

ser executada. 

Deverá suportar processamento local e distribuído do workflow. 

Deverá ser capaz de manipular complexos fluxos de dados, controles e 

eventos. 

Deverá estar associado a um sistema de gerência confiável, de alta 

disponibilidade e tolerante a falhas. 

Deverá verificar e validar a construção ou importação de workflows. 

Permitir alterações na definição do workflow durante a execução, pois a 

definição do workflow pode ser influenciada pelos resultados 

intermediários. 

Os experimentos científicos podem ser executados inúmeras vezes, comumente 

sendo necessário efetuar modificações nos programas ou em parâmetros operacionais. 

Como wol-kflows científicos modelam experimentos que podem ser modelados como 

um fluxo de ferramentas computacionais automatizado, alterações na definição 

conceitual de um wol-kfZow científico são constantes. 

Os resultados produzidos em um experimento constituem uma fonte de dados 

inlprescindível para os cientistas, por isso wor-Wows científicos devem permitir o 

armazenamento de dados gerados ao final da sua execução, assim como dados 

internlediários gerados com a execução de cada etapa do processo. Os resultados finais 

são essenciais para comprovar ou negar as hipóteses postuladas no início do 



experimento. Os dados interrnediários também possuem grande importância, pois 

podem indicar erros experimentais ou mesmo erros na execução total ou parcial de um 

WO~.@OM). 

O processo de definição de um workfzow dependente do domínio de aplicação, 

requerendo amplas discussões entre os membros do grupo de pesquisa para especificá- 

10. A modelagem de um wor-@ow científico geralmente envolve tomada de decisão e 

análises refinadas sobre cada uma das etapas. 

Na literatura é possível encontrar diversas implementações de wo~~kjZows 

científicos. [86] descreve alguns wol-klfows de bioinformática como o MHOLline [87], 

para a modelagem estrutural de proteínas. Um outro exemplo é o GARSA [88] tem o 

objetivo de gerar um conjunto de seqüências anotadas, ou seja, identificação de uma 

lista de segmentos de seqüência com algum significado biológico como, por exemplo, a 

identificação de genes e de suas funções no genoina. 

As atividades de modelagem e execução de workflows são apoiadas por 

ferramentas que fornecem funcionalidades essenciais para a definição, execução e, em 

alguns casos, monitoramento. Essas ferramentas são conhecidas como Sistemas de 

Gerenciamento de WOI-@ows (WfMS - Wor.fZow Marzagernerzt Systerns) e várias 

empresas de TI disponibilizarn softwares de gerenciamento para I V O I - ~ ~ ~ Z O W S  comerciais 

[89, 90 e 911. 

Os Sistemas de Gerenciamento de Wor-@ows Científicos (SGWfCs) são mais 

recentes e visam apoiar a descrição de worlfZows voltados para as aplicações científicas 

de quaisquer áreas de pesquisa, como biologia, física, química, geologia entre outras, 

que tenham necessidade de modelar computacionalmente seus expeiiinentos. Os 

SGWfCs são responsáveis por invocar as aplicações, locais ou externas, que participam 

de um wor@ow científico, coordenando a transferência de dados entre elas. 

Para atender às necessidades científicas, segundo 17861, um SGWfC deve 

apresentar as seguintes características: 



1. Processos, Dados e Recursos - deve contemplar processos, dados e recursos 

comumente usados e permitir a extensibilidade, visando acomodar novos 

processos, dados e recursos. 

2. Def'inição - deve auxiliar os cientistas na definição e redefinição do wor-kfZow. A 

redefinição é um passo importante quando os resultados finais não forem 

considerados úteis ou interessantes pelos pesquisadores. 

3. Validação - deve oferecer mecanismos para validação de workJZows. Durante a 

validação, o sistema deve verificar se as entradas e saídas definidas pelos 

usuários para cada processo do workflow são consistentes, além de incluir, caso 

seja necessário, processos que possam converter os formatos dos dados e 

processos que verifiquem se os resultados gerados pelos programas são 

esperados ou não. 

4. Otimização, Monitoramento e Execugão - deve ser capaz de otimizar e 

executar o workfZow definido pelo pesquisador. A execução do workjZow pode 

ser monitorada e deve permitir a intervenção do pesquisador em qualquer ponto, 

o que é necessário se o pesquisador quiser avaliar os resultados intermediários 

para decidir se continua, ou não, a execução, ou para fazer alguma modificação 

na definição das próximas atividades do wor-kJZow. 

5.  Agendamento - oferecer agendamento da execução do workfZow, permitindo 

que um wor%jfZow seja executado uma única vez em um determinado dia ou de 

tempos em tempos. Por exemplo, semanalmente uma equipe de pesquisa deseja 

verificar se existem novas seqüências nos bancos de dados públicos, caso 

afirmativo, novos alinhamentos serão produzidos. 

adados - armazenar tanto os dados produzidos pelo workfZow 

quanto os metadados, ou seja, uma informação sobre o dado que permite o 

acesso e gerenciamento deste dado de maneira eficiente e inteligente [92]. O 

sistema deve ser capaz de gerar estes metadados automaticamente e, sempre que 

possível, oferecer subsídios para que o cientista consulte-os e atualize-os. 



Os SGWf comerciais e científicos compartilham algumas características 

comuns, mas também apresentam algumas diferenças. Na tabela 3.2, estão compiladas 

as principais diferenças a partir dos trabalhos de [83, 93, 81, 94, 95, 12, 96, 97, 85 e 981. 

Tabela 3.2 - Diferenças entre SGWfs científicos e comerciais. 

Foco no fluxo de dados Foco no fluxo de Controle 

A maioria é lineares (pípelines) A maioria é não linear (workflows) Tipos dos fluxos 

Tipos de dados 

Volume de dados 

manipulados 

Heterogêneos e muito complexos Bem estruturados 

Baixo Alto 

Freqüência de mudanças 
Elevada Baixa 

nos Wfs 

Volume de 

Processamento 
Elevado Médio 

Permitem a intervenção Sim, Wfs cuja execução é muito 

demorada podem ser avaliados. 

Sim, raramente o processamento é 

menos intenso e demorado. humana 

Validação de dados 

intermediários 

Tolerâncias a falhas 

Wf executado de maneira 

rotineira 

Sim Não possui equivalência, 

Desejável Desejável, 

Sim Sim 

Necessário, porém nem sempre 
Desnecessário Execução parcial 

Modificação dinâmica 

suportado 

Desejável, 

Desejável, um Wf, ou parte dele, 

Não 

pode ser aproveitado por outros 

pesquisadores no mesmo 

experimento ou em experimentos 

Não é necessário. Suporte ao reuso 

futuros. 

Suporte a proveniência e 

persistência de dados 
Sim, Não possui equivalência. 

Desejável, porém nem sempre 

suportado, cada vez mais essa 
Não possui equivalência. Suporte a anotação 

característica é apreciada nos 

SGWf 

Necessário, porém nem sempre Capaz de utilizar serviços 

Web 

Suporte a transformação 

Desejável, porém nem sempre 

suportado. 

Não possui equivalência. 

suportado, 

Sim, os dados científicos são muito 



I de dados I heterogêneos. 

Ciuster) 

Suporte a ambientes 

distribuídos (Grids, P2P, 

O Taverna é um projeto financiado pelo EPSRC (Engineel-ing and Plzysical 

Scierzces Researclz Council), envolvendo cinco universidades do Reino Unido, o grupo 

European Bioinfomzatics e alguns colaboradores da indústria privada. Este projeto 

mantém seu foco nos requisitos de gerência de workjlows para experimentos de 

bioinformática, mas seu uso por outros domínios científicos não é impedido [99]. 

Este software pode ser utilizado em plataformas Windows ou Linux, foi 

desenvolvido em Java e scripts slzell e seu código é aberto e orientado a serviços. A 

partir de uma interface gráfica de usuário, o wor-wow é modelado pelo cientista e 

traduzido para uma linguagem de definição de wol-Wows do Taverna, chamada Scufl 

(Sir?zple Conceptual Urzij?ed Flow Larzguage) [100], baseada em WSFL (Web Sewices 

Flow Larzguage) [102]. Em sua arquitetura possui uma máquina de workflow, chamada 

Iuo [101], desenvolvida pela equipe do Taverna e utilizada para gerenciar, de 

modo desacoplado da interface, a execução dos workflows. 

Desejável, porém nem sempre 

oferecido pelos SGWfCs. 

Como é voltado para a bioinformática, provê uma série de recursos para facilitar 

a definição de workfl'ows desta área, dentre eles: serviços pré-definidos, estruturas de 

dados específicas deste domínio, suporte semântico através de ontologias e serviços de 

proveniência dos dados. 

Não possui equivalência. 

er é um SGWfC que não foi projetado para contemplar apenas uma área 

de conhecimento [103]. Sua máquina de execução de workflows é baseada na máquina 

de execução do antigo projeto Ptoloniy 11, com código aberto e desenvolvido em Java 

com orientação a objetos. Seu modelo de classes é capaz de representar e operar sobre 

inúmeros tipos de dados heterogêneos e invocar servi~os web. 



Para permitir a modelagem visual de workjfZows, o Kepler possui uma interface 

gráfica, denominada Vergil, atendendo a grande parte dos requisitos propostos por 

[104]. Esta interface é dividida em três áreas piincipais: menu de comandos e a barsa de 

ferramentas, que permitem que o usuário execute, pare ou interrompa a execução de um 

work$!ow, ou ainda altere a definição do mesmo; e a paleta de componentes, onde estão 

dispostos os objetos que podem ser acoplados no workfZo~) que está sendo 

desenvolvido. 

O Kepler possui arquitetura modular que permite a implementação de um 

número qualquer de modelos de computação e é composta por diversos pacotes que 

representam seus objetos disponibilizados para definição de wo~%fL'ows e modelos 

computacionais de execução. Sua arquitetura também foi projetada de modo a ser 

facilmente extensível. 

O VisTraiIs [I051 é um SGWfC desenvolvido na Universidade de Utah cujo 

principal objetivo é prover suporte a exploração de dados e visualização. Seu principal 

avanço em relação aos outros SGWfCs é a parte gráfica que permite a visualização dos 

resultados de um workfiow executado. É um software disponível para diversas 

plataformas como Windows XP, Mac OS X e Linux. 

Através da interface gráfica, chamada de Vistrails Builder, os cientistas podem 

projetar workfiows. Esta camada gráfica possui três áreas principais: uma lista de 

módulos, ou objetos que podem compor os workfZows; a área de design, onde o 

wo~+@!ow é desenhado e uma área especifica para exibir as propriedades dos módulos 

que forem adicionados ao workJZow. 

O VisTrails possui uma arquitetura que provê uma infra-estrutura que pode. ser 

utilizada com qualquer sistema de visualização existente, possuindo n~ecanismos que 

permitem a visualização múltipla de resultados de workjfZows executados. 



Um enorme volume de dados e metadados pode ser gerado por wo~4g7ows 

científicos. Estes metadados fornecem semântica aos workjZows e facilitam sua 

reutilização. Um dos tipos de metadados é a proveniência dos dados, também chamada 

de linhagem ou pedigree. 

O termo proveniência de dados, ou pedigree [I07 e 1081, tem sido aplicado para 

referenciar as origens de consultas e resultados de dados processados, enquanto 

linhagem denota o histórico de um dado ao longo de um processamento. Outros termos 

utilizados na literatura são: história derivada [109], dependência de conjunto de dados 

[I 101, filiação [ l  1 I], genealogia de dados [112], rota de auditoria [113], entre outros. 

No contexto científico, qualidade de dados está intimamente associada à 

proveniência de dados [106], pois a confiabilidade do resultado gerado pela pesquisa 

depende da qualidade das informações utilizadas e sua origem. Por isso, as informações 

de proveniência adicionam um valor significativo para projetos científicos com grande 

fluxo de dados. 

Existem diferentes formas de proveniência de dados de workjZows científicos. 

Estes metadados são utilizados para os mais diversos propósitos como, por exemplo, 

para representar a proveniência dos dados e resultados de um experimento, as 

publicações são comumente utilizadas. Abaixo são listadas algumas funcionalidades 

para os dados de proveniência, segundo [ I  141 : 

ualidade dos Dados: informações de proveniência podem ser utilizadas para 

estimar a qualidade e a confiabilidade dos dados baseando-se na origem dos 

dados e suas transformações [115]. 

2. Auditoria dos Caminhos: os dados de proveniência podem traçar rotas dos 

dados [I 181, determinar a utilização de recursos [28] e detectar erros na geração 

de dados [I 171. 

3. Controle de rep icação: informações de proveniência detalhadas permitem a 

derivação de dados e ajudam a padronizar a replicação [116]. 

4. Atribuição: mantém controle sobre as informações do dono do experimento e 

seus dados. Também permite a citação [I151 e atribui responsabilidades em caso 

de dados errados. 



5. Inciormacional: permite realizar consultas baseadas nos metadados de origem 

para a descoberta de dados, além de prover o contexto necessário para 

inteqretar os dados. 

Como foi apresentado nas seções anteriores, um wor-ow científico representa 

um experimento irz silico e as informações de proveniência são essenciais para atestar 

resultados de experimentos no domínio científico. Por isso, é fundamental que os 

SGWfCs ofereçam recursos para armazenar, gerenciar e consultar esse tipo de 

infosmação relacionada aos wol-kjlows executados por ele. Neste momento serão 

apresentados os mecanismos de gerência de dados de proveniência dos principais 

SGWfCs mencionados nesta dissertação: Taverna, Kepler e Vistrails. 

Para armazenar proveniência dos dados, um plugin pode ser instalado no 

Taverna. Este plugirz se chama Taverna ook [I  191 e armazena os dados durante o 

progresso da execução de cada wollflow. Ele permite a visualização de dados 

relacionados à execução do worl$ow e dados gerados pelo mesmo, tanto finais quanto 

intermediários. 

O LogBook possui duas bases de dados relacionais, uma para dados e outra para 

metadados. Utiliza o MySQL [120], um banco de dados livre com suporte para diversas 

plataformas, para manter esses repositórios. O nível de detalhe para armazenaniento dos 

dados é configurável de modo a permitir que o usuário opte por asmazenar ou não os 

dados intermediários de um wod$!ow. O arrnazenamento na base de dados é realizado 

por um serviço web que faz a conexão entre a máquina de execução e o banco de dados 

[121]. 

No Kepler, os componentes que oferecem suporte à proveniência são o 

Proverzarzce Framework e o Snzart Re-rurz que foram desenvolvidos de forma a oferecer 

suporte aos projetos multidisciplinares do Kepler [122]. O piirneiro componente foi 

desenvolvido com o objetivo de registrar as informa~ões relacionadas ao contexto de 

execução de um workjlow, isto é, ele é capaz de registrar os dados de entrada e saída de 

um w07lfZow, seus nietadados, os dados intermediários, além das definições do 

wo~-kjlow e algumas informações relacjonadas à sua execução. O segundo componente 



permite que uma determinada instância de wor.Wow seja executada a partir de um 

determinado ponto. 

O VisTrails foi o primeiro SGWfC a armazenar a evolução de wor-Wows, 

mantendo o foco na proveniência da etapa de definição de wor@Io~.i~s. Recentemente, foi 

desenvolvido um ylugilz [I231 para armazenar os dados de execução de wo&jZows em 

uma base de dados local, sendo arquivos XML a solução padrão. 

A partir do armazenamento da proveniência no Vistrails, o sistema possibilita ao 

usuário definir woí.kflows e controlar suas alterações, ou seja, as diferentes versões do 

wor-Wow que foi gerado e posteriormente nlodificado podem ser exibidas em modo 

visual através de árvores. Essa característica permite que o cientista analise os 

parâmetros de entrada de um wo~-fi'ow e conclua quais geraram o melhor resultado, por 

exemplo. 

Para avaliar as diferentes estratégias de gerência de dados propostas por cada um 

dos SGWfCs citados anteriormente, analisamos- não somente como os dados de 

proveniência de definição e execução dos workjZows modelados em cada SGWfC são 

tratados por estas ferramentas, mas também consideramos os mecanisn~os utilizados 

para armazenar os dados intermediários gerados ao longo de uma execução de 

experimento. Neste trabalho, estes aspectos são analisados dentro do contexto da 

bioinformática. 

Além do tratamento de formatos heterogêneos de dados, da natureza distribuída 

de wol-kfZows e da necessidade de prover um caminho integrado para visualizar dados 

das diferentes etapas dos ivoí.kfZows de bioinformática, é importante observar quando se 

deve capturar o dado ou mesmo se este deve ser armazenado ou não. Além disso, 

definir, dentre todas as etapas de um workflow, quais dados devenl ser transportados 

para um repositório, onde deve ficar guardado e como deve ocorrer essa captura são 

questões que devenl ser observadas dentro de um contexto científico específico para que 

estas informações tenham sentido para o cientista. 



Inicialmente o Taverna realizava a captura e o armazenamento da proveniência 

através de um serviço web chamado MIR que também definia um esquema de dados 

relacionados ao domínio da bioinformática extremamente simples, contendo os dados 

de execução do workflow e seus dados intermediários, de entrada e saída, sem 

armazenar esses dados intennediários em um esquema mais apropriado para o domínio 

da biologia. 

A versão 1.7 do Taverna conta com uma outra alternativa para a gerência dos 

dados de proveniência. O controle da proveniência, assim como seu nível de detalhe 

passou a ser opcional para seus usuários. Os logs são armazenados durante a execução 

do wor.@cw. Essa nova estratégia mapeia os metadados relacionados ii execqáo do 

M)OI-~$!OW a uma ontologia definida pela equipe do Taverna e, em seguida, armazenados 

em uma base de dados. Essa ontologia agrega semântica aos metadados relacionados ao 

wo7-@ow. 

Os dados intermediários gerados para cada instância de workjt!ow executada no 

Taverna não são classificados segundo uma ontologia e são armazenados apenas como 

objetos e relacionamentos entre eles. Estes relacionamentos indicam apenas qual dado 

foi gerado por cada dado, ou seja, a rota histórica do dado ao longo da execução do 

experimento. Além disso, existem apenas duas opções para definir granularidade de 

armazenamento. O cientista pode optar por armazenar proveniência sem captura de 

dados intermediários ou com dados intermediários. Se o pesquisador escolher 

armazenar dados intermediários, isto ocorrerá para todos os passos do wor-kfZow, e a 

performance da máquina de execução é razoavelmente comprometida. 

O Kepler Proverzarzce Fr-amewor-k, mecanismo para o gerenciamento da 

proveniência do Kepler, possui classes que observam a execução do workflow, 

armazenando os dados gerados durante a mesma e pode ser configurável para os 

parâmetros de granularidade e destino do dado, por exemplo. O cientista pode optar 

pelo uso do recurso para armazenamento da proveniência ou não, apenas incorporando 

um componente, chamado Proverzarzce Recorder, à definição do seu workflow. 

A estratégia do Kepler armazena os dados intermediáiios e possibilita a re- 

execução de um wor-kjlow cujos parâmetsos eventualmente tenham sido alterados, ou 

que tenham obtido falhas em alguns de seus passos, aproveitando os dados de etapas 



anteriores sem a necessidade de executá-las novamente. Este recurso é chamado de 

Srnart Re-r-urz. Neste caso, o armazenamento de dados intesmediásios também ocorre 

para todas as etapas do workflow e o pesquisador fica impedido de escolher quais dados 

ele deseja armazenar e quais ele deseja dispensar. 

Para o Vistrails foi desenvolvido foi desenvolvido recentemente um ylugirz para 

armazenar os dados de execução de wol.fZows em uma base de dados. Essa solução 

consiste em um mecanismo simples que armazena apenas alguns metadados de 

execução como máquina onde o workflow executou e data e hora de execução, sempre 

relacionados à instância armazenada. Esta solução não considera os dados 

intermedi5rios gerzdos por cada etapa do workflow. 

Os três SGWfCs descritos acima não possuem mecanismos de gerência de dados 

integrados com esquemas de dados para domínios de aplicação, como bioinformática. 

Além disso, cada um deles armazena a informação de modo particular, não respeitando 

nenhum esquema padronizado de proveniência de dados para workflows. Seus 

repositórios não permitem análises mais elaboradas sobre os dados armazenados, sendo 

possível apenas visualizá-10s de modo atômico para cada execução de wor%fZow. 

Também não possuem soluções estáveis. Suas abordagens sofrem constantes 

alterações, ainda propõem muitas melhorias para suas alternativas ou não são 

disponibilizadas para uso efetivo, como é o caso do Kepler Provenarzce Franzework, 

descrito em documentações, mas ainda não disponível para uso. 

Outra deficiência ainda comum para estes SGWfCs é a falta de interfaces 

adequadas para a constmção de consultas aos dados armazenados durante a execução. O 

Vistrails definiu uma linguagem de consulta chamada Vistrail Quer? Larzguage [I231 

para possibilitas consultas a evoluções de ivollflows e informações armazenadas durante 

a execução, mas ainda não provê uma interface para construção facilitada de consultas. 

Apesar dos problemas mencionados acima, cada um dos SGWfCs analisados 

possui vantagens que apóiam o ciclo de vida de um experimento irz silico. O Taverna 

exibe uma listagem com vários sewiços web de bioinformática em sua interface e uma 

ontologia para estes serviços, o que lhes provê um suporte semântico não encontrado 

nos outros SGWfCs. Além disso, possui mecanismo de tolerância a falhas, inlpostante 

pasa experimentos que podem passas 1.ongos peiíodos de tempo em execução. 



O Kepler possui componentes para as mais diversas funcionalidades que podem 

ser utilizados na definição de um workjlow para representar uma grande gama de 

tarefas, como acesso rápido a bases de dados, invocação de serviços web e integração 

com ambientes de computação distribuída em grid. Já o VisTrails inova em possibilitar 

a visualização e o controle de versões dos wor-kjlows, considerando a definição do 

wor-kflow como proveniência de dados. 

Com base nesta análise, é possível concluir que uma boa solução para que 

cientistas da área da biologia molecular possam executar consultas voltadas para o seu 

contexto, a partir de dados gerados por experimentos in silico, seria a integração de um 

SGT?JfC com um esquema de dados que modele os conceitos do domínio da 

bioinformática apoiado por um SGBD (Sistema .de Gerência de Banco de Dados). 

Assim, as funcionalidades e infra-estrutura disponibilizadas pelos SGWfCs para 

definição e execução de experimentos serão aproveitadas e aliadas às vantagens de um 

esquema de representação do domínio da bioinformática. 



"Sabel. o que todos saúein é não saber nada. " 

(Renzy Gouiwzont) 

Todos os SGWfCs analisados possuem mecanismos já desenvolvidos e 

estabilizados para cocrdenar fluxos de atividades, integrando diversas fmamentas 

computacionais. Estes mecanismos atendem ao objetivo de automatizar experimentos 

que envolvem a utilização de softwares e tecnologias da computação e têm sido cada 

vez mais utilizados por diversos centros de pesquisa. 

O GUS é um esquema de representação do domínio da bioinformática que 

abrange tanto dados comuns na biologia molecular, como informações relacionadas aos 

experimentos científicos. Este esquema é adotado em diversos projetos de pesquisa, 

além de ser o esquema padronizado que possui a representação mais completa desta 

área científica. 

Aproveitar a tecnologia desenvolvida para os SGWfCs e unir esta solução ao 

tratamento e armazenamento de dados integrado com um esquema de dados apropriado 

para o domínio da biologia molecular é a estratégia proposta neste trabalho para tornar 

possível a gerência de dados intermediários gerados enl um experimento. 

Este capítulo está dividido da seguinte forma: a primeira seção explica a 

arquitetura da solução proposta. Os serviços que compõem esta arquitetura serão 

detalhados na segunda seção deste capítulo. Em seguida, os elementos que foram 

desenvolvidos para permitir a integração com a interface de usuário do SGWfC serão 

apresentados. Por fim, uma breve conclusão do capítulo, resumindo os elementos da 

arquitetura proposta e suas vantagens. 



Esta seção apresenta a arquitetura proposta para automatizar a captura 

automática de dados intermediários gerados em um experimento através da integração 

de um SGWfC com o esquema padronizado para o domínio da bioinformática, GUS. 

O objetivo desta arquitetura é permitir que um cientista possa modelar seu 

experimento em um worfiow, utilizando um ambiente gráfico que possibilite a 

representação computacional do mesmo, assim como sua configuração. Além disso, este 

ambiente deve permitir que o cientista execute e ajuste seu experimento diversas vezes, 

fazendo com que a execução da cadeia de atividades seja automatizada. 

O armazenamento dos dados produzidos durante a execução do worlfZow deve 

ser permitido e configurado pelo cientista, de modo que o mesmo possa especificar em 

que etapas de seu experimento deseja que a informação gerada seja armazenada na base 

de dados. Alguns dados podem ser irrelevantes para sua pesquisa e, desse modo, seriam 

eliminados. Também compete ao cientista especificar o que é o dado que está sendo 

gerado. Por exemplo, se este dado é uma seqüência de nucleotídeos no formato FASTA 

ou no formato Genbank, ou se são dados de Micro-arranjos, etc. Desse modo, os dados 

são redirecionados para as entidades que os representam no esquema do GUS, 

respeitando as questões de persistência envolvidas. 

Abaixo, na figura 4.1, estão representados graficamente os elementos envolvidos 

na solução proposta: 

Ambiente para Modelagem e Execução do Experimento (SGWfC); 

Módulo de Iiitegração com o SGWfC; 

Módulo de Transformação e Persistência de Dados; 

Serviço para Consultas; 

e Repositório para Dados do Experimento (GUS). 



Repositório para Dados do Experimento 

. Arquitetura para Gerência de Dados Interrnediáriios de T.l7orkflows da 

Bioinforinática. 



Para possibilitar a modelagem do experimento em um wol-kjlow através de uma 

interface gráfica, assim como, a execução coordenada das atividades modeladas neste 

wor.fZow, um dos componentes essenciais da arquitetura é um SGWfC. Na estratégia 

apresentada nesta dissertação, foi escolhido o sistema Kepler por apresentar modelos 

conlputacionais capazes de representar qualquer experimento, apresentar uma interface 

gráfica intuitiva e uma documentação de uso satisfatória, além de ser facilitar a 

construção de componentes que possar ser acoplados à sua interface. Desse modo, 

permite que se adicionem componentes customizados à sua biblioteca de artefatos 

utilizados na representação dos experimentos. 

Como repositório para os dados intermediários do experimento in-silico 

modelado n o - S ~ w f C ,  é utilizada uma base de dados PostgreSQL que contém os sete 

sub-esquemas do GUS para representação de dados biológicos e de experimentos: Core, 

DoTS, SRes, TEES, Prot, Study e RAD. Desse modo, qualquer experimento da biologia 

molecular poderá ter seus dados intermediários acomodados neste repositório em 

entidades que os representam, assim como seus relacionanientos. 

O Módulo de Transformação e Persistência dos Dados faz uso de duas 

estratégias para tratar e persistir os dados no repositório: os Plugins do GUS (GUS 

Plugin API) e os Serviços de Armazenamento (Storage Selvices). Os Serviços de 

Armazenamento foram desenvolvidos para esta solução, integrando-se com a camada de 

ylugins Perl do GUS, com o objetivo de armazenar dados nesta base de dados. 

No momento da instalação do GUS Schenza, a base de dados com seus sub- 

esquemas é montada e são instalados os Plugirzs do GUS. Esses ylugins são 

implementados em Perl, utilizando os módulos do BioPerl, dentre outros, e têm o 

objetivo de persistir os dados no GUS. São disponibilizados diversos ylugirzs para 

armazenar dados de acordo com seu tipo, por exeniplo, existem plugins para inserir 

dados de Taxonomia, Ontologias, Seqüências, etc. Esses ylugins realizam algum 

tratamento nos dados que recebem como entrada, dependendo do tipo do dado, 

realizando a conversão do tipo dessas inforniações para armazená-las como estão 

representadas no esquema do GUS. 

Os ylugins do GUS são comumente utilizados manualmente pelos cientistas que 

adotam o GUS Schenza em seus projetos. Eles também possuem alguns problemas que 



tornam sua utilização uma tarefa onerosa para os cientistas, como a necessidade de 

montar arquivos XML auxiliares ou alterar arquivos cujos formatos são comuns nesta 

área de domínio para ajustá-los aos plugirzs. Além de obrigar que os cientistas conheçam 

a linguagem de programação Perl. 

Os Serviços de Armazenamento foram desenvolvidos como elementos do 

Módulo de Transformação e Persistência dos Dados do Experimento para funcionar 

como uma camada de nível mais alto de acesso ao repositório. Eles corrigem os 

problemas encontrados no uso dos plugins, realizam tratamento de alguns dados e 

ajustes em arquivos auxiliares, além de invocar os plugirzs que continuam sendo 

responsáveis por parte do tratamento dos dados e pda persistência dos mesmos na base 

de dados. A seção 4.2 explica detalhadamente o funcionamento dos Serviços de 

Armazenamento e suas vantagens. 

Para permitir que os cientistas, ao modelar os worlzjlows que representam seus 

experimentos, possam especificar em que etapas do wor.flow os dados devem ser 

armazenados no GUS, foi criado para esta dissertação o Módulo de Integração com o 

SGWfC que, no caso do Kepler, é composto por uma biblioteca de atores, ou GUS 

Acton. Estes atores serão detalhados na seção 4.3. 

O cientista, ao modelar seu experimento irz-silico, identificará quais tarefas de 

seu wor*kflow devem ter seus dados armazenados, além disso, ele também deve escolher 

qual ator utilizar, dependendo do tipo do dado envolvido. Desse modo, é possível 

alcançar a modelagem do experimento e sua execução automatizada, integrando as 

ferramentas con~putacionais envolvidas e realizando o armazenamento dos dados 

intermediários em um repositório que os represente na biologia molecular. 

Para permitir consultas às sequências armazenadas no repositói-io, foi 

desenvolvido o Serviço de Consulta (Quer-y Ser-vice), que se conecta ao GUS e 

dependendo de um de seus argumentos de entrada, retoma sequências de nucleotídeos 

ou aminoácidos. Os resultados são armazenados em um arquivo, cujo caniinho e nome 

também são passados em sua linha de comando. 



Os GUS Web Sewices foram desenvolvidos para resolver um conjunto de 

problemas envolvidos na utilização dos Plugirzs do GUS. Eles também funcionam como 

uma camada de nível mais alto que pode ser acessada por outras aplicações, permitindo 

que estes serviços representem objetos reutilizáveis. 

Estes serviços foram implementados como serviços web para tornar seu uso 

independente de plataforma tecnológica, permitir acesso remoto e ser compatível com 

todos os SGWfCs analisados neste trabalho, tendo em vista que todos apresentam 

soluções para a utilização de serviços web em seus ~~or.kjZows. Desse modo, esses 

serviços podem ser utilizados por qualquer SGWfC, em qualquer experin~ento, sendo 

necessásio apenas a passagem de parâmetros de entrada para os mesmos. O cientista não 

precisa executar linhas de comando manualmente para cada dado que desejar incluir na 

base de dados. 

Devido à grande complexidade do GUS, pois o mesmo representa dados de 

diversas áreas da bioinformática, e considerando que para implementar os serviços de 

tratamento e armazenamento de dados no GUS é necessário compreender o significado 

de cada objeto de seu esquema, para este trabalho foram desenvolvidos serviços web 

apenas para os sub-esquemas DoTS (seqüências e anotação genômica), SRes (Slzared 

Resources, ou seja, recursos compartilhados por todos os esquemas como Ontologias do 

domínio da bioinformática, Taxonomias, etc.) e Core (Administração, documentação e 

dados de proveniência). 

Algumas infonnações de cada execução dos serviços web desenvolvidos para 

este trabalho é registrada no objeto A dnvocation do esquema Core. Esses 

dados contemplam data e hora iniciais e finais, resultado, tempo de CPU, etc. 

Todos os serviços web foram implementados utilizando-se as tecnologias J2EE e 

axis2. Abaixo estão listados os atores desenvolvidos para o tratamento e asmazenaniento 

de dados no GUS e nas subseções que se seguem, cada um deles será apresentado 

detalhadamente. São eles: 

InsertGusExternalD S: insere no GUS um registro para um banco 

externo, Genbank, por exemplo; 



S: insere no GUS, a versão do banco externo. 

Por exemplo, uma determinada seqüência pode apresentar anotações 

diferentes em versões distintas do Genbank. Para possibilitar que o GUS 

mantenha essa informação de proveniência (qual a versão do banco externo) 

para as sequências armazenadas; 

InsertSequenceFeatures S: insere seqüências e suas anotações a partir de 

arquivos extraídos do Genbank, no formato Genbank; 

LoadFastaSequences S: insere seqüências genômicas que se encontram 

em arquivos no formato FASTA, bem mais simples do que o formato 

Genbank, sem a maioria das anotações; 

IastSimilarityWS: insere os relacionamentos entre as sequências 

que apresentam similaridade identificada pelo aplicativo BLAST, assim 

como as informações de similaridade; 

LoadTaxonWS: insere um conjunto de taxonomias para diversos 

organismos; 

e InsertSequenceOntologyWS: insere um conjunto de ontologias da 

Sequerzce Oiztology. 

Este serviço web é o mais simples dentre todos os GUS Web Services. Seu 

objetivo é apenas insesis nomes de bancos de dados externos ao GUS, ou seja, bancos 

de dados de origem das informações que estão sendo armazenadas no GUS. Esta 

infoimação no GUS se encontra na tabela ExternalDatabase do esquema SRes. 

Este serviço possui apenas uma opera@o, chamada Inser GusExternaID 

recebe como pasâmetro de entrada, uma strirzg contendo o nome do novo banco 

externo e retoma como parâinetro de saída, uma strirzg contendo uma mensagem de erro 

ou a saída da execução do ylugin do GUS relacionado (IrzsertExter-rzalDatat?nse.pm). 

Este serviço também executa uma i~alidação do nome do banco, retomando uma 

mensagem significativa no caso de não ser uma str-iizg válida. O código deste serviço se 



encontra no anexo A e o arquivo WSDL de publicação deste serviço web se encontra no 

anexo B. 

O InsertGusExternalDBWS pode ser utilizado tanto para inserir apenas um 

registro, quanto para realizar uma carga de bancos externos. Para inserir apenas um 

registro, basta utilizá-lo no workfZow modelado, invocando o WS apenas uma vez. Para 

inserir vários bancos externos, modela-se um loop no MJO~L~ZOW, passando em cada 

interação o nome de um dos bancos externos. 

Este serviço web insere versões de 'omcos externos já cadastrados no UUS, 

armazenando um registro na tabela ExternalDatabaseRelease do esquema SWes e seu 

apontamento para a tabela ExternalDatabase do mesmo esquema. 

Sua única operação se chama InsertGus RIS, que recebe como 

parârnetros de entrada, uma striizg contendo o nome do novo banco externo e uma 

string representando a versão do banco. Este serviço retorna como parâmetro de saída, 

uma striizg contendo uma mensagem de erro ou a saída da execução do plugiiz do GUS 

relacionado (IrzsertEx-terrzalDatal?aseRls.pm). Este serviço também executa uma 

validação do nome do banco e da versão do banco, retornando uma mensagem 

significativa no caso de não serem str-ings válidas. O código deste serviço se encontra 

no anexo A e o arquivo WSDL de publicação deste serviço web se encontra no anexo B. 

Do mesmo modo que o InsertGusExternalDBWS, este serviço pode ser utilizado 

tanto para inserir apenas um registro, quanto para realizar uma carga de versões de 

bancos externos. Este serviço só executará as inserções caso os bancos já tenham sido 

inseridos, por isso, deve-se utilizar o InsertGusExternalDBWS para armazenar os 

bancos externos antes de suas versões. 

Este serviço web insere seqüências genôrnicas contidas em arquivos texto no 

formato Genbank, assim como as anotacões associadas às seqüências, chamadas de 

Featzues nos arquivos Genbarik. As Fentur-es possuem atributos, chamados Oualifiem, 

também armazenados por este serviço. 



Através do phgirz relacionado à inserção de seqüências e suas features no GUS 

(IrzsertSequerzceFeatur-es.yrn), dependendo das anotações contidas no arquivo de 

entrada, este serviço pode incluir registros nas tabelas TaxonName e 

SequenceOnto ogy do esquema SRes, nas tabelas SequenceType, NASe 

xternaINASequence, VirtualSequence, Assembly, Sp icedNASequence, 

SecondaryAccs, NALocation, NASequenceRef, eyword, NASequenceMeyword, 

NAãomment e eature do sub-esquema DoTS. Nestes registros também inclui 

os apontamentos para as tabelas xternalDatabase, ExternalDatabaseRelease e 

Reference do esquema SRes. É possível perceber, mesmo através dos nomes dos 

objetos do GUS, que dados de proveniência são armazenados em relações que os 

representam, assim corno os dados intermediários em si (a cadeia de nucleotídeos). 

A operacão InsertSequenceFeatures publicada com o serviço web possui os 

seguintes parâmetros de entrada, todos do tipo striizg: 

fileGb: string com o conteúdo do arquivo Genbank contendo apenas uma 

sequência. 

databaseName: nome do banco externo de origem da sequência. 

e databaseRls: versão do banco externo de origem da sequência. 

soCvsVersion: versão da Sequerzce Ontology previamente carregada no 

GUS, através do serviço IrzsertSequerzceOrztologyWS, que será explicado 

mais à frente. 

Os dados acima são necessários para que o ylugirz do GUS possa montar o 

relacionamento entre os registros inseridos. O serviço executa validações para os 

parâmetros de entrada e retorna uma strirzg com a mensagem de erro ou com a saída do 

plugirz. 

Este serviço web recebe o conteúdo do arquivo no formato Genbank e executa 

um tratamento no mesmo. Isto é necessário porque um Qualifier pode possuir mais de 

um valor no asquivo do Genbank e o plugirz não consegue resolver esta situação, pois, 

no GUS, o Qual$er é um atributo de uma entidade, ou seja, não é possível inseiir 

vásios relacionamentos para Qualifiem. Para resolver este problema, o serviço percorre 



o conteúdo do arquivo em busca de Qualzfiers com vános valores, e concatena estes 

valores, separando-os pelo caractere ";". Após este tratamento do arquivo, o serviço 

salva este arquivo em um diretório temporário para passá-lo como argumento de entrada 

para o plugin do GUS . 

Além do tratamento realizado no conteúdo do arquivo do Genbank, este serviço 

também fornece para o pltgirz do GUS um arquivo XML que possui todos os 

mapeamentos de todas as possíveis Features do Genbank, para as suas entidades 

correspondentes no GUS. Este arquivo também indica quais Qualifiers e quais Features 

serão armazenadas para cada arquivo do Genbank. 

O grande problema envolvido com este arquivo de mapeamento é que diferentes 

seqüências em arquivos do Genbank possuem diferentes Features e, mesmo que 

possuam Features em comum, seus Qualifiers podem divergir. O plugin faz a leitura do 

arquivo de mapeamento e, se o mesmo indicar a inclusão de um Qualfier que não está 

no arquivo da seqüência, o armazenamento não ocorre. 

Para resolver este problema, o serviço acessa um arquivo de mapeamento 

padronizado, produzido durante a pesquisa desta dissertação, chamado de 

L e instalado no diretório local lusrAocaVGUSfmvvl da máquina em 

que o serviço está instalado. 

Para montar o mapeamento padronizado, foram incluídas tags XML para as 

Features e Qualifiela que não existiam no arquivo instalado com o GUS. Foi realizado 

um levantamento de todas as possíveis Features e seus Qualifiers de um arquivo do 

Genbank e um levantamento de Features e seus Qualifiera contemplados no arquivo 

padronizado disponibilizado na instaIa~ão do GUS. Assim, foram identificadas as 

Features e os Qualifiers que deveriam ser incluídos no arquivo de mapeamento 

padronizado. Junto à equipe de biólogos do BioTVebDB, foram identificadas quais 

entidades do GUS deveriam acomodar as Features que foram incluídas no arquivo de 

mapeamento padronizado. 

Um dos atributos das tags de elementos XML que representam Qualifiem desse 

arquivo de mapeamento é o ignore, que pode ter o valor true ou false, indicando que o 

Qualifier não será armazenado, ou será armazenado, respectivamente. Para facilitar a 

posterior customização deste arquivo por parte do serviço web, todos os Qua1ifier.s 



possuem o valor true para o atributo ignore. Indicando que, por padrão, não será 

armazenado. 

Este arquivo XML de mapeamento padronizado é apresentado no anexo C, 

assim como as listagens de Features e Qualzfie?-s possíveis em um arquivo Genbank e 

as que são encontradas no arquivo de mapeamento disponibilizado pelo GUS. 

O serviço percorre todas as Features e Qualifiers do arquivo do Genbank, 

montando um novo arquivo de mapeamento com base no arquivo padronizado. Ele 

retira as Features que não foram encontradas no arquivo e altera o valor do atributo 

ignore para false dos Qualzfier-s que foram encontrados para as Features. Em seguida, 

este arquivo de mapeamento, também é salvo em um diretório temporário e passado 

como argumento para o plugin do GUS. 

O plugirz do GUS, responsável pela inserção de sequências e suas Features pode 

receber como argumento um arquivo do Genbank com várias seqüências. Este serviço 

web não recebe um arquivo do Genbank com várias sequências para evitar a tramitação 

de strirzgs muito grandes, ou mesmo o corte do conteúdo do arquivo. Isto ocone porque, 

para manter compatibilidade entre as mais diversas tecnologias, o uso de arquivos como 

parâmetro de entrada para operações de serviços web não é aconselhável. Além disso, 

evita-se perda de informações ao minimizar o tempo de transferência de dados para o 

serviço, tendo em vista que a comunicação entre uma aplicação cliente e o serviço web 

pode ser interrompida. 

Para inserir várias sequências através do serviço é necessário modelar loops no 

woi%$Zow. Além disso, deve-se observar que é necessário invocar os serviços para 

inclusão de banco externo, versão do banco e antologias, antes deste serviço ser 

invocado. 

Este serviço web insere ou atualiza seqüências genôniicas contidas em um 

arquivo texto no formato FASTA. Dependendo do tipo da seqüência contida no arquivo, 

o serviço armazenará a sequência em relações distintas, por isso um dos parâmetros de 

entrada da operação aSequences é a string tableName, contendo o nome da 

tabela lia qual o dado será inserido. Essa tabela pode ser a ExternaINASequence (para 



seqüências de nucleotídeos), a xternalAASequence ou a Trans atedAASequence 

(para seqüências de arninoácidos), todas do sub-esquema DoTS. 

Outro parânietro de entrada para a operação do serviço web é regexSouce 

uma string cujo valor deve conter uma expressão regular que torne possível identificar o 

ID (identificador) da seqüência no banco de dados de origem. Isso ocorre porque vários 

bancos de dados genômicos (Genbank, RefSeq, EMBL, etc.), disponibilizam suas 

sequências no formato FASTA para dowrzload. 

Além dos parâmetros já citados, também são necessários como parâmetros de 

entrada o ExtDBNarne, strirzg com o nome do banco externo de origem, o ExtD 

com a versão do banco externo de origem, e o fastaFileStr, string com o nome e 

localização do arquivo FASTA. 

O serviço web salva um arquivo localn~ente com o conteúdo do arquivo passado 

como parâmetro de entrada e invoca o plugin relacionado (LoadFastaSequerzces.prn), 

passando o restante dos parâmetros como argumentos de entrada para o plugirz. Além 

disso, são realizadas validações para os parânietros de entrada e como resultado, retorna 

uma string contendo uma mensagem de erro ou a saída do ylugirz. O código do serviço 

web se encontra no anexo A e seu arquivo de publicação WSDL, no anexo B. 

Este serviço web insere resultados da execução do aplicativo BLAST nos 

objetos que os representam no GUS, assim como os relacionamentos com as sequências 

envolvidas. Para possibilitar a inserção dos relacionamentos é necessário identificar 

qual atributo das relações do GUS é o identificador das sequências (na-sequence-id e 

aa-sequence-id, como identificadores atribuídos pelo GUS e souce-id, identificador 

no banco de origem). 

Para invocar a operação arity deste serviço web, é necessário 

passar o conteúdo do arquivo resultante da execução do BLAST como unia string para o 

parânietro de entrada condensed eStr. O serviço armazenará o resultado no objeto 

Similarity e Simi aritySpan do sub-esquema Do 

Outros parâmetros de entrada são necessários para indicar infom-mações do objeto 

do GUS onde se encontram armazenadas as sequências contra as quais serão efetuadas 



as buscas por similaridade. Esses parâmetros são: su  able, tabela que armazena as 

seqüências, subject Cor, nome do atributo identificador da seqüência, 

me, nome do banco externo de origem das sequências e 

, versão do banco externo de origem das seqüências. Todos recebem 

cadeias de caracteres (strirzgs) . 

Também são necessários parâmetros para indicar infoimações do objeto do GUS 

que armazena as sequências que serão comparadas (ou seja, são o objeto da busca por 

similaridades). São eles: queryTable, tabela que armazena as sequências, 

queryTableSrcIdGo1, nome do atributo identificador da sequência, 

qiiergExtEleN~me, nome do banco externo de origem das seqiiências e 

s, versão do banco externo de origem das sequências. 

O serviço salva o conteúdo do arquivo de similaridades passado como parâmetro 

em um arquivo local e invoca o plugirz relacionado (Irzser-tBlastSir7zilarities.yr?z) 

passando o arquivo gerado como argumento para o ylugirz, assim como os demais 

parâmetros de entrada do serviço. Este serviço retorna como parâmetro de saída, uma 

strirzg contendo uma mensagem de erro ou a saída da execução do plugirz. 

Este serviço também executa uma validação dos parâmetros de entrada, 

retornando uma mensagem significativa no caso de não serem striizgs válidas, caso 

contrário, retorna a saída gerada pela execução do ylugin relacionado. O código deste 

serviço se encontra no anexo A e o arquivo WSDL de publicação deste serviço web se 

encontra no anexo B. 

Este serviço web insere dados relacionados à taxoaomia dos organismos no 

GUS , armazenando registros nas tabelas axon, GeneticCo axonName do 

esquema SRes e seus relacionamentos. Esse armazenamento é realizado a partir dos 

arquivos nodes.dmp, names.dmp, genco e merged.dm 

disponibilizados para download no NCBI. 

Sua única operação se chama axon, que recebe como parâmetros de 

entrada, sfrirzgs com os conteúdos dos arquivos mencionados acima. São eles 



ileStr, names ileStr, gencode ileStr e merged ileStr, para os arquivos 

nodes. dmp, izanzes. dnzp, gencode. dmp e inerged. dilzp, respectivamente. 

O serviço web executa uma validação para os parâmetros de entrada e, como 

parâmetro de saída, retorna uma striizg contendo uma mensagem de erro ou a saída da 

execução do plugin relacionado (LoadTaxon.pi?z). Os conteúdos passados como 

parâmetros de entrada são salvos em arquivos locais e passados como argumentos para 

o ylugirz do GUS. O código deste serviço se encontra no anexo A e o arquivo WSDL de 

publicação deste serviço web se encontra no anexo B. 

Este serviço web insere ontologias da OBO no objeto SequenceOntoIogy do 

esquema SRes. Ele recebe como parâmetros de entrada: so ileStr, string que representa 

o conteúdo do arquivo que contém as ontologias e cujo dowrzload pode ser efetuado a 

partir da página da OBO, soVersion, versão das ontologias da OBO e soCvsVersion, 

string que representa a versão das ontologias no controlador de versões da OBO. 

Sua única operação se chama InserkSequenceOntology, salva o conteúdo do 

arquivo localmente e executa o plugin relacionado (Irzse~-tSequeizceOrztologyOBO.pr?z), 

passando o arquivo e os demais parânletros de entrada como argumentos para o plugin. 

Este serviço retorna como parâmetro de saída, uma strirzg contendo uma 

mensagem de erro ou a saída da execução do plugirz do GUS relacionado 

(írzsertExternalDatabaseRls.pm). Este serviço também executa validações para cada um 

de seus parâmetros de entrada, retomando uma mensagem significativa no caso de não 

serem strirzgs válidas. O código deste serviço se encontra no anexo A e o arquivo 

WSDL de publicação deste servi~o web se encontra no anexo B. 

Para permitir consultas ao repositório, foi desenvolvido um aplicativo em Java 

que utiliza a tecnologia JDBC para conectar-se ao GUS e executar uma consulta por 

seqüências de nucleotídeos ou aniinoácidos que foram depositadas neste repositório. O 

código-fonte deste programa está disponível no anexo A. 



É necessário informar um conjunto de parâmetros para utilizar este serviço. 

Estes argumentos devem ser passados ao aplicativo através de sua linha de execução na 

seguinte ordem: URL de conexão jdbc (jdbc:postgresql://ip:porta/nomebanco), nome de 

usuário do banco, senha do usuário do banco, tipo de sequência (n para nucleotídeos ou 

p para proteínas), nome do banco para o qual a sequência foi inserida no GUS, versão 

do banco para a qual a seqüência foi inserida no GUS e nome do arquivo de saída com 

os resultados da consulta. 

Para facilitar o uso dos serviços web e perniitir que o cientista possa configurar 

seus workflows de modo a permitir o armazenamento de dados intermediários no GUS é 

necessário prover uma camada de integração com o SGWfC. Dessa maneira, o cientista 

tem à mão os componentes necessários para indicar este armazenamento de dados no 

repositório. 

Nesta dissertação, foi escolhido o SGWfC Kepler, pelos motivos explicados 

anteriormente. No Kepler, os Atores são as entidades que representam as tarefas do 

workflow. Na sua biblioteca de atores, o Kepler possui componentes para invocação de 

serviços web e atores para compor sub-workfZows. Estes foram os dois principais atores 

utilizados neste trabalho para desenvolver os GUS Actom. 

Foi desenvolvido um ator para cada serviço web apresentado na seção anterior e 

seus objetivos também são os mesmos desses serviços web. Os GUS Actom são atores 

herdados a partir do ator GompositeAçtor, que é o ator que permite modelar e executar 

sub-workflows dentro de uni fluxo de tarefas modelado no Kepler. 

Para cada GUS Actor foi gerado um arquivo ". ar" que pode ser importado no 

Kepler, o que disponibiliza o ator em sua biblioteca de componentes. Abaixo, na figura 

4.2, é possível visualizar como os GUS Actom são apresentados na árvore de 

componentes que podem ser utilizados na modelagem de workflows. Estes atores são 

disponibilizados nas bibliotecas General Bur-pose e WoI-kfow. 



Figura 4.2. GUS Actors na biblioteca de componentes do Kepler. 

Cada GUS Actor possui um sub-wo~%$ow associado. A seguir, será apresentado 

cada um destes atores e seus sub-workfZows. 

Este ator é responsável pelo armazenamento do nome do banco externo origem 

das seqüências envolvidas em um determinado experimento. Ele faz a invocacão do 

nsertGusExterna2D WS, preenchendo seu pa~lâmetro com um valor 

passado para o ator durante a execucão do M I O ~ ~ ~ O W ,  através de sua inputpor-t, ou posta 

de entrada, GUSExternalDB. Na figura 4.3 é possível visualizas o sub-wod$ow deste 

ator. 



Figura 4.3. Sub-wor-kflow do ator InsertGUSExternaIDB. 

Nas output ports, ou portas de saída, ErrorOut e ResultOut do ator são 

repassadas as mensagens de erro e de saída da invocação do serviço web, 

respectivamente. 

Para armazenar a versão do novo banco inserido no GUS, foi desenvolvido este 

ator. Este ator invoca o serviço web InsertGusExternalD RlsWS, preenchendo seus 

parâmetros de entrada com os valores de suas portas de entrada ExternalD 

Como a inserção executada pelo serviço web só tem efeito se o nome do banco 

para o qual está sendo atribuída unia versão no repositório já estiver armazenado e, com 

o objetivo de facilitar o uso deste ator em experimentos, o sub-wo7-kjIoiv modela unia 

etapa anterior à invocação do serviço web que insere a versão do banco externo. Nesta 

etapa anterior é invocado o serviço que insere o nome do banco no repositório, 

garantindo que, se nenhum erro ocorrer nesta inserção, o nome do banco para o qual 

está sendo inserida uma versão já está cadastrado. Na figura 4.4 é apresentado o sub- 

wor-kjIow correspondente a este ator. 

Uma questão pode surgir: Porque então, montar urn ator apenas par-a irzclusão 

de nomes de barzcos externos se estes já são irzcluídos no ator que inclui as vemões dos 



barzcos? O ator que insere os nomes dos bancos pode ser utilizado em worlfZows de 

carga de dados para o GUS, por exemplo, para armazenar vásios nomes de bancos 

externos, comuns aos mais diversos experimentos. 

Figura 4.4. Sub-iuor.kJZow correspondente ao ator InsertGUSExtDB3EU.s. 

Este ator repassa as mensagens de eno e de saída da execução do serviço web 

para o workflow que o contém através de suas portas de saída, rrorOut e ResultOut. 

O ator InserGUSExternalSequencesFeatures insere seqüêilcias genômicas e suas 

Features e Q~~alifiers contidos em arquivos texto no formato Genbank. Ele invoca o 

nsertSequenceFeaturesWS e facilita seu uso, pois uni arquivo do 

Genbank envolvido no experimento pode conter várias sequências e para não 

sobrecai~egas o serviço web com a transferência de arquivos muito grandes, o sub- 

woI.fZow associado a este ator executa uma aplicação Java que funciona como cliente 

para o serviço web, percoi~endo o arquivo do Genbank através de um loop, separando 

as seqüências em um conjunto de três sequências e invocando o serviço web para cada 

um destes conjuntos. Este processo pode ser visualizado no sub-wollfZow associado ao 

ator, representado na figura 4.5. 



Figura 4.5. Sub-workflow associado ao ator InsertGUSSequenceFeatures. 

Este ator repassa para o serviço web os valores recebidos através de seus 

parâmetros de entrada GUSfm ir, Externallu Rls, SOcvsVersion, 

e. O diretório onde se encontra a aplicação que executa o loop nas 

seqüências e invoca o serviço web é indicado através do valor preenchido para o 

parâmetro GUSfinkDir. O arquivo que contém todas as seqüências é passado para o 

ator através de seu parâmeti-o de entrada GbFi e. Os resultados do armazenamento de 

cada seqüência são registrados em um arquivo de log, cujo caminho e nome são 

passados pelo usuário para o ator através do parâmetro log ile. A porta de saída do sub- 

leName repassa o nome do arquivo de log para o wor@ow. 

Este ator é responsável pela inclusão de resultados de similaridade entre 

seqüências encontrados pelo BLAST. Para isso, ele invoca o sesvi~o web 

ariÉyFVS, preenchendo seus parâmetros de entrada com os valores 

passados para seu sub-wollflow através de suas portas de entrada: fileContenk, 



ableSrcIdCo1, subj 

. O sub-workfíow associado a 

este ator pode ser observado na imagem 4.6. 

Figura 4.6. Sub-workflow associado ao ator InsertGusBlastSimilarity. 

Este ator repassa as mensagens de erro e de saída da execução do serviço web 

para o w o r ~ ~ o ~ v  que o contém através de suas portas de saída, ErrorOut e ResultOut. 

Para armazenar ontologias da OBO, o cientista pode utilizar este ator. Ele se 

torna útil em w~rlf lows que executam tasefas de carga de dados para o GUS. Estas 

cargas de dados são atividades periódicas em projeto de pesquisa, enquanto que 

wor-kfZows que modelam experimentos são executados com maior freqüência. 

O sub-wol-kfZo~v deste ator invoca o serviço web 

preenchendo seus parâmetros com os valores recebidos através de suas portas de entrada 

iliecontenk, soVersion e soCVSVersion. Abaixo, na figura 4.7 é possível visualizar 

este sub-~~or-1cjIow. 



Figura 4.7. Sub-workfZow associado ao ator InsertGusSequenceOntology. 

Este ator repassa as mensagens de ei-ro e de saída da execução do serviço web 

para o wor-kfZow que o contém através de suas portas de saída, ErrorOut e WesultOut. 

Este ator é responsável pela inclusão de sequências genômicas contidas em 

arquivos texto no formato FASTA. Para isso, ele invoca o serviço web 

astaSequencesWS, preenchendo seus parâmetros de entrada com os valores 

passados para seu sub-wor-kfZow através de seus parâmetros de entrada: 

xternaTDBRls, regexísourceld e tab eName. O nome do arquivo 

que contém as sequências no formato FASTA, é repassado ao sub-wor-Wow através de 

sua porta de entrada fastaFi e ~ a m e .  O sub-wor%$ow associado a este ator pode ser 

observado na imagem 4.8. Este sub-wor-kflow, lê o arquivo FASTA e repassa seu 

conteúdo para o serviço web, que comandará o armazenamento no GUS. 



Figura 4.8. Sub-workflow associado ao ator LoadGusFastaSequence. 

Através de suas portas de saída ErrorOut e ResuItOut, as mensagens de erro e 

o resultado da execução do serviço web são repassados para o workflow que modela o 

experimento. 

Taxononias são armazenadas no GUS através deste ator. Ele também é útil em 

wor.fZows de carga de dados, executados periodicamente para apoiar a execução dos 

experimentos de um projeto de pesquisa. 

Seu sub-wol-kflow é apresentado na figura 4.9 e invoca o serviço web 

axonWS para armazenar as taxonomias contidas em um conjunto de arquivos 

texto que são disponibilizados no NCBI. Os workflows passam o conteúdo destes 

arquivos para o sub-worwow associado a este ator através de suas portas de entrada 

ileContent, NamesFiEeContent, Gencode IeCoritent e Merged 

O sub-wor@ow preenche os parâmetros do serviço web antes de invocá-lo. 



Figura 4.9. Sub-~vo~-kj7o~v associado ao ator LoadGusTaxon. 

Este ator repassa as mensagens de erro e de saída da execução do serviço web 

para o I Y O ~ ~ J ~ O W  que o contém através de suas portas de saída, ErrorOut e ResultOut. 

Este é o ator responsável por retornar seqüências que foram previamente 

armazenadas no GUS e salvá-las em um arquivo local. Seu sub-worL$Zow contém uma 

tarefa para a execução do serviço ConectaGUS e pode ser observado na figura 4.10. 

Este ator possui um parâmetro , GUSfmk, que deve ser preenchido com o diretório 

onde se encontra o arquivo CorzectaGUS.class, por padrão, localizado no diretório 

$HOME/GUS'nk. 

Em suas portas de entrada, devem ser repassados todos os outros valores 

necessários para a execução do Serviço de Corzsulta. Sua porta de saída repassa para o 

WO?-L$ZOM,, O resultado da execução do serviço. 



Figura 4.10. Sub-workflow do ator QueryGUSSequences. 

Para permitir a gerência de dados intermediários gerados em ~lorlfZows da 

bioinformática, este trabalho apresenta uma arquitetura que aproveita os mecanismos de 

modelagem e execução já bem estabelecidos em SGWfCs, integrando esta tecnologia 

com um esquema de dados padronizado para o domínio da bioinformática. Como 

solucões tecnológicas para estes papéis dentro da arquitetura, foram escolhidos o 

SGWfC Kepler e o esquema GUS. 

Para delimitar o escopo deste trabalho, em virtude da complexidade do esquema 

completo do GUS, foram adotados conio domínio, os sub-esquemas Do 

Core. 

Com o objetivo de tornar esta integração possível, foram desenvolvidos serviços 

web que acessam um conjunto de plugirzs do GUS, responsáveis diretos pelo 

armazenaniento, tratamento e persistência de dados no GUS. Estes serviços web 

também podem executar tratamentos essenciais nestes dados intermediários, além de 

proves recursos auxiliares para o coneto funcionamento dos plugirzs. Facilitando a 



inclusão de dados neste banco, que tem sido uma atividade executada manualmente 

pelos cientistas. 

O Módulo de Integracão com o SGWfC é composto por um conjunto de atores 

desenvolvidos para o Kepler, os GUS Actors, que representam sub-wor/$lows que serão 

invocados durante a execução coordenada do wo~kflow que os contém. Estes atores 

facilitam a modelagem de worlfZows que armazenam dados intermediários no GUS. 

Esta solução apresenta algumas vantagens em relação às estratégias de captura e 

armazenamento de dados de proveniência dos SGWfCs analisados. A gerência de dados 

intermediários e de alguns dados de proveniência, tanto relacionados aos dados 

consumidos pelo experimento quanto informações relacionadas à execução do mesmo 

ocorre sob um esquema que representa os conceitos da área de domínio. Esta 

característica toma possível um leque de consultas e análises, inlpossíveis de serem 

realizadas com os repositórios de dados dos SGWfCs. 

Uma outra vantagem é que o cientista pode deteminar quais dados do 

experimento serão capturados e em que momento de sua execução estes dados serão 

armazenados. Isto evita que o repositório seja populado com dados desnecessários à 

pesquisa. A possibilidade de consultar as seqüências inseridas no repositório é 

alcançada através do serviço para consultas. 

A adoção da tecnologia de serviços web para a implementação dos serviços de 

armazenamento torna possível a reutilização, o uso. independente de plataforma 

tecnológica, assim como, a possibilidade de executar o woi-flow em máquinas 

diferentes do servidor do GUS. 

Apesar das vantagens apresentadas, algumas atividades manuais continuam 

sendo necessárias aos cientistas, como realizar dowrzloads periódicos de arquivos 

auxiliares ao experimento como os que contêm as ontologias e taxonomias. 



"Noventa por cento do sucesso se baseia sinzplesnzerzte em i~zsistil:~' 

(Woody Allen) 

No capítulo anterior foi apresentada um arquitetura, cujo objetivo é permitir que 

dados gerados durante a execqáo de um expesimento ir?-silico sejam capturadosj 

tratados e armazenados em um repositório, cujo esquema represente o domínio da 

bioinformática. Um conjunto de serviços e atores foi desenvolvido no contexto desta 

dissertação para tomar a integração de um SGWfC com um esquema padronizado para 

esta área científica, o GUS. 

Para validar a arquitetura proposta, assim como, os conlponentes desenvolvidos 

para a integração do SGWfC com o GUS, foi modelado um workfZow para busca de 

siniilasidades entre seqüências genôniicas. Este é um experimento real utilizado no 

projeto ProtozoaDB, do giupo BiowebDB e o levantamento de seus requisitos foi 

realizado através de entrevistas com esta equipe de cientistas. 

Este capítulo está dividido da seguinte forma: a piimeira seção apresenta o 

projeto ProtozoaDB, dentro do qual este experimento está inserido. A finalidade e os 

requisitos do experimento modelado serão explicados na segunda seção deste capítulo. 

Em seguida, o experimento modelado em um woi-Vow no Kepler, utilizando a 

arquitetura proposta será descrito. Por fim, serão apresentadas as conclusões desta 

validação. 

O ProtozoaDB, ou Protozoa Database, é um projeto mantido pelo consórcio 

BiowebDB, csiado em 2003, envolvendo pesquisadores das instituições de pesquisa e 

universidades Fiocmz, UFRJ, Unirio e M E  e financiado pelo CNPq. 



É uma plataforma que contém inicialmente genomas de diversos protozoários: 

Tiypaizosoana cruzi, Trypaizosonza brucei, Leishnzania major, Plasmodium 

falciparurn e Erztamoeba histolytica. Com o sequenciarnento de genomas de outras 

espécies de protozoários, este conjunto de genomas acomodados no ProtozoaDB deve 

aumentar. Este projeto não visa a replicação de dados genômicos já armazenados em 

outras bases de dados como GeneDB e PlasmoDB, dentre outros. Seu objetivo é atuar 

de maneira complementar, provendo análises com foco em similaridades distantes e 

anotações baseadas em filogenias, incluindo análises de ortologia. 

O projeto provê uma interface web intuitiva e flexível para consultas 

personalizadas dos dados genômicos de protozoá~ios. Esta característica é alcançada 

através da integração de bancos de dados heterogêneos, ferramentas para análises e 

computação distribuída. Seu objetivo é a mineração de dados genômicos com o uso de 

estratégias baseadas em computação em grade e em um repositório PostgreSQL cujo 

esquema é o GUS. 

As seqüências de nucleotídeos das cinco espécies de protozoários pesquisadas 

pelo ProtozoaDB estão disponíveis para dowrzload a partir dos bancos de dados 

Genbank, RefSeq e EST, no NCBI. Estes dados são carregados no GUS, versão 3.5, 

através dos plugirzs do GUS. 

A arquitetura atual do ProtozoaDB é composta por três módulos principais: 

Serviqos Web, Sistema de Consultas e ara Asmazenamento de Dados 

(GUS Plugiizs). A camada principal é constituída pelos serviços web baseados em 

REST (Represerztatiorzal State Trarzsfei-), através da qual todos os serviços do 

ProtozoaDB são disponibilizados e os dados acessados. 

Cientistas pode interagir com uma página web para acessar os serviços do 

ProtozoaDB, assim como consultas pré-definidas que podem ser executadas sobre sua 

base de dados. Aplicações de terceiros podem reutilizar dados do ProtozoaDB através 

destes serviços. Notificações automáticas são enviadas aos usuários através de feeds 

RSS para informá-los de atualizações na base de dados. 



O processamento e armazenamento de dados genômicos de diferentes origens 

(Genbank, OBO, etc.) é efetuado pelos ylugirzs do GUS no repositório PostgreSQL. A 

figura 5.1, permite a visualização desta arquitetura. 
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Web Serviceç 

Files 

uitetura do ProtozoaDB. 

Um dos problemas deste processo é que os cientistas precisam executar 

manualn~ente os plugins do GUS, assim como efetuar ajustes em arquivos de carga ou 

arquivos auxiliares para conseguir executar estes ylugirzs, o que se torna uma tarefa 

onerosa. 

Para construção deste estudo de caso, foram realizadas diversas entrevistas e 

validações com a equipe do ProtozoaDB, um projeto cuja equipe conta com seis 

pesquisadores, nove estudantes e três colaboradores. Esta equipe descreveu os processos 



utilizados em seus experimentos, esclareceu diversas dúvidas que surgiram durante o 

levantamento de requisitos do experimento e participou de validações das soluções 

propostas. Além das entrevistas foram acessados sítios relacionados à - pesquisa - realizada 

no contexto do ProtozoaDB e estudo da literatura associada. 

Um dos experimentos in-silico realizados com freqüência no contexto do projeto 

ProtozoaDB é o processamento de sequências genômicas em busca de similaridades 

entre elas, fazendo uso da técnica de Alinhamento Local. 

O Alinhamento Local é utilizado quando se deseja identificar quais sequências 

em uma determinada coleção apresentam alinhamento com uma sequência pesquisada, 

também chamada de Query. O algoritmo computacional utiliza fragmentos da seqüência 

pesquisada e alinha com as sequências de um banco de dados (Subject). Este algoritmo 

descarta todas as pesquisas com baixa pontuação (Score) e alinha a vizinhança dos 

fragmentos com boa pontuação até alcançar um valor máximo. 

O objetivo deste algoritmo é identificar sequências que possuam trechos 

siniilares de tamanho significativo, ou seja, com algo em comum. Tanto informações 

funcionais e evolucionarias das sequências podem ser inferidas a partir desta pesquisa. 

O BLAST (Basic Local Aligrzrnetn Tool) é uma ferramenta computacional que provê 

este tipo de algoritmo para sequências de nucleotídeos e proteínas. 

No ProtozoaDB, para executar o BLAST, os cientistas realizam um conjunto de 

atividades para manter estes dados no repositório GUS, de. modo a permitir consultas 

avançadas sobre as informações armazenadas. É realizado um dowrzload das sequências 

pesquisadas e das seqüências do banco a ser comparado que são armazenadas no GUS. 

As sequências dos genomas pesquisados pelo ProtozoaDB são trazidas em 

formato Genbank, pois este formato agrega um conjunto de informações de anotações 

genômicas padronizadas e, desse modo, os cientistas mantém em seu repositório GUS 

uma riqueza maior de informações. As outras sequências são trazidas em formato 

FASTA, mais simples, contendo praticamente apenas as sequências. 

Em seguida, é executado o BLAST e seu resultado é armazenado no GUS. 

Abaixo, na figura 5.2, é possível visualizar em detalhe, o processo deste experimento. 
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Figura 5.2. Processo para execução do BLAST e armazenamento no GUS. 

Atualmente, os cientistas do grupo de pesquisas do ProtozoaDB, executam 

manualmente cada passo do processo deste experimento, que tem seu início com o 

dowrzload via protocolo FTP de vários arquivos texto no formato Genbank, de 

aproximadamente 250 MB, contendo sequências de todos as espécies de invertebrados 

com genomas sequenciados. 

Uma tarefa manual se segue a esta com o objetivo de concatenar todos estes 

arquivos, gerando apenas um arquivo com todas as sequências de invertebrados do 

Genbank. Esta tarefa consiste em executar Úma linha de comando do sistema 

operacional Linux (comando cat). 

O arquivo gerado será passado como argumento de entrada para um scl-ipt Perl, 

que percon-e as sequências deste arquivo gerando dois arquivos de saída no formato 



Genbank: um arquivo com as sequências de uma determinada espécie e outro arquivo 

com as sequências de todas as outras espécies de invertebrados. 

Este procedimento é realizado para cada uma das espécies pesquisadas pelo 

grupo e para gerar os arquivos com as seqüências de cada uma das espécies, o código- 

fonte deste sc~ ip t  Perl é sempre ajustado, alterando-se os valores de algumas vasiáveis 

para especificar qual será a espécie que terá suas sequências separadas em um asquivo. 

Em seguida, os cientistas iniciam o processo de carga das sequências genôniicas 

no GUS. Esta é uma tarefa complexa e onerosa, pois envolve várias etapas de tentativa e 

erro e obriga que o pesquisador efetue diversos ajustes nos arquivos relacionados a esta 

carga. 

Para montar o arquivo de mapeamento genbarzk2gus.xnz1, necessário para que o 

plugin InsertSeqzcenceFeatures.pin redirecione as Featur-es das sequências para os 

objetos corretos do GUS, o cientista deve descobrir quais Features se encontram no 

arquivo do Genbank. Para isso, ele executa um script Perl chamado gbfeatureslister.pl. 

Em seguida, ajusta o arquivo de mapeamento padrão do GUS para contemplar as 

Features presentes no arquivo do Genbank. Esta é uma tarefa manual. 

Após este ajuste no arquivo de mapeamento o cientista inicia a execução do 

plugin do GUS que, se encontrar algum Qualifier com mais de um valor, levanta uma 

mensagem de erro e não consegue proceder com a carga dos dados. A partir daí, o 

cientista deve alterar o arquivo do Genbank manualmente, resolvendo os valores de seus 

Qualifier-s, até que o plugirz consiga carregar todas as sequências. 

Para realizar o alinhamento das sequências pesquisadas pelo grupo do 

ProtozoaDB com sequências de outros bancos, os cientistas efetuam o dowlzload de 

arquivos texto no formato FASTA dos bancos RefSeq, Nucleotide, Protein, dentre 

outros. Estas sequências são carregadas no GUS, via plugin LoadFastaSequerzces.prn, 

manualmente, através da sua execucão em linha de comando. 

Após esta carga de dados, as sequências do genoma pesquisado e as sequências 

do banco de dados contra o qual o genoma será conzparado em busca de similaridades 

devem ser extraídas do GUS através de consultas executadas diretamente na interface 

gráfica do PostgreSQL utilizada pelo grupo, ou seja, uma tarefa também manual. Isto se 



faz necessário para que se mantenham os identificadores de sequências do GUS e, ao 

inserir o resultado de similaridade no GUS, o ylugirz possa inserir os apontamentos para 

os registros das sequências já armazenadas no GUS. 

Uma consulta gera um arquivo com as sequências do genoma pesquisado e outra 

consulta gera um arquivo com as sequências do banco comparado. Estes arquivos são 

transformados para o fosmato FASTA, através da execução manual em linha de 

comando do sc1-iptpqsql2fasta.pl, para cada um dos arquivos. 

Em seguida, o cientista deve executar um aplicativo auxiliar do BLAST, 

chamado forrnatdb, passando como um dos argumentos, o arquivo que contém as 

sequências do banco comparado. O fomatdó transformará o arquivo FASTA em um 

banco de dados entendido pelo BLAST, visando a otimizar a execução de seus 

algoritmos. 

O BLAST pode ser executado após a geração destes dois arquivos, através de 

uma tarefa manual de execução da sua linha de comando. Dependendo do número de 

seqüências comparadas, a execução do BLAST pode ser extremamente demorada, na 

maioria das vezes requerendo um processamento distribuídolparalelo e, ainda assim, 

levando um tempo considerável para produzir resultados. Isso requer que o cientista 

fique acompanhando sua execução e periodicamente tenha que pausar suas atividades 

para verificar o andamento da execução do BLAST. 

O resultado da execução é um arquivo texto em um formato próprio do BLAST. 

Esse.resultado deve ser armazenado no GUS, mas o ylugirz que insere as similaridades 

encontradas pelo BLAST, Irzser.tBLastSirnila~'ities.prn, não recebe este arquivo como 

entrada. Para executar o ylugin, o cientista deve executar um scl-iyt Perl com o objetivo 

de condensar este arquivo, transformando-o para um formato que o ylugirz do GUS 

entenda. Após este conjunto de atividades, o cientista executa o ylugir~ do GUS e realiza 

a carga do resultado da busca por similaridades entre as sequências pesquisadas e um 

banco de sequências. 



É possível notar que várias das etapas descritas na seção antesior podem ser 

executadas em modo paralelo. Além disso, encadear estas tarefas modelando um 

wol-kflow para representar este experimento é uma estratégia nitidamente vantajosa, pois 

retira do cientista a responsabilidade de disparar a execução de etapas. 

Várias tarefas podem ser automatizadas e os diversos ajustes manuais, 

eliminados, ao aplicar a arquitetura proposta para gerência dos dados intermediários e 

os serviços implementados durante este trabalho de pesquisa. Nesta seção é apresentado 

o workj4ow que foi construído para modelar o experimento mencionado na seção 

anterior. Na figura 5.3, é possível visualizar o workfzow completo, que será explicado 

em seguida. 

O primeiro passo para construção deste wol-t$fI'ow, foi visitar a Fiocruz e os 

laboratórios de pesquisa do ProtozoaDB com o objetivo de observar as atividades 

realizadas pelos pesquisadors. Diversas entrevistas com os cientistas, assim como 

pesquisas em diveros sítios do projeto ProtozoaDB e de bioinfosmática foram efetuadas 

para conhecer os diversos recursos computacionais utilizados neste expesimento. Foi 

realizada uma modelagem abstrata do workjlow, a qual foi validada pelo responsável do 

projeto. 

Após esta etapa foi iniciada a modelagem concreta do WOP@OM~, fazendo uso dos 

componentes básicos do Kepler, assim como, dos GUS Actors para sua constiução. Este 

workflow foi construído em etapas que foram testadas individualmente e, 

posteiiormente, testadas em conjunto, no workj4ow completo. Também foram realizados 

testes inciais com arquivos e seqüências pequenos que se seguiram por testes reais com 

arquivos comumente utilizados nesta pesquisa. 



Figura 5.3. Worlcflow para busca e similaridade entre seqiiêiicias genôwicas. 



Este ~?07.flow utiliza o diretor PN do Kepler, pois dois fluxos são executados 

em paralelo e este é o diretor capaz de coordenar este tipo de modelo computacional. 

Um dos fluxos é o que trata as seqüências do Genbank, que são as sqiiências 

pesquisadas pelo gmpo do ProtozoaDB. O outro fluxo é o que trata as sequências no 

formato FASTA, contra as quais as sequências pesquisadas serão comparadas no 

algoritmo de alinhamento. 

Para executar este workjlow, o cientista deve ter efetuado o download dos 

arquivos nos formatos Genbank e FASTA que contém as sequências envolvidas no 

experimento. Além disso, é necessário preencher um conjunto de parâmetros iniciais, 

com valores que serão utilizados ao longo de todo o experimento. 

Este ~~orkflow pode ser executado para diferentes espécies de organismos, tipos 

distintos de sequências, assim como, diversos bancos de dados de origem das 

sequências comparadas. Essa reutilização é possibilitada através do preenchimento dos 

valores dos parâmetros de entrada, que podem ser customizados a partir da Ruiztirne 

Wiizdow do Kepler, que se encontra no item de menu WorkfZow. Esta janela pode ser 

visualizada na imagem 5.4. 

Figura 5.4. CustonGzação de parâmetros do workfi'ow na Rulztinze R7irzdow. 
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Os parâmetros de entrada do wo~kjJow se encontram na área Model Parametei-S. 

Alguns desses parâmetros possuem valores padronizados que são utilizados durante a 

execucão sem a necessidade de que o cientista altere seus valores, porém estes podem 

ser customizados, caso o cientista deseje. 

Dentre os parâmetros requeridos para a execução do wo~%j'Zow estão: 

FileOrDir: diretório em que se encontram os arquivos do Genbank 

ou nome do arquivo; 

Organism: nome do organismo cujo genoma está sendo pesquisado; 

SOcvsVersion: número da versão das ontologias carregadas previamente 

no GUS; 

IogFileName: caminho e nome do arquivo onde serão registrados os logs 

do workjJow; 

ueryDumpFile: caminho local e nome do arquivo que conterá as 

sequências Query retornadas do GUS; 

ile: caminho local e nome do arquivo que conterá as 

seqüências Suúject retornadas do GUS; 

Rls: versão do banco no GUS onde serão armazenadas as 

sequências do banco contra o qual será executado o alinliainento de 

seqüências ; 

Name: nome do banco no GUS onde serão asmazenadas as 

seqüências do banco contra o qual será executado o alinhamento de 

sequências; 

SubjTableName: nome da tabela do GUS na qual as sequências Suúject 

foram inseridas (DoTS : :TranslatedMSequence para sequências de 

proteínas e DoTS::ExternalNASequei~es para seqüências de 

nucleotídeos); 

s: versão do banco no GUS onde serão armazenadas as 

sequências do organismo pesquisado; 

leName: nome da tabela do GUS na qual as sequências Query 

foram inseridas (DoTS::TranslatedMSequence para sequências de 

proteínas e DoTS : :ExternalNASequences para seqüências de 

nucleotídeos); 



EeSourceIdCol: nome da coluna que identifica as sequências 

Q u e q ~  no GUS; 

RName: nome do banco no GUS onde serão annazenadas as 

sequências do organismo pesquisado; 

ableSourcelhdCo1: nome da coluna que identifica as sequências 

Subject no GUS; 

IastCondensedFi e: caminho e nome do arquivo que conterá o 

resultado condensado do Blast; 

ile: caminho e nome do arquivo onde será gravado o resultado 

do Blast; 

GUSFmIcDir: diretósio onde se encontram todos os scsipts e programas 

auxiliares a este workjZow, desenvolvidos ou adaptados neste trabalho; 

ryRemoteFastaFile: arquivo que conterá as sequências Query na 

máquina onde será executado o Blast; 

ddress: URL do SSH para conectar à maquina onde será 

executado o Blast e para onde serão transferidos os arquivos necessários 

à sua execução; 

SubjRemoteFastaFile: arquivo que conterá as sequências Subject na 

máquina onde será executado o Blast; 

: U l U  jdbc para postgreSQL que será utilizada para apontar 

para o repositósio do GUS; 

assword: senha do usuário que conecta ao repositó~io do 

GUS ; 

SequenceType: tipo das sequências do banco contra o qual será 

executado o alinhamento de sequências, podendo ser nucleotídeos ou 

proteína; 

GusUser: usuário que conecta ao repositório do GUS; 

SubjRegexSource d: expressão regular que identifica o source-id de 

cada seqüência Subject contida no arquivo fasta de origem; 

ile: caminho e nome do arquivo de origem que contém as 

seqüências Subject no formato FASTA; 

e: arquivo no formato FASTA que contém as sequências 

Subject extraídas do GUS; 



uerySequenceType: tipo das sequências pesquisadas, podendo ser n, 

para nucleotídeos, ou p, para proteína; 

GbAklFfkx caminho e nome do axquivo que conterá as sequências 

concatenadas do Genbank; 

erGbFille: caminho e nome do arquivo que conterá as seqüências dos 

outros organismos no formato Genbank; 

ilie: caminho e nome do arquivo que conterá as 

seqüências no formato Genbank do organismo pesquisado; 

ille: caminho e nome do arquivo no formato FASTA que 

conterá as sequências Query que foram retornadas do GUS. 

Todos os outros parâmetros têm seus valores deduzidos ao longo da execução do 

wol.fZow, a partir dos valores preenchidos para os parânietros acima. 

Para modelar o wor-ow foram utilizados vários componentes do Kepler, dentre 

eles: String Parameter, Strirzg Constant, Externa1 Executiorz, Sinzple File Reader e 

Relatiorz. Além dos componentes nativos do Kepler, foram utilizados os GUS A c t o ~ ~ :  

InsertGusExtDBRls, InsertGusSequeizceFeatzcres, LoadGusFastaSequeme e 

InsertGusBlastSirnilari fy . 

Na imagem 5.5 é possível visualizar que, iniciando um dos fluxos paralelos do 

workfZow, foi colocado o ator conzposiíe do Kepler, ResolveGenburzkSequerzces, que 

contém um sub-workfZow que executa um conjunto de tarefas com o objetivo de tratar as 

seqüências do .Genbank, armazenar esses dados e metadados no GUS e preparar o 

arquivo de sequências para a execução do Blast. 

A primeira tarefa desse sub-workflow insere um registro para o banco das 

sequências pesquisadas no GUS, assim como o registro indicando a versão deste banco. 

Em seguida, são utilizados os atores do Kepler para execução de linhas de comando no 

sistema operacional Linux. A etapa Cat Cor?zazarzd, é responsável pela concatenação 

dos arquivos no diretório em que se encontram os arquivos no formato Genbank das 

sequências pesquisadas. A etapa SplitGb Perl faz uma chamada a um script Perl que 

gera um arquivo com as seqüências do organismo pesquisado e outro com as sequências 

de todos os outros organismos. 



Após estas tarefas executadas em seqüência, o wor.kfZow segue com o Gus Actor 

Irzsel-tGusSequerzceFeatul-es, que executará os devidos tratamentos no arquivo Genbank 

e armazenará as seqüências e suas Featzrr-es no GUS. Em seguida, será invocado o 

Serviço para Consultas, através do GUS Actor. Q~eryGUSSeq~erzces, que retornará um 

conjunto de registros com as seqüências pesquisadas e seu campo de identificação no 

GUS (source-id). Após este passo, este arquivo é convertido para o formato FASTA 

através da tarefa Dunzp2Fasta, que executa um script Perl. Finalizado este processo, o 

arquivo com as sequências Query está pronto para ser utilizado na execução do Blast. 

O segundo trecho executado em paralelo no início do ~~or.kfZow principal é 

exibido na imagem 5.6. A princípio é utilizado o GUS Actor- Insel-tGUSExtDBRls que 

incluirá um registro para o banco externo das seqüências, assim como sua versão no 

GUS. Em seguida, encontra-se uma tarefa que armazenará os dados das sequências em 

formato FASTA no GUS, representada pelo GUS Actor Irzser.tGusFastaSequeizces. É 

armazenado no arquivo de log o resultado da execucão desta tarefa. Com as sequências 

devidamente armazenadas no GUS, executa-se o GUS Actor QueryGUSSequerzces, que 

setorna os registros das sequências com seus identificadores do GUS. Este resultado é 



convertido para o formato FASTA através da atividade Dump2Fasta que, para isso, 

executa um script Perl. 

Figura 5.6. Trecho do workflow que carrega as seqüências FASTA no GUS. 

Após a execução dos dois sub-worí$ows descritos acima, os dois arquivos 

FASTA com as sequências que serão comparadas pelo Blast estão prontos e são 

executadas tarefas que transferem estes arquivos para a máquina onde será executado o 

Blast via SCP. 

Quando a transferência dos arquivos é concluída, os fluxos paralelos se 

encontram seguindo um caminho comum. Este caminho é iniciado com a tarefa é 

representada pelo ator cor~zposite e é chamada RurzBlast neste wol-í$ow. Este sub- 

workfZow representa um conjunto de passos para executar remotamente o Blast e 

preparar seu resultado para ser armazenado no GUS. É possível visualizar este sub- 

workfZow na imagem 5.7. 



Este sub-wor-kflow tem seu início com a execução remota do comando for-nzatdb 

do Blast, que prepara as seqüências Subject para serem utilizadas pelo Blast. Esta Linha 

de comando é montada a partir dos parâmetros do wor+k$low. 

O Blast é executado em seguida, via SSH, e sua linha de comando também é 

montada a partir dos parâmetros do wor+kflow. Dependendo do tamanho dos arquivos de 

entrada, a execução do Blast pode ser muito demorada, levando horas para sua 

conclusão. O workfZow aguarda a finalização desta tarefa e, em seguida, transfere o 

resultado do Blast para a máquina local, via SCP. Finalizando este sub-workflow, é 

executada uma tarefa que transforma o resultado do Blast em um arquivo que condensa 

estas informações e P um formato necessário para que seja possível axmazena_r estes 

resultados no GUS. 

Figura 5.7. Trecho do workflaw que executa o Blast remotamente. 

Na figura 5.8, localizada abaixo, visualiza-se o trecho que finaliza a execução do 

experin~ento. Ele é representado pelo sub-workflow do ator cornposite do Kepler 

StoreBlastResult, no workj2ow principal. Este sub-workfZow lê o arquivo condensado 

com os resultados do Blast e o GUS Actor Irzser-tGusBlastSi~~zilar-i9 armazena estes 

resultados no W S ,  utilizando um conjunto de parâmetros definidos pelo usuário antes 

da execução do workf7ow completo. 



Figura 5.8. Trecho final do workjlow que armazena o resultado do Blast no GUS. 

A finalização da execução ocoile com a exibição do resultado do 

armazenamento desses resultados no GUS. Isto permite que o cientista verifique se o 

annazenamento foi efetuado com sucesso ou se ocorreu algum problema no caminho. 

Nesta seção foi apresentado um estudo de caso que faz uso da arquitetura 

proposta como solução para gerência de dados genômicos em wol-kfZows de 

bioinformática. Este experimento está inserido no contexto da pesquisa realizada pelo 

projeto ProtozoaDB, cujo objetivo é prover não somente dados genômicos de 

protozoários como também interfaces de consulta a estes dados e serviços para retorná- 

10s. 

O experimento escolhido envolve a busca por similasidades entre seqüências 

genômicas através de algoritmos de alinhamento executados pelo BLAST do NCBI. O 

giupo de pesquisas do ProtozoaDBi já fazia uso do GUS como seu repositório de dados, 



mas não utilizava SGWfCs para automatizar seus experimentos. Neste cenário, foi 

adequado aplicar a arquitetura proposta. 

Foi realizado um levantamento dos requisitos do experimento, assim como os 

problemas envolvidos. Os cientistas executavam cada etapa do processo manualmente e 

sequencialmente, ajustando arquivos auxiliares quando necessário. 

A construção de um workfZow que modela este experimento otirnizou sua 

execução, pois os cientistas passaram a atuar apenas na fase inicial do experimento, 

configurando seus parâmetros de entrada e disparando sua execução. 

k execução do experimento foi automatizada e coordenada pelo SGT-JfC e os 

dados intermediários gerados foram armazenados em uma base de dados que possui 

objetos com semântica no contexto da bioinfoimática. Além dos dados intermediários, 

alguns dados de proveniência das sequências pesquisadas e alguns dados de 

proveniência da execução do experimento também foram armazenados. 

Os serviços para carga de dados de taxonomia e ontologias não foram utilizados 

na modelagem deste wor..kjlow. O uso destes componentes foi efetuado em uma fase 

anterior com o objetivo de preparar o repositório para receber os dados gerados durante 

a execução, relacionando-os com suas taxonomias e ontologias. 

Foram realizados diversos testes com sequências reais extraídas do Genbank e 

no banco de dados de proteínas não-redundantes do NCBI com o objetivo de validar o 

workfZow e o armazenamento dos dados gerados no GUS. 



"No final tudo dá certo. Se ainda náo deu éporque não clzegou ao final." 

(Jearz Rostand) 

A área da bioinformática apresenta vários avanços devido ao crescimento 

exponencial do uso de recursos computacionais em ambientes científicos. Aplicações de 

bioinformática são desenvolvidas pela comunidade científica com o propósito de 

realizar simulações, comparações, cálculos e todo tipo de processamento necessário aos 

dados gerados pelos seus experimentos ir?. silico. 

As aplicações construídas para apoiar as atividades da biologia molecular são 

aplicadas para os mais diversos propósitos e geram dados heterogêneos e em grande 

volume. Por esse motivo, a necessidade de métodos e processos para automatizar, 

gerenciar e apoiar o trabalho diário de cientistas e biólogos é proporcional ao índice de 

crescimento das soluções computacionais para a área. Além disso, capturar dados 

relevantes à pesquisa gerados durante os expesimentos científicos que utilizam este 

ferramental tecnológico e manter estes dados em repositórios capazes de acomodá-los 

em objetos que os representem de modo significativo pasa sua área de domínio se 

tornou um grande desafio. 

Os SGWfCs surgiram para oferecer apoio à modelagem e execução de 

expesimentos cujas tarefas envolvem o uso de ferramentas computacionais. Eles 

permitem que a execução de um experimento seja automatizada ao modelar tarefas 

encadeadas que invocam estas aplicações da bioinformática. 

Os SGWfCs mais conhecidos na área são o Kepler, o Taverna e o Vistrails. Para 

este trabalho, estes sistemas foram analisados de modo a verificar sua usabilidade, 

flexibilidade, assim como, sua capacidade para atender às necessidades dos mais 

diversos tipos de workfZows, considerando principalmente, as características dos 

WOI-@WS científicos. Todos os sistemas atenderam aos requisitos para modelagem e 

execução de experimentos irz-silico, mas apenas o Kepler se mostrou o mais facilmente 

extensível. 



Também foram analisados aspectos relacionados à proveniência dos dados e à 

gerência dos dados gerados em experimentos modelados nestes ambientes. Todos 

apresentmm alguma solução para proveniência de dados, mas nenhum destes 

mecanismos atende às exigências dos w o ~ ~ ~ o w s  da bioinformática. O Kepler não 

disponibiliza junto com seu ambiente uma estratégia para gerência de dados de 

proveniência. 

O Tavema captura dados de execução do experimento, assim como algumas 

anotações que os cientistas podem atribuir aos seus experimentos, sua solução também 

provê o armazenamento de dados intermediários gerados durante as execuções, mas 

estes dados são armazenados assim como são gerados em estruturas que não Ihes remete 

significado algum. Além disso, seu mecanismo de captura de dados de proveniência não 

permite que o cientista escolha quais dados gerados devem ser armazenados. Todos os 

dados gerados são armazenados e isso faz com que seu desempenho seja 

significativamente abalado. 

O Vistrails inova em seu mecanismo de captura de proveniência, pois armazena 

informações do experimento que nenhum outro armazena, como o versionamento do 

mesmo. Além disso, provê uma interface na qual estas informações podem ser 

visualizadas e facilmente compreendidas. Porém, as informações geradas durante a 

execução do experimento não possuem uma solução do mesmo nível. Elas são 

ainiazenadas em esquemas muito simples que não atendem ao domínio da 

bioinfornlática e o Vistrails não disponibiliza maneiras para consultá-las. 

Com esta análise é possível notar que a gerência dos dados envolvidos nos 

experimentos científicos é uma tarefa árdua para os SGWfCs, pois cada domínio de 

aplicação científica, como bioinformática ou geologia, por exemplo, possui esquemas, 

nietadados ou ontologias, mais adequados ao seu contexto. Os esquemas de dados 

propostos pelos SGWfCs são, de um modo geral, extreinamente simples e não 

substituem os esquemas de dados dos domínios de aplicação, que por sua vez, não são 

facilmente incorporados aos SGWfCs. 

Considerando os aspectos mencionados, esta dissertação propõe unia arquitetura 

para permitir a gerência de dados genômicos em wollflows de bioinformática. Esta 

arquitetura considera o aproveitamento das soluções desenvolvidas para definição, 



execução e proveniência de dados de wol-kfZows pelos principais SGWfCs e, como 

repositório para estes dados, o esquema padronizado para o domínio da bioinfosmática 

GUS . 

O GUS é um esquema que possui um modelo conceitual padronizado, 

integrando e estabelecendo relações entre diversos tipos de dados e aplicações da 

bioinfosmática. Eie possui umfiar~zewol-k associado para armazenar, integrar, analisar e 

apresentar dados genôrnicos. Ontologias e tipos de dados como genomas, expressão de 

genes, proteomas e outros podem ser representados neste esquema. 

Para prover a integração entre o SGWfC e o repositósio GUS a arquitetura prevê 

um conjunto de serviços web capazes de tratas os dados gerados, armazenar esses dados 

e efetuar consultas sobre os registros inseridos no GUS. Estes serviços acessam uma 

camada de plugilzs Perl disponibilizados com o fianzewo~-k do GUS e que executam o 

acesso direto à base de dados, inserindo registros em seus objetos e mantendo a 

persistência desses dados. Estes plugins também realizam algum tratamento nos dados 

antes de enviá-los para o repositório. 

Estes serviços foram desenvolvidos com a tecnologia de serviços web para 

permitir urna maior compatibilidade com os mais diferentes tipos de aplicações que 

desejem utilizá-los. Esta tecnologia é abordada por compone-ntes em todos os SGWfCs 

analisados, por isso, esta solução pode ser utilizada com qualquer SGWfC. Para esta 

dissertação, foi utilizado o Kepler, mas se outros centros de pesquisa desejarem utilizar 

a solução para outros SGWfCs, basta utilizar seus componentes para invocação de 

serviços web, posicionando-os de modo con-eto no fluxo do experimento. Serviços web 

também permitem que estes serviços sejam utilizados em qualquer plataforma. 

O serviço implementado para consultas no GUS foi implementado em Java, 

utilizando JDBC para a conexão com a base de dados. Isto permite que este serviço seja 

independente de plataforma e que possa acessar qualquer base GUS. 

Junto à interface do Kepler foram desenvolvidos atores para facilitar o uso dos 

serviços web e permitir sua reutilização. Estes atores são derivados do ator Corizposite 

do Repler, capaz de representar sub-wol-kjlows. Cada ator possui um sub-worwow 

associado que inclui tarefas preliminares à invocacão dos servicos web para 

arrnazenamento no GUS . 



O uso dos atores permite que o cientista, ao definir o workjlow, escolha em que 

etapas o armazenamento dos dados deve ocorrer. Esta característica se toma vantajosa 

em relacão às abordagens adotadas pelos SGWfCs, pois não armazena dados 

desnecessários no repositório de dados do GUS. 

Utilizar a camada de plugirzs do GUS também constitui uma vantagem, pois 

estes plugirzs, além de prover a persistência dos dados por conhecerem o esquema do 

GUS, também executam parsem nos dados gerados, capturando vários dados de 

proveniência relacionados aos dados intermediários e armazenando-os no GUS com 

seus relacionamentos. Estes plugirzs também armazenam alguns dados de proveniência 

relacionados à execução do experimento. 

Desse modo, foi construída uma solução de apoio à proveniência de dados e sua 

análise, capturando automaticamente esses dados no esquema do GuS. É efetuado o 

mapeamento e armazenamento dos dados de proveniência gerados ao longo do ciclo de 

vida dos experimentos da bioinformática, permitindo análises mais sofisticadas sobre as 

informações geradas. 

A tabela 6.1 abaixo, analisa as características desejáveis para ~ ) o r w o w s  

científicos apresentadas na tabela 3.1 e permite identificar quais destas características 

foram atingidas com a proposta desta dissertação. 

Tabela 6.1. Características de workflows científicos alcançadas com a solução proposta. 

- .  I modelagem com armazenamento de dados no GUS mais intuitiva. 

Transformação de dados 

i 

Localidade I Componentes e serviços que permitem a execução distribuída. I 

Serviços de armazenamento que tratam e transformam os dados antes 

do seu armazenamento no repositório. 

Interações e 

processamento em lote 

Execução parcial 

I 
Complexidade / Contemplada de acordo com o SGWfC escolhido. 

Contemplada de acordo com o SGWfC escolhido. 

Contemplada de acordo com o SGWfC escolhido. 

I 

Dependência I Contemplada de acordo com o SGWfC escolhido. 
t 

Verificação e Validação I Contemplada de acordo com o SGWfC escolhido. I 





Em relação ao estudo de caso desenvolvido durante esta pesquisa, melhorias 

futuras também são possíveis. Por exemplo, a implementação de uma interface gráfica 

mmigável, através da qual o cientista possa preencher os parâmetros de entrada do 

experimento, comandar e acompanhar a execução do workflow, invocando a máquina de 

execução do Kepler via Linha de comando, um recurso disponibilizado pelo Kepler. 

Também para o experimento de busca de similaridades entre seqüências 

modelado para o ProtozoaDB, é possível desenvolver consultas sofisticadas e publicar 

seus resultados em interfaces web construídas com o GUS WDK, o que permitiria uma 

análise avançada dos dados armazenados através da arquitetura proposta. 
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package gus; 

import java.io.BufferedReader; 
import java.io.InputStreamReader; 

public class InsertGusExternalDBWS { 

public String InsertGusExternalDB(String databaseName) { 

String msg = "Inclusão do Banco Externo: " +  
databaseName +"  realizada com sucesso!"; 

if ((databaseName ! =  null) & &  
(databaseName . trim ( ) ! = " I '  ) ) { 

try 
/ /  Execute a command without arguments 

String cornrnand = 

Ir  ga 
GUS::Supported::Plugin::InsertExternalDâtâbâse 
"+"--name " + databaseName + " --commit"; 

Process child = 

Runtime . getRuntime ( ) . exec (command) ; 
BufferedReader brError = new 

Buf f eredReader (new 
InputStreamReader(chi1d.getErrorStrea 

mo)); 
String 1ineError; 
String Erro = ""; 
while((1ineError = brError.readLine0) ! =  

null) { 
Erro = Erro + lineError + "\n"; 

1 

if (Erro !=  " " ) {  
msg = Erro; 

} catch (Exception e) { 
System.err.println("Erro no tratamento do 

arquivo - " + 
e. getMessage ( ) ) ; 

msg = e. getMessage ( )  ; 
1 

1 
else{ 

msg = "Erro. Preencha um nome válido para o nome 
do Banco."; 



return msg; 
1 

1 

package gus; 

import java.io.BufferedReader; 
import java.io.InputStreamReader; 

public class InsertGusExternalDBRIsWS { 

public String InsertGusExternalDBRls(String- databaseNarne, 
String 

databaseRls) { 

String msg = "sucesso!"; 

if ((databaseName ! =  null) & &  (databaseName.trim() ! =  
I' I 

try I 
/ /  Execute a command without arguments 
String command = 

liga 
GUS::Supported::Plugin::InsertExternalDatabaseRl 
S - 

databaseName " + databaseName + " -- 
databaseversion " 

+ databaseRls + " --cornmit"; 

Process child = 

~untirne.getRuntime() .exec(command); 

BufferedReader brError = new 
BufferedReader(new 

null) { 

arquivo 

String 1ineError; 
String Erro = ""; 
while((1ineError 

Erro = Erro 

if (Erro !=  " "  I 
msg = Erro; 

1 
} catch (Exception e) { 

System.err.println("Erro 
li + 

msg) ; 
throw new RuntimeException (e) ; 

I 
1 
else { 

no tratamento do 



msg = "Erro. Preencha um nome válido para o nome 
do Banco."; 

1 
return msg; 

1 
I 

package gus; 

import java.util.*; 
import java.io.*; 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 

import org.w3c.dom.Document; 
import -org.w3c.dom.Element; 
import org.w3c.dom.NodeList; 
import org.w3c.dom.Node; 

import com.sun.org.apache.xml.internal.serialize.0utputFormat; 
import com.sun.org.apache.xml.internal.serialize.XMLSeria1izer; 

public class InsertSequenceFeaturesWS { 

/ * *  
* Fauthor $?manda MattosS 
* Fversion $1.0$ 
* Fobjective $Gravar fisicamente os arquivos envolvidos no 

processo$ 
* / 

private static Boolean GravaArquivo(String strFile, String 
nomeArquivo) throws IOExceptionI 

File file = new File(nomeArquivo); 
Boolean sucesso = file.createNewFile0; 

BufferedWriter out = new BufferedWriter(new 
FileWriter (file) ) ; 

out . write (strFile) ; 
out. close ( )  ; 

return sucesso; 
I 

/ * * 
* @author $.&manda Mattos$ 
* @version $1.0$ 
* Fobjective $Varrer arquivo do Genbank e tratá-lo para 

concatenar múltiplos valores de qualifiersS 
* / 

private static String RetornaGbTratado(String strfileGb, 
String nomeArquivo) throws ExceptionI 



StringBuffer fileGb = new StringBuffer(strfi1eGb); 

int pos Ini = f ileGb. indexOf ( "FEATURESY ; 
posIni = fileGb.indexOf("\nn, posini) + 1; 

String linha = null; 
String qlfAnterior = null; 

int posFeatureshnicia1 = posIni; 

while ( (f ileGb. indexOf ("\n", posIni) > -1) & &  
(f ileGb. charAt (posIni) == ' ' ) ) { 

linha = fileGb.substring(posZni, 
fileGb.indexOf("\n", posIni) ) ;  

String qualifier = nuli; 
if (linha. indexOf ( " / I r )  > - 

1){ / / é  cabeçalho de qualifier 
qualifier = 

linha.substring(linha.index0f (rl/r') + 1, Iinha.indexOf ( " = " ) ) ;  

} else { 
f ileGb. insert (posIni - 1, " ; " ) ; 

1 

int posBarra = fileGb.indexOf("/", 
posIni) ; 

qlfAnterior = qualifier; //pois o conteúdo 
do qualifier pode ter várias linhas 

1 
else { 

if ( linha. indexOf ( " 
-- 

Ir I 
-- -I){ //se não for conteúdo de qlf é feature 

qlfAnterior = null; 
1 

1 

//Seta próximos valores antes de sair 
posIni = fileGb.indexOf("\n", posini) + 1; 



GravaArquivo(fileGb.toString(), nomeArquivo); //grava 
arquivo do g-enbank tratado 

return fileGb.substring(posFeaturesInicial, posIni); 

/ * *  
* @author SArnanda MattosS 
* @version $1.0$ 
* Gobjective $Operação do Web Service que trata o arquivo 

do Genbank e monta o arquivo de mapeamento para o GUS, além de 
* armazenar os dados no GUSS 
* /  

public String InsertSequenceFeatures(String fileGb, String 
databaseName, String databaseRls, String soCvsVersion){ 

String tmpNomeDir = this.toString(); 
tmpNomeDir = 

tmpNomeDir. substring (tmpNomeDir . indexOf (If@") +1) ; 

String diretorio = System.getProperty("user.dir") + 
tmpNomeDir; 

//salvar arquivo temporário 
File diretorioTemp = new File(diretori0); 
diretorioTemp. mkdir ( ) ; 

//String nomeArquivo = diretorioTemp.getPath() + 
"\\gbTemp-trat" + tmpNomeDir + ".gbn; //nome do arquivo do Gb 
tratado 

String nomeArquivo = diretorioTemp. getPath ( )  + 
"/gbTemp-trat" + tmpNomeDir + ".gbn; //nome do arquivo do Gb 
tratado 

String msg = ""; 

String features = null; 
try{ 

features = RetornaGbTratado(fileGb, 
nomeArquivo) ; 

} catch (Exception e) { 
e.printStackTrace0; 

I 

//cria lista para armazenar as features 
List<String-> IstFeatures = new 

ArrayList<String>(); 

String feature = null; 
String linha = null; 
String qualifier = null; 



//Lendo XML padrão 
DocumentBuilderFactory dbf = 

DocumentBuilderFactory.newInstance(); 
dbf.setNamespaceAware(fa1se); 
DocumentBuilder docBuilder = 

dbf.newDocumentBuilder(); 
//Document doc = docBuilder.parse(new 

File("c:\\temp\\genbank2gus.xml")); 
Document doc = docBuilder.parse(new 

File("/usr/local/GUSfrnw/genbank2gus.xml")); 

//retomando elementos com a tag feature 
Element raiz = doc.getDocumentElement(); 
NodeList featureslist = 

raiz. getElementsByTagName (llf eaturel') ; 

//l.Percorrer as features e qualifiers do 
arquivo Gb e configurar os nós destas features no XML padrão 

Element featureXML = null; 

//cria lista de feature novas para não deixar 
que seus qualifiers novos não sejam ignorados 

List<String-> 1stQlfFeaturesNovas = new 
ArrayList<String>(); 

while (features. indexOf ("\nW) ! = 1 { 
//Enquanto houver quebra de linha 

linha = features.substring(0, 
features. index0f ("\n") - 1) ; 

features = 

f eatures . substring (features . index0f ("\nrr) + 1) ; 

if ( linha. indexOf ( " 
-- -- -1) { //não é linha de qualifier, é feature 

feature = 

linha.substring(linha.indexOf(" " )  + 5 )  ; 
feature = feature.substring(0, 

feature.indexOf(" " ) ) ;  

//Percorre as features do XML 
buscando pela atual 

Boolean achouFeature = false; 
for (int i = O; i < 

( ( (Element) f eaturesList . item (i) ) . getAttribute ("name") . equals (fea 
ture) { 

featureXML = 

(Element)featuresList.item(i); 
achouFeature = true; 
break; 

I 
I 

elemento no XML 
//Se achouFeature = false, criar 

if (achouFeature == false){ 

Element newFeature = 
doc.createElement("feature"); 



newFeature . setAttribute (''name'', 
f eature) ; 

newFeature . setAttribute ( "table" , 
"DoTS::SeqVariation"); 

newFeature. setAttribute ( l r ~ ~ l l ,  'I'') ; 
raiz.appendChild(newFeature); 
featureXML = newFeature; 

if ( (feature. length() > 0 )  & &  
(IstFeatures . indexOf (f eature) == -1) ) { 

lstFeatures.add(feature); 
I 

I 
else{ / / é  qualifier 

if ((linha.indexOf("/") != -1) & &  
(linha.indexOf("=") ! =  -I)){ 

qualifier = 

linha. substring(1inha. index0f (''/'I) +l, linha. index0f ( " = " )  ) ; 

//Retoma lista de qualifiers da 
f eature 

NodeList qualifierlist = 

featureXML.getElement~ByTagNarne(~'qualifier~'); 

Boolean achouQlf = false; 
for (int j = O; j < 

qualifierList.getLength(); j++) { 

i£ 
( ( (~lement) qualifierList. item(j) ) . getAttribute ( "name") . equals (qu 
alifier) ) { 

Element qualifierXML 
= (~lement) qualif ierList . item ( j ) ; 

//não deixa que 
features novas tenham qualifiers não ignorados 

if 
(lstQlfFeaturesNovas.indexOf(feature + "-" + qualifier) == -1) { 

qualifierXML.setAttribute("ignorel', "false"); 
I 
else 

qualif ierXML. setAttribute (rlign~relrI "true") ; 
1 

achouQlf = true; 
break; 

I 
I 

//se achouQlf = false, criar 
qualifier com ignore = true 

if (achouQlf == false){ 

Element newQlf = 

do~.createElement("qualifier'~); 

newQlf . setAttribute ( ' 'name", qualif ier) ; 



newQlf.setAttribute("ignore", "true"); 

lstQlfFeaturesNovas.add(feature + " - "  + qualifier); 

//2.Apagar os nós das features que não existem 
no arquivo Gb 

String nomeFeature = null; 
String strListaFeatures = 

lstFeatures.toString(); 
int i = 0; 

while (i < featureslist .getLength ( )  ) { 

nomeFeature = 

( (Element) featuresList . item (i) ) . getAttribute ("name") ; 

//salva localmente o arquivo do genbank e o 
arquivo de mapeamento 

try 

//String nomeMapFile = 
diretorioTemp.getPath()+"\\genbank2gus.xml; //nome do arquivo 
de rnapeamento 

String nomeMapFile = 

d-iretorioTemp. getPath ( ) +"/genbank2gus. x m  ; //nome do arquivo de 
mapeamento 

StringWriter wrtXML = new StringWriter 0;  

XMLSerializer serializer = new 
XMLSerializer (wrtXML, new OutputFormat (doc, "iso-8859-I", 
true) ) ;  

serializer.serialize(doc); 

wrtXML. close ( )  ; 

GravaArquivo(wrtXML.getBuffer() .toString, nomeMapFile); 
//grava arquivo d.e mapeamento 



if ( (databaseName !=  null) & &  
(databaseName.trim() != " " )  

& &  (databaseRls !=  null) & &  
(databaseRls . trim ( ) ! = " " ) 

& &  (soCvsVersion !=  null) & &  
(soCvsVersion.trim() != " " )  ) I 

try { 
/ /  Executa a linha de comando 

que invoca o plugin do GUS 
//String cornrnand = "java -cp 

c:\\temp\\ TestarFile "+  nomeMapFile + " "+  nomeArquivo; 

String command = "ga 
GUS::Supportedr:Plugin::InsertSequenceFeatures --mapfile "- + 
nomeMapFile +"  --inputFileOrDir " + 

nomeArquivo + " --fileFormat genbank --extDbName " + 
databaseName + " --extDbRlsVer "+  databaseRls + 

11 -- 

soCvsVersion " + soCvsVersion + " --commit"; 

Process child = 
Runtime . getRuntime ( ) . exec (comrnand) ; 

BufferedReader brError = new 
BufferedReader(new InputStreamReader(child.getErrorStream())); 

String 1ineError; 
String Erro = ""; 
while((1ineError = 

brError . readline ( ) ) ! = null) { 
Erro = Erro + lineError + 

11 in 11 . 
I 

if (Erro !=  " " 1  { 
msg = Erro; 

1 

} catch (Exception e) { 
throw new RuntimeException (e) ; 

throw new Exception("Erro. Preencha 
um nome válido para o nome do Banco."); 

I- 
] catch (Exception e) { 



return rrsg; 

package gus; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.BufferedWriter; 

import java.io.File; 

import java.io.FileWriter; 

import java.io.10Exception; 

import java.io.1nputStreamReader; 

public class LoadFastaSequencesWS { 

private static Boolean GravarArquivo(String strFile, String 

nomeArquivo) throws IOExceptionI 

File fastaFileTemp = new File(nomeArquivo); 

Boolean sucesso = fastaFileTemp.createNewFile(); 

BufferedWriter out = new BufferedWriter(new 

FileWriter (fastaFileTemp) ) ; 

out.write(strFile); 

out. close ( )  ; 

return sucesso; 

public String LoadFastaSequences(String fastaFileStr, 

String 

ExtDBName, 

String 

ExtDBRls, 

String 

reg-exSourceId, 

String 

tableName) { 



String msg = "sucesso!"; 

if ((fastaPileStr !=  null) & &  (fastaFileStr.trim0 !=  

11") & &  (ExtDBName !=  null) 

& &  (ExtDBName. trim() != " " )  & &  (ExtDBRls 

!=  null) & &  (ExtDBRls. trim() !=  "") 

& &  (reg-exSourceId ! = null) & &  

(regexSourceId.trim() !=  " " )  & &  (tableName !=  null) 

& &  (tableName.trim() ! =  " " 1  ) { 

//cria diretorio temporario para arquivo 

cond-ensado 

String tmpNomeDir = this.toString(); 

tmpNomeDir = 

tmpNomeDir.substring(tmpNomeDir.indexOf(11~11)+l); 

String diretorio = 

System.getProperty("user.dir") + tmpNomeDir; 

File diretorioTemp = new File(diretori0); 

diretorioTemp.mkdir(); 

//Carregar string em arquivo temporario 

String nomeArquivo = diretorioTemp.getPath() + 
"/fastaFileM + tmpNomeDir + ".fastaU; 

try { 

Icatch (IOException e){ 

return e.getMessage(); 

I 

try 

/ /  Execute a comrnand without arguments 

String comrnand = "ga 

GUS::Supported::Plugin::LoadFastaSequences -- 

externalDatabaseName " i- ExtDBName i- 



Process child = 

Runtime.getRuntime() .exec(cornmand); 

BufferedReader brError = new 

BufferedReader(new InputStreamReader(child.getErrorStream())); 

String 1ineError; 

String Erro = ""; 

while((1ineError = brError.readLine()) ! =  

Erro = Erro + lineError + "\nu; 

if (Erro !=  " " ) {  

msg = Erro; 

1 

} catch (Exception e) { 

return e.getMessage0; 

1 
else { 

msg = "Erro. Preencha um nome válido para o nome 

do Banco."; 

1 

return msg; 



package gus; 

import java.io.BufferedReader; - 
import java.io.BufferedWriter; 
import java.io.File; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.1OException; 
import java.io.InputStreamReader; 

public class InsertSequenceOntologyWS { 

private static Boolean GravarArquivo(String strFile, String 
nomeArquivo) throws IOException{ 

File soFileTemp = new File(nomeArquivo); 
Boolean sucesso = soFileTemp.createNewFile(); 

BufferedWriter out = new BufferedWriter(new 
FileWriter(soFi1eTemp)); 

out.write(strFile.toString()); 
out . close ( )  ; 

return sucesso; 
1 

public String InsertSequenceOntology(String soFileStr, 
String 

soversion, 
String 

soCvsVersion) { 

String msg = "sucesso!"; 

if ( (soFileStr ! = null) & &  (soFileStr . trim ( )  ! = "") 
& &  -(soVersion !=  null) 

& &  (soVersion.trim() ! =  "") & &  
(soCvsVersion ! = null) & &  (soCvsVersion. trim ( )  ! = " " )  ) { 

/ / cria diretorio temporario para arquivo SO 

String tmpNomeDir = this.toString(); 
tmpNomeDir = 

tmpNomeDir.substring(tmpNomeDir.inde~Of('~@~~)+l); 

String diretorio = 

System.getProperty("user.dir") t tmpNomeDir; 

File diretorioTemp = new File(diretori0); 
diretorioTemp.mkdir(); 

/ / Carregar string em arquivo temporario 
String nomeArquivo = diretorioTemp.getPath() + 

"/so-file1' + tmpNomeDir t ".sou; 



Icatch (IOException e){ 
return e.getMessage(); 

I 

try 
Execute a cornrnand without arguments 
String cornrnand = "ga 

GUS::Supported::Plugin::InsertSequence0ntologyOBO --inputFile " 
+ nomeArquivo + 

" --soversion " + soversion + " -- 
soCvsVersion " + soCvsVersion + " --commit"; 

Process child = 
Runtime.getRuntime().exec(command); 

BufferedReader br~rror = new 
BufferedReader(new InputStreamReader(child.getErrorStream())); 

String lineError; 
String Erro = " "; 
while((1ineError = brError.readLine()) ! =  

Erro = Erro t lineError t "\nn; 
1 

if (Erro !=  " " )  { 
msg = Erro; 

1 

} catch (Exception e) { 

return e.getMessage0; 

else { 
msg = "Erro. Preencha um nome válido para o nome 

do Banco."; 
1 

return msg; 

package gus; 

import java.io.BufferedReader; 
import java.io.BufferedWriter; 
import java.Fo.File; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 

public class LoadTaxonWS I 



private static Boolean GravarArquivo(String strFile, 
String nomeArquivo) throws IOException{ 

File fileTemp = new File(nomeArquiv0); 
Boolean su-cesso = fileTemp.createNewFile(); 

BufferedWriter outFile = new BufferedWriter(new 
FileWriter(fi1eTemp) ) ;  

outFile.write(strFile); 
outFile. close ( )  ; 

return sucesso; 
I 

public String LoadTaxon(String nodesFileStr, 
String namesFileStr, 
String 

gencodeFileStr, 
String 

String msg = "sucesso!"; 

if ((nodesFileStr !=  null) & &  
(nodesFileStr.trim() != " " )  & &  (namesFileStr ! =  null) 

& &  (namesFileStr . trim ( )  ! = " " )  & &  
(gencodeFileStr ! = null) & &  (gencodeFileStr . trim() ! = "Ir) 

& &  (mergedFileStr !=  null) & &  
(mergedFileStr . trim ( ) ! = " " )  ) { 

/ / cria diretorio temporario para arquivo SO 

String tmpNomeDir = this.toString(); 

tmpNomeDir = 

tmpNomeDir . substring (tmpNomeDir . indexOf ("@'I) +1) ; 

String diretorio = 

System.getProperty("user.dir") + tmpNomeDir; 

File diretorioTemp = new File(diretori.0); 
diretorioTemp.mkdir0; 

/ / Carregar string em arquivo temporario 
String nomeArquivoNodes = 

diretorioTemp.getPath0 + "/nodesfl + tmpNomeDir + ".dmpN; 
String nomeArquivoNames = 

diretorioTemp.getPath() + "/namesW + tmpNomeDir + I1.dmp"; 
String nomeArquivoGencode = 

diretorioTemp.getPath() + "/gencoden + tmpNomeDir + ".dmpU; 
String nomeArquivoMerged = 

diretorioTemp.getPath() + "/mergedW + tmpNomeDir + ".dmpW; 

//grava arquivo nodes.dmp 

//grava arquivo names . d-mp 



//grava arquivo gencode.dmp 

//grava arquivo merged.dmp 

} catch ( IOException e) { 
return e.getMessage(); 

1 

try I 
/ / Execute a command without arguments 

String command = "ga 
GUS::Supported::Plugin::LoadTaxon --nodes " + 
nomeArquivoNodes + 

" --names " + nomeArquivoNames + " -- 
gencode " + nomeArquivoGencode + 

" --merged " + nomeArquivoMerged + " 
--commit Ir  ; 

Process child = 

Runt ime . getRunt ime ( ) . exec (command) ; 

BufferedReader brError = new 
BufferedReader(new 
InputStreamReader(child.getErrorStream()) 1 ;  

String 1ineError; 
String Erro = ""; 
while ( (1ineError = 

brError . readline ( ) ) ! = null) { 
Erro = Erro + lineError -+ 

1 

if (Erro !=  " " )  { 
msg -= Erro; 

1 

} catch (Exception e) { 

return e.getMessage(); 

1 

1 
else { 

msg = "Erro. Preencha um nome válido para 
O nome do Banco."; 

1 

return msg; 
1 

1 



package gus; 

import java.io.BufferedReader; 
import java.io.BufferedWriter; 
import java.io.File; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.1OException; 
import java.io.InputStreamReader; 

public class InsertBlastSimilarityWS { 

private static Boolean GravarArquivo(String strFile, String 
nomeArquivo) throws IOExceptionI 

File cndBlastTemp = new File(nomeArquivo); 
Boolean sucesso = cndBlastTemp.createNewFile(); 

BufferedWriter out = new BufferedWriter(new 
FileWriter(cndB1astTemp)); 

out . write (strFile) ; 
out . close ( )  ; 

return sucesso; 
1 

public String InsertBlastSimilarity(String 
condensedFileStr, 

sub jectExtDBName, 

String 

String 

String 

String 

String 

String 

String 

String 

String msg = "sucesso!"; 

if ( (condensedFileStr !=  null) & &  
(condensedFFleStr . trim ( ) ! = "") & &  (subjectTable ! = null) 

& &  (subjectTable.trim() ! =  " " )  & &  
(subjectTableSrcidCo1 !=  null) & &  (subjectTableSrcIdCol.trim() 
1 = 11 11 1 

& &  (subjectExtDBName ! =  null) & &  
(subjectExtDBName.trFm() ! =  " " )  & &  (subjectExtDBRls ! =  null) 

& &  (subjectExtDBRls. trim() !=  " " )  & &  
(queryTable !=  null) & &  (queryTable. trim() != " " )  

& &  (queryTableSrcidCo1 !=  null) & &  
(queryTableSrcIdCol.trim() ! =  " " )  & &  (queryExtDBName ! =  null) 

& &  (queryExtDBName . trim ( ) ! = " " )  & &  
(queryExtDBRls ! = null) & &  (queryExtDBRls . trim ( ) ! = " " ) ) { 





return e.getMessage0; 

else{ 
msg = "Erro. Preencha um nome válido para o nome 

do Banco."; 
1 
return msg; 

1 
1 

import java.io.BufferedWriter; 
import java.io.File; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.IOException; 
import java.sql.*; 

public class ConectaGUS { 

public static void main(String args[]) 
I 

String url = args [O] ; 
System.out.println(" Esta é a URL: " + url); 

System.~ut.println(~~Driver do PostgreSQL selecionado. " ) ;  

try 
I 

Connection db = DriverManager.getConnection(url, 
args[llf args[2l);//"amandal", "amandal97"); 

//db = DriverManager.getConnection( url, "postgres", 
11 I 1  ) ; 

Sy~tem.out.println(~~Conexão aberta. " ) ;  

Statement sq-stmt = db.createStatement(); 

String sql-str = ""; 

System. out .println (args [O] ) ; 

if (args [3] . equals ("n") ) { 



sql-str = "SELECT source-id, sequence FROM 
dots.externalnasequence " +  

"WHERE external-database-release-id IN (SELECT 
external-database-release-id " +  

"FROM sres.externaldatabaserelease WHERE version 
- - r i r +  args [ 5 ]  + " '  + 

"AND external-database-id IN (SELECT 
external-database-id FROM sres.externaldatabase " +  

"WHERE name = ' " + args [4] i" ' )  ) "; 

}else if (args [3] . equals ("p") ) { 

sql-str = "SELECT source-id, sequence FROM 
dots.translatedaasequence " +  

"WHERE external-database-release-id IN (SELECT 
external-database-release-id "+  

"FROM sres.externaldatabaserelease WHERE version 
= r " +  args [5] + " '  "+  

"AND external-database-id IN (SELECT 
external-database-id FROM sres.externa1database " +  

"WHERE name = ' "  + args[4]+"'))"; 

}else System.err.print("É necessário escolher um tipo 
de sequência . . . "  ) ;  

ResultSet rs = sq~stmt.executeQuery(sql~str); 
String strArquivo = ""; 

while (rs . next ( )  ) 
I 

String id = r s . g e t S t r i n g ( " s o u r c e _ i d " ) ;  
String name = rs.getString("sequence"); 

//System.out.println(id + "\tn + name); 
1 

Sy~tem.out.println(~~Consu1ta efetuada. " ) ;  

File file = new File (args [G] ) ; 
try I 

Boolean sucesso = file.createNewFile0; 
BufferedWriter out = new BufferedWriter(new 

FileWriter(fi1e)); 
out.write(strArquivo); 
out. close ( )  ; 

Icatch ( IOException e) { 
System.out.println(e.getMessage()); 

1 

sq-stmt. close ( )  ; 
rs . close ( )  ; 
db. close ( )  ; 

)catch ( SQLException ex ) { 
System.err.println( "SQLException: " + 

ex. getMessage ( ) ) ; 



System.out.println("Conexão fechada. " ) ;  



<?xml version="l.O" encoding="UTF-8" ?> 

- <wsdl:definitions 

xmlns:wsdl="http://schemas.xrn1soap.org/wsdl/'' 

xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/'r 

xmlns:nsO="http://gus" 

xmlns:soapl2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soapl2/'' 

xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 

xmlns:nsl="http://org.apache.axis2/xsd" 

xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl" 

xrnlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/s~ap/'~ 

targetNamespace="http://gus"> 

<wsdl:documentation>Please Type your service description 

here</wsdl:documentation> 

- <wsdl:types> 

- <xs:schema xmlns:ns="http://gus" 

attrib~teFormDefault='~qua1ified" e lementFormDefau l t="qua l i f i ed r l  

targetNamespace="http://gus"> 

- <xs:element name="InsertGusExternalDB"> 

- <xs:complexType> 

- <xs:sequence> 

<xs:element minOc~urs='~O" name="databaseNameW nillable="true" 

type="xs:stringV /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

- <xs:element name="InsertGusExternalDBResponse"> 

- <xs:complexType> 

- <xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="O" name="returnU nillable="true" 

type="xs:stringn />  

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:schema> 







<?xml version="l.O" encoding="UTF-8" ?> 

- <wsdl:definitions 

xrnlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/w~dl/~~ 

xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/r1 

xmlns:nsO="http://gus" 

xmlns:soapl2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soapl2/1' 

xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/w~dl/http/~~ 

xmlns:nsl="http://org.apache.axis2/xsd" 

xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/~~sdlrr 

xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema1r 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/s~ap/~~ 

targetNamespace="http://gus"> 

<wsdl:documentation>Please Type your service description 

here</wsdl:documentation> 

- <wsdl:types> 

- <xs:schema ~mlns:ns=~'http://gus" 

attributeFormDefault="qualifiedrr e l e m e n t F o r m D e f a u l t = " q u a l i f i e d r 1  

targetNamespace="http://gus"> 

- <xs:element name="InsertGusExternalDBRlsl'> 

- <xs:complexType> 

- <xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="O" name="databaseNamel' nillable="truen 

type="xs:stringU />  

<xs:element minOccurs="O" name="databaseRls" nillable="true" 

type="xs:string" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

- <xs:element name="InsertGusExterna1DBR1sResponse"> 

- <xs:complexType> 

- <xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="Orr name="returnV nillable="trueW 

type="xs:stringU />  

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:schema> 

</wsdl:types> 

- <wsdl:message name="InsertGusExternalDBRlsRequest"> 





- <wsdl:operation name="InsertGusExternalDBRls"> 

<http:operation 

location="InsertGusExternalDBRlsWS/InsertGusExternalDBRls' />  

- <wsdl:input> 

<mime:content type="text/xmln part="InsertGusExternalDBRls" /> 

</wsdl:input> 

- <wsdl:output> 

<mime:content type="text/xmlW part="InsertGusExternalDBRls" />  

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

- <wsdl:service name="InsertGusExternalDBRlsWS"> 

- <wsdl:port name="InsertGusExternalDBRlsWSSOAPllp~rt~http'~ 

binding="ns0:InsertGusExternalDBRlsWSSOAPllBinding'1> 

<soap:address 

location="http://157.86.114.129:8080/InsertGusExternalDBRlsWS/se 

rvices/InsertGusExternalDBRlsWS'l />  

</wsdl:port> 

- <wsdl:port name="InsertGusExternalDBRlsWSSOAP12p0rt~http" 

binding="ns0:InsertGusExternalDBRlsWSSOAPl2Binding1'~ 

<soapl2:address 

location="http://157.86.114.129:8080/In~ertGu~E~ternal~~~lsWS/se 

rvices/InsertGusExternalDBRlsWS" />  

</wsdl:port> 

- <wsdl:port name="InsertGusE~ternalDBRlsWSHttpport~~ 

binding-="ns0:InsertGusExternaIDBR1~WSHttpBinding"> 

<http: address 

location="http://157.86.114.129:8080/In~~rtG~~E~t~~nalDBRl~WS/se 

rvices/InsertGusExternalDBRlsWS" />  

</wsdl:port> 

</wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 



<?xml version="l.O" encoding="UTF-8" ?> 

- <wsdl:definitions 

xrnlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/w~dl/~~ 

xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 

xmlns:nsO="http://gus" 

xmlns:soapl2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soapl2/" 

xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/w~dl/http/'~ 

xmlns:nsl="http://org.apache.axis2/xsd" 

xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/w~dl'~ 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema~' 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/'r 

targetNamespace="http://gus"> 

<wsdl:documentation>Please Type your service description 

here</wsdl:documentation> 

- <wsdl:types> 
- <xs:schema xmlns:ns="http://gus" 

a t t r i bu t eFo rmDefau l t= ' ' qua l i f i ed"  elementFormDefault="qualified" 





- <wsdl:input> 

<soapl2:body use="literalU />  
</wsdl:input> 

- <wsdl:output> 

<soapl2:body use="literalW />  

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl : binding-> 
- <wsdl : binding- name="InsertSequenceFeaturesWSHttpBindingrl 

type="nsO:InsertSequenceFeaturesWSPortTyperr> 

<http:binding verb="POST" /> 

- <wsdl:operation name="InsertSequenceFeatures"> 

<http:operation 

location="InsertSequenceFeaturesWS/InsertSequenceFeaturesr1 /> 

- <wsdl:input> 

<mime:content type="text/xml" part="InsertSequenceFeatures" /> 

</wsdl:input> 

- <wsdl:output> 

<mime:content type="text/xmln part="InsertSequenceFeatures" />  

</wsdl:output> 

</wsdl:operatFon> 

</wsdl:binding> 

- <wsdl:service name="InsertSequenceFeaturesWSrr> 

- <wsdl:port name="InsertSequenceFeaturesWSSOAPllport-httprr 

binding="ns0:InsertSequenceFeaturesWSSOAPllBindingrr~ 

<soap:address 

location="http://157.86.114.129:8080/InsertSequenceFeaturesWS/se 

rvices/InsertSequenceFeaturesWS" />  

</wsdl:port> 

- <wsdl:port name="InsertSequenceFeaturesWSSOAP12port-httprl 

binding="ns0:InsertSequenceFeaturesWSSOAPl2Bindingrr> 

<soapl2:address 

location="http://157.86.114.129:8080/InsertSequenceFeaturesWS/se 

rvices/InsertSequenceFeaturesWS" />  

</wsdl:port> 
- <wsdl:port name="InsertSequenceFeaturesWSHttpport" 

binding="ns0:InsertSequenceFeaturesWSHttpBindingrr> 

<http:address 

location="l~ttp://157.86.ll4.129:8080/InsertSequenceFeaturesMS/se 

rvices/InsertSequenceFeaturesWS" />  
</wsdl:port> 

</wsdl:service> 



<?xml version="l.On encoding="UTF-8" ?> 

- <wsdl:definitions 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.~rg/wsdl/~~ 

xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/rr 

xmlns:nsO="http://gus" 

xmlns:soapl2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soapl2/rr 

xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/w~dl/http/~~ 

xmlns:nsl="http://org.apache.axis2/xsd" 

xmlns:wsaw="http://h~~~.~3.org/2006/05/addressing/wsdl~~ 

xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchemarr 

xmlns:soap="l~ttp://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/rr 

targetNamespace="http://gus"> 

<wsdl:documentation>Please Type your service description 

here</wsdl:documentation> 

- <wsdl : types> 

- <xs:schema xmlns:ns="http://gus" 

attributeF~rmDefault=~~qualified" e lementFormDefau l t="qua l i f i ed r r  

targetNamespace="http://gus"> 

- <xs:element name="InsertBlastSimilarity"> 

- <xs:complexType> 

- <xs : sequence> 

<xs:element minOccurs="O" name="condensedFileStrrr 

nillable="true" type="xs:string" /> 

<xs:element minOccurs="O" name="subjectTable" nillable="true" 

type="xs:stringW />  

<xs:element minOccurs="O" name=rrsubjectTableSrcIdC~llr 

nillable="true" type="xs:stringn />  

<xs:element minOccurs="O" name="subjectExtDBName" 

nillable="true" type="xs:string" /> 
<xs:element minOcc~rs=~~O" name="subjectExtDBRls" 

nillable="truen type="xs:string" /> 

<xs:element minOccur~=~~O" name="queryTable" nillable="true" 

type="xs:stringM />  

<xs:element minOccurs="O" name="queryTableSrcIdColr1  

nillable=rrtrue" type="xs:string" />  

<xs:element minOc~urs=~~O" name="queryExtDBName" 

nillabie="trueU type="xs:stringN /> 





<soap:body use="literalW />  
</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

- <wsdl:binding name="Insert~lastSimilarityWSSOAP12Binding~~ 

type="nsO:In~ertBlastSimi1arityWSPortType~~> 

<soapl2:binding 

transport="http://schema~.xmlsoap.org/soap/http'~ 

style="document" /> 

- <wsdl:operation name="InsertBlastSimilarity"> 

<soapl2:operation soapAction="urn:InsertBlastSimi1ariiy" 

style="docurnent" />  

- <wsdl:input> 

<soapl2:body use="literaln / >  

</wsdl:input> 

- <wsdl:output> 

<soapl2:body use="literalW />  

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

- <wsdl:binding narne="InsertBlastSimi1arityWSHttpBinding" 

type="nsO:InsertBlastSimi1arityWSPortType"> 

<http:binding verb="POSTU />  

- <wsdl:operation name="InsertBlastSimilarity"> 

<http: operation 

location="InsertBlastSimilarityWS/InsertBlastSmlarity1' /> 

- <wsdl:input> 

<mime:content type="text/xml" p a r t = l l I n s e r t B l a s t S i m i l a r i t y "  /> 

</wsdl:input> 

- <wsdl:output> 

<mime:content type="text/xml" part="InsertBlastSimilarity" />  

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

- <wsdl:service n a m e = " I n s e r t B l a s t S i m i l a r i t y W S v v >  

- <wsdl:port name="InsertBlastSimilar1tyWSSOAPllport~http" 

binding="ns0:InsertBlastSimilarityWSSOAPllBinding1~~ 

<soap:address 

location="http://157.86.114.129:8080/1nsertBla~tSirnilarit~~~~~/ser 

vices/LnsertBlastSimilarityWS" />  

</wsdl:port> 



<?xml version="l.O" encoding="UTF-8" ?> 

- <wsdl:definitions 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmls~ap.org/w~dl/~~ 

xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/w~dl/mime/~' 

xmlns:nsO="http://gus" 

xmlns:soapl2="http://schemas.xmlsoap.org/~~dl/~0~pl2/~~ 

xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/w~dl/http/~~ 

xmlns:nsl="http://org.apache.axis2/xsd" 

xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/w~dl'~ 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLS~hema~~ 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/s~ap/~~ 

targetNamespace="http://gus"> 

<wsdl:documentation>Please Type your service description 

here</wsdl:documentation> 

- <wsdl : types> 

- <xs:schema xmlns:ns="http://gus" 

a t t r i b u t e F o r r n D e f a ~ l t = ~ ~ q u a l i f i e d "  elementFormDefault="qualifiedl' 

target~amespace="http://gus"> 

- <xs:element name=l'LoadFastaSequencesll> 

- <xs:complexType> 

- <xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="O" name="fastaFileStrM nillable="truen 

type="xs:string" />  







<?xml version="l.O" encoding="UTF-8" ?> 

- <wsdl:definitions 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:mime="http://schemas.xmlsoâp.org/w~dl/mime/" 

xmlns:nsO="http://gus" 

xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoâp.org/wsd1/soap12/'' 

xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/w~dl/http/'~ 

xmlns:nsl="http://org.apache.âxis2/xsd" 

xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

targetNamespace="http://gus"> 

<wsdl:documentation>Please Type your service description 

here</wsdl:documentation> 

- <wsdl : types, 



<xs : scliema xmlns:ns="http://gus" 

attributeF~rmDefault=~~qualified~~ e l e m e n t F ~ r m D e f a u l t = ~ ~ q u a l i f i e d "  

targetNamespace="http://gus"> 

- <xs:element name="InsertSequenceOntology"> 

- <xs:complexType> 

- <xs : sequence> 

<xs:element minOccurs="O" name="soFileStr" nillable="true" 

type="xs:stringn />  

<xs:element minOccurs="O" name="soVersion" nillable="true" 

type="xs:stringW />  

<xs:element minOccurs="O" name="soCvsVersion" nillable="trueW 

type="xs:stringn />  

</xs : sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

- <xs:element name="InsertSequenceOntologyResponse"> 

- <xs:complexType> 

- <xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="O" name="return" nillable="truen 

type="xs:string" /> 

</xs : sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:schema> 

</wsdl : types> 

- <wsdl:message name="InsertSequenceOntologyRequest"> 

<wsdl : part name="parameters" 

element="nsO:InsertSequenceOntology" />  

</wsd.l :message> 

- <wsdl:message name="InsertSequenceOntologyResponse"> 

<wsdl:part name="parametersN 

elernent="ns0:InsertSequence0ntologyRespon~e~~ />  

</wsdl:message> 

- <wsdl:portType name="InsertSequenceOntologyWSPortType"> 

- <wsdl:operation name="InsertSequenceOntology"> 

<wsdl:input message="ns0:InsertSequence0ntologyReque~t~~ 

wsaw:Action="urn:InsertSequence0ntology" /> 

<wsdl:output message="ns0:InsertSequenceOntologyRespon~e~~ 

wsaw:Action="urn:InsertSequenceOntologyResponse1' />  
</wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 



- <wsdl:binding name="InsertSequenceOntologyWSSOAP1lBindingTT 

type="nsO : InsertSequenceOntologyWSPortTypeTr> 

<soap:binding transport="http://schemâs.xmlsoap.org/soap/~~ttpyy 

style="document" />  

- <wsdl:operation name="Lnser tSequenceOntologyTT> 

<soâp:operation soâpAction="urn:LnsertSequenceOntology" 

style="document" />  
- <wsdl:input> 

<soap:body use="literalW /> 

</wsdl:input> 

- <wsdl:output> 

<soap:body use="literal" />  

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

- <wsdl:binding name="1nsertSequenceOntologyWSSOAP12Binding~~ 

type="nsO:InsertSequenceOntologyWSPortTypeTr> 

<soaplL:binding 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/httpyT 

style="document" />  

- iwsd1:operation name="InsertSequenceOntology"> 

<soapl2:operation soapAction="urn:InsertSequenceOntology" 

style="document" />  

- <wsdl:input> 

<soâpl2:body use="literal" />  

</wsdl : input> 

- <wsdl:output> 

<soapl2:body use="literaln /> 

</wsdl: output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 
- <wsdl:binding name="InsertSequenceOntologyWSHttpBindingyT 

type="nsO:InsertSequenceOntologyWSPor~TypeTT~ 

<http:binding verb="POST" />  

- <wsdl:operation name="InsertSequenceOntology"> 

<http : operat ion 

location="InsertSequenceOntologyWS/InsertSequenceOntologyTT />  

- <wsdl:input> 

<mime:content type="text/xml" pârt="InsertSequenceOntology" />  
</wsdl:input> 

- <wsdl:output> 

<rnime:content type="text/xml" par t=" Inse r tSequenceOnto1ogyT1  /> 





<wsdl:documentation>Please Type your service description 

here</wsdl:documentation> 

- <wsdl:types> 

- <xs:schema xmlns:ns="http://gus" 

attributeF~rmDefault=~~qualified" elementFormDefa~lt=~~qua1ified" 

targetNamespace="http://gus"> 

- <xs:element name="Load.Taxon"> 
- <xs:complexType> 

- <xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="O" name="nodesFileStr" nillable="true" 

type="xs:string" /> 

<xs:element minOccurs="O" name="namesFileStr" nillable="true" 

type=Irxs : string" />  

<xs:element minOccurs="Ofr name="gencodeFileStr" 

nillable="trueU type="xs:string" />  

<xs:element minOccurs="O" name=ffmergedFileStr" nillable="truen 

type="xs:string" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

- <xs:element name="LoadTaxonResponse"> 

- <xs:complexType> 

- <xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="O" name="returnfr nillable="true" 

type="xs:stringW />  

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:schema> 

</wsdl:types> 

- <wsdl:message name="LoadTaxonRequest"> 

<wsdl:part name="parâmeters" element="nsO:LoadTaxon" />  

</wsdl:message> 

- <wsdl:message name="LoadTaxonResponse"> 

<wsdl:part name="parametersW element="nsO:LoadTaxonResponsefr 

/ > 

</wsdl:message> 

- <wsdl:portType name="LoadTaxonWSPortTypen> 

- <wsdl:operation name="LoadTaxon"> 

<wsdl:input message="ns0:LoadTaxonRequest" 

wscw:Action="urn:LoadTaxonff /> 





- <wsdl:output> 
<mime:content type="text/xml" part="LoadTaxon" />  

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

- <wsdl:service name="LoadTaxonWS"> 

- <wsdl:port name="LoadTaxonWSSOAPllport~httpr~ 
binding="ns0:LoadTaxonWSSOAP11Binding"> 

<soap:address 

location=r1http://157.86.114.129:8080/~oadTaxonWS/services/LoadTa 

xonWSrr />  

</wsdl:port> 

- <wsdl:port name="LoadTaxonWSSOAP12port-httprr 
binding="nsO:LoadTaxonWSSOAPl2Binding"> 

<soapl2 : address 

location="http://157.86.114.129:8080/~oad~axon~S/servi~es/LoadTa 

xonWSIr />  

</wsdl:port> 

- <wsdl:port name="LoadTaxonWSHttpport" 
binding="nsO:LoadTaxonWSHttpBinding"> 

<http:address 

location="http://157.86.114.129:8080/~oad~axon~~/servi~es/~0ad~a 

xonWSrr />  

</wsdl:port> 

</wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 



- 10-signal 

-35-signal 

3'UTR 

5'UTR 

attenuator 

Cregion 

CAAT-signal 

CDS 

conflict 

D-segment 

D-loop 

enhances 

exon 

gaP 

GC-signal 

gene 

iDNA 

intron 

J-segmen t 

LTR 

mat-peptide 

niisc-binding 

niisc-differeace 

misc-feature 

niisc-secomb 

misc-RNA 

niisc-signal 

ndsc-stsuctuse 



modifiedbase 

lnRNA 

N-region 

nclWA 

old-sequence 

operon 

oriT 

polyA-signal 

poly A-site 

precursor-RNA 

prim-transcrip t 

primer-bind 

promoter 

protein-bind 

RBS 

rep-ori gin 

sepeat-region 

repeatunit 

r RN A 

S-region 

satellite 

sig-peptide 

source 

s temloop 

STS 

TATA-signal 

terininatos 

trnRNA 

transit-peptide 

tRNA 

unsure 

V-region 

V-segment 

vasiation 



- 10-signal 

-35-signal 

3 'clip 

3'UTR 

5'clip 

5 'UTR 

attenuator 

C-segion 

CAACsignal 

CDS 

conflict 

enhancer 

exon 

gaP 

GC-signal 

gene 

iDNA 

intron 

J-segment 

LTR 

misc-signal 

misc-structure 

modified-base 



mRNA 

Nregion 

old-sequence 

opeson 

oriT 

polyA-signal 

polyA-site 

precursor-RNA 

prim-transcsipt 

primes-bind 

promo ter 

protein-bind 

RBS 

rep-origin 

sepeat-segion 

repeat-unit 

rRNA 

Sregion 

satellite 

SCRNA 

sig-peptide 

snoFWA 

snRNA 

source 

stem-loop 

STS 

TATA-signal 

terminator 

transit-peptide 

tRNA 

unsure 

V-region 

V-segmeiit 

vasiation 



Features apenas no arquivo de mapeamento original do GUS: 

3'clip 

5 'clip 

scRNA 

snoRNA 

snRNA 

Featwes apenai nas Referencias do Genbank: 











<qualifier ignore="trueW name="map"/> 

<qualifier handler="standardn ignore="true" 

method="note" name="noten/> 

<qualifier column="Num" ignore="trueW 

name="numberU/> 

<qualifier ignore="truen name="old-locus-tag"/> 

<qualifier handler="standardn ignore="truen 

method="product" 

name="product" note="everyone else puts it in 

product fieldV/> 

<qualifier column="is-pseudo" ignore="true" 

name="pseudo"/> 

<qualifier ignore="true" name="standard-name"/, 

<qualifier ignore="trueW name="usedin"/> 

<qualifier handler="standardU ignore="true" 

method="dbXRefW name="db-xrefW/> 

</feature> 

<feature name="gapW so="" 

table="DoTS::ScaffoldGapFeaturelI> 

<qualifier handler="standardI1 ignore="true" 

method="gapLength" name="estimated-length"/> 

<qualifier ignore="truen name="mapU/> 

<qualifier handler="standardU ignore="truen 

method="noteW name="noteV/> 

</feature> 

<feature name="GC-signal" so="GC-rich-region" 

table="DoTS::DnaRegulatory"> 

<qualifier ignore="true" name="alleleW/> 

<qualifier ignore="true" name="citationl'/> 

<qualifier ignore="trueU name="evidence"/> 

<qualifier handler="standardW ignore="truen 

method="gene" name="geneW/> 

<qualifier ignore="true" name="label"/> 

Cqualifier column="source-id" ignore="truel' 

name="locus-tagU/> 

<qualifier ignore="trueN name="mapn/> 

<qualifier handler="standardW ignore="true" 

method="note" name="note"/> 

<qualifier ignore="trueW name="old-locus-tag"/> 

<qualifier ignore="true" name="usedin"/> 

cqualifier handler="standardN ignore="truen 

method="dbXRef" name="d.b-xrefU/> 













</feature> 

<feature name="misc-RNA" so="transcript" 

table="DoTS : : RNAStructureW> 

<qualifier ignore="trueU name="allele"/> 

<qualifier ignore="true" name="citation"/> 

<qualifier ignore="trueH name="evidenceV/> 

<qualifier ig-nore="truen name="function"/> 

<qualif ier handler="standardU ignore="true" 

method="geneW name="genen/> 

<qualifier ignore="trueU name="labelW/> 

<qualifier column="source-id" ignore="true" 

name="locus-tag"/> 

<qualifier ignore="trueU name="mapW/> 

<qualifier handler="standardN ignore="truen 

method="noteW name="noteW/> 

<qualifier ignore="trueW name="old-locus-tag"/> 

<qualifier ignore="trueW name="operon"/> 

<qualifier ig-nore="trueU name="product"/> 

<qualifier ignore="truen name="standard-nameu/> 

<qualifier ignore="true" name="usedin"/> 

<qualifier handler="standardU ignore="trueW 

method="dbXRefn name="db-xrefW/> 

</feature> 

<feature name="misc-signal" so="" soId="SO : 0005836" 

table="DoTS::Miscellaneous"> 

<qualifier ignore="truen name="allele"/> 

<qualifier ignore="true" name="citation"/> 

<qualifier ignore="trueV name="evidence"/> 









































<qualifier handler="standardU ignore="trueW 

method="noteU name="notel'/> 

<qualifier ignore="trueU name="old-locus-tag"/> 

<qualifier ignore="true" name="phenotype"/> 

<qualifier ignore="trueV name="prod.uct"/> 

<qualifier column="Substitute" ignore="trueU 

name="replaceW/> 

<qualifier ig-nore="trueW name="standard-name"/> 

<qualifier ignore="trueU name="used.in"/> 

<qualifier handler="standardn ignore="true" 

method="dbXRef" name="db-xrefn/> 

</feature> 

<feature name="3'clipW so="three-prime-clip" 

table="DoTS : : Transcript Ir> 

<qualifier ignore="trueM name="allele"/> 

<qualifier ignore="truen name="citationU/> 

<qualifier ignore="trueW name="evidenceW/> 

<qualifier ignore="true" name="function"/> 

<qualifier handler="standardW ignore="trueW 

method="geneV name="genen/> 

<qualifier ignore="trueW name="labelV/> 

<qualifier column="source-id" ignore="trueU 

name="locus-tagl'/> 

<qualifier ignore="trueW name="mapn/> 

<qualifier handler="standardU ignore="trueW 

meth~d=~'note" name="noteV/> 

<qualifier ignore="true" name="old-locus-tag"/> 

<qualifier ignore="trueW name="standard-nameu/> 

<qualifier ignore="truen name="usedin"/> 

<qualifier handler="standardW ignore="true" 

method="dbXRefW name="db-xrefW/> 

</feature> 

<feature name="3'UTR1' so="three-prime-UTR" 

table="DoTS::Transcriptl'> 

<qualifier ignore="trueV name="alleleW/> 

<qualifier ignore="true" name="citationU/> 

cqualifier ignore="true" name="evidencen/> 

<qualifier ignore="trueU name="function"/> 

<qualifier handler="standardU ignore="trueU 

method="geneN name="geneM/> 

cqualifier ignore="truen name="label"/> 








