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Um dos maiores desafios das aplicações científicas é permitir aos cientistas o 
intercâmbio de recursos científicos. Além de dados científicos, programas e modelos 
científicos também são valiosos recursos de troca. Usualmente, programas científicos 
estão disponíveis para instalação local, na forma de arquivos compactados e associados 
a scripts de configuração. Arquivos de dados usados como entrada e saída de programas 
são cada vez mais numerosos e variados, tomando difícil a sua gerência. Além disso, o 
uso destes dados e programas, compondo o que se chama de ensaio in silico, é 
raramente documentado e frequentemente perdido. A comunidade de banco de dados 
tem trabalhado em gerência de dados nas últimas quatro décadas. Entretanto, além dos 
dados, o gerenciamento de modelos, programas e workflows é um problema novo e 
complexo. Para facilitas o intercâmbio, reuso e disseminação de informaqão esta tese 
propõe uma solução para o gerenciamento distribuído de recursos científicos. Sua 
principal contsibuição é uma arquitetura (SRM - Scientific Resources Management) 
fortemente apoiada em metadados (SPM - Scientific Publishing Metamodel) para o 
gerenciamento efetivo de recursos científicos distribuídos. A arquitetura e o 
metamodelo foram analisados à luz de duas aplicações científicas reais evidenciando 
decisões importantes e inovadoras no seu projeto: (i) definição de três categorias básicas 
no metamodelo, i.e., modelo, programa e dados; (ii) caracterização de expeilmentos; 
(iii) publicação e navegação de recursos científicos usando a plataforma de serviços 
Web. 
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One of the main challenges of scientific applications is to allow scientists to 
exchange their scientific resources. Besides scientific data, scientific programs and 
models are also valuable resources to exchange. Usually, scientific programs are 
available for local installation, in compressed zip files with configuration scripts. The 
use of such programs generates a growing number and variety of data input and output 
files difficult to manage. Moreover, the use of these programs and data, in what is called 
an in silico essay, is hardly documented and frequently lost. The database cornmunity 
has been working on data management for the last four decades. However, besides data, 
managing models, programs and workfiows is a new issue and complex task. To 
facilitate the exchange, reuse and dissemination of information this thesis proposes a 
solution for managing distributed scientific resources. Its main contribution is an 
architecture (SRM - Scientific Resources Management) and an enhanced metadata 
(SPM - Scientific Publishing Metamodel) support system for effective management of 
distributed scientific resources. The architecture and metamodel had been studied under 
two real scientific applications evidencing important and innovative decisions on their 
design, as follows: (i) definition of three basic metamodel categories, i.e., model, 
program and data; (ii) characterization of experiments; (iii) publication and navigation 
of scientific resources using Web services platform. 
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I. Introdução 

Experimentos científicos são tradicionalmente desenvolvidos isoladamente, ou 

seja, cientistas de diferentes áreas trabalham isoladamente em seus próprios 

experimentos. Porém, como a complexidade científica aumenta com o passar do tempo, 

experimentos científicos agora dependem da cooperação entre cientistas de diferentes 

áreas. 

Tipicamente, cientistas trabalham com experimentos baseados em modelos 

científicos, que são representações simplificadas de fenômenos reais. Um experimento 

científico pode ser visto como um fluxo de transformação de dados que, a partir de um 

conjunto de dados, produz dados com valor científico. Assim, programas e dados são 

alguns dos recursos mais valiosos nos laboratórios científicos. Estes laboratórios 

normalmente lidam com múltiplas versões de um determinado programa, assim como 

múltiplos foimatos para conjuntos de dados (imagens, arquivos "flat", bases de dados, 

etc.). Além disto, diferentes conjuntos de dados também podem ser usados como 

entrada destes múltiplos programas. Mais ainda, graças aos avanços tecnológicos, dados 

científicos provenientes de diferentes origens tornaram-se largamente disponíveis em 

mídia digital. Os cientistas podem tirar vantagem desta disponibilidade de dados para 

enriquecer seus experimentos. 

Todas estas versões e formatos de dados e programas não são fáceis de 

gerenciar. Conforme cresce o número destes recursos, cresce também a dificuldade dos 

cientistas em gerenciá-10s. Uma das razões é a complexidade dos novos programas que 

têm surgido no cenário científico. Outra dificuldade advém da necessidade natural de 

compor cadeias de programas combinando suas entradas e saídas de dados. Além disto, 

o uso de linguagens "script" é muito popular nas comunidades científicas. Isto não 

facilita a cooperação entre os cientistas. Como os "scripts" não são acessados 

remotamente, e normalmente demandam programas instalados localmente, os cientistas 

não conseguem compartilhar seus experimentos com outros cientistas. 

Um experimento pode começar quando um cientista seleciona modelos e dados 

de entrada relevantes para o problema sendo estudado, determinando e desenvolvendo 

um fluxo de programas que podem processar os dados de entrada selecionados. Muitos 

destes programas são implementados para alguma plataforma específica, como 



máquinas paralelas de alto desempenho. Neste cenário, as grandes dificuldades 

começam com a tentativa de encontrar o programa certo para cada experimento e a 

interoperabilidade com outros recursos científicos, como programas e dados. Encontrar 

o programa certo significa primeiro encontrar o modelo certo, e isto pode não ser uma 

tarefa fácil. Para tanto, os usuários dos modelos necessitam informações sobre a sua 

aplicabilidade, fornecendo uma noção mais exata de suas pré-condições. Além disto, 

para entender completamente um modelo, os cientistas necessitam investigar casos 

anteriores em que ele tenha sido usado com sucesso. 

Normalmente, é a própria experiência do cientista que guia a sua escolha por um 

modelo ao realizar um novo experimento. Ao tirar vantagem deste conhecimento, o 

cientista tem que acessar a documentação de experimentos anteriores. Esta 

documentação não está sempre disponível e pode não estar descrita de acordo com um 

formato comum. Especialmente para modelos empíricos, o cientista tem que analisar 

detalhes contextuais dos experimentos, verificando similaridades com o problema sendo 

manipulado. 

Resumindo, a colaboração entre cientistas é baseada na troca não apenas de 

dados, mas também de modelos científicos, suas implementações (programas), 

composições de programas e resultados de experimentos. Assim sendo, os cientistas 

necessitam de um ambiente que dê suporte à colaboração entre equipes geograficamente 

distribuídas, e que permita que estas equipes troquem recursos científicos entre si. 

Idealmente, uma arquitetura para gerência de informação distribuída poderia permitir 

que os cientistas publicassem (isto é, tomassem disponível para o público) seus dados, 

modelos e programas científicos. Provedores de programas poderiam tornar programas 

disponíveis para outros cientistas, descrevendo e guiando seu uso remoto. Além disto, 

provedores de dados permitiriam disponibilizar estes conjuntos de dados para outros 

cientistas, descrevendo suas estruturas e provendo a semântica necessária para usá-los. 

Por outro lado, cientistas e tomadores de decisão poderiam buscar, selecionar e 

manipular dados, modelos e programas publicados que sejam relevantes para seus 

experimentos e decisões. 

Para que recursos científicos distribuídos tomem-se parte de um grande sistema 

de informação na Internet, eles precisam ser localizados, entendidos, e eficientemente 

acessados através da rede. Compartilhar dados científicos requer identificar não apenas 

dados, mas também quais modelos e suas implementações (programas) são úteis, onde 



estes programas estão localizados e quando (em que ordem) tais programas devem ser 

executados. Isto também requer acesso remoto aos dados, além do gerenciamento de sua 

carga para execução nas localidades dos programas. Além disto, baseado nesta 

abordagem distribuída, os cientistas podem configurar suas próprias combinações de 

programas providos por diferentes grupos. 

Um passo nesta direção inclui prover descrições de programas e modelos para 

facilitar a seleção de um modelo apropriado, e conseqüentemente, de um programa 

apropriado. Porém, isto não é uma tarefa simples. Primeiro, desenvolvedores de 

modelos vêm de diferentes áreas, lidando com diferentes tipos de modelos e padrões de 

descrição. Além disto, cada descrição de modelo pode incluir suas condições de uso, ou 

seja, restrições contextuais e operacionais, que podem ser difíceis de formalizar. Agora, 

suponha que um usuário entenda um modelo, selecione este modelo, encontre um 

programa correspondente e o execute. A informação sobre o uso deste modelo pode ser 

valiosa, pois outros usuários podem necessitar investigar casos anteriores envolvendo 

este modelo para entendê-lo completamente. 

No passado, várias tecnologias foram propostas para tratar estas questões 

envolvidas na gerência de recursos científicos. Entre as mais importantes estão os 

Sistemas de Bancos de Dados Heterogêneos e Distribuídos (HDDS) (SHETH, 

LARSON, 1 WO), Sistemas de Gerenciamento de Modelos (MMS) (GUARISO, HITZ, 

WERTHNER, 1996, BANERJEE, BASU, 1993, BENZ, HOCH, 1999, BRAZ, MELO, 

1989) e Sistemas de Gerenciamento de Workflow (WfMS) (WESKE, VOSSEN, 

MEDEIROS, 1996, AILAhlAKI, IOANNIDIS, LIVNY, 1998). Estas abordagens não 

são suficientes para tratar todos estes tópicos simultaneamente; porém, sua combinação 

pode ajudar. 

Objetivos 

Esta tese propõe o apoio à realização de experimentos através da gerência de 

recursos científicos. A combinação da funcionalidade desejada para gerência é 

alcançada através da extensão da tecnologia de serviços Web (Web services - WS). 

Dados e programas podem ser publicados como sendo serviços Web. Classes de 

serviços Web podem ser usadas para categorizar e classificar dados e programas. Estas 

classes podem ser usadas na composição de serviços, que pode se tornar um workflow. 

Porém, a classificação de serviços não é uma tarefa fácil. Agregar programas e dados 



equivalentes significa lidar com sua heterogeneidade. A Linguagem de Descrição de 

serviços Web (Web Sewices Description Language - WSDL) (WSDL, 2003) provê um 

nível de abstração para descrições de recursos de dados e programas. Porém, a WSDL 

não é suficiente para tratar o problema da heterogeneidade, especialmente em ambientes 

científicos, onde programas são baseados em modelos científicos. Uma vez que a 

WSDL foi originalmente proposta para descrição genérica de serviços, faltam-lhe 

descritores com semântica relacionada a aplicações específicas. Para obter descrições de 

recursos científicos, foi necessário estender a WSDL para prover um melhor suporte a 

metadados. 

O principal objetivo da nossa abordagem é prover um ambiente de serviços 

Web, que possa oferecer informação semântica sobre os recursos científicos. Nesta tese, 

propõe-se a arquitetura de Gerenciamento de Recursos Científicos (Scientific Resources 

Managenzent - SRM), onde cientistas usuários podem acessar e compartilhar 

remotamente programas e dados, assim como definições de workfiows e experimentos 

científicos. Para tomar estes recursos realmente úteis, a SRM embute o Metamodelo de 

Publicação Científica (Scientific Publishing Metamodel - SPM) para descrevê-los. O 

SPM inter-relaciona modelos, programas e dados através de categorias específicas e 

relacionamentos semânticos. A SRM é implementada como uma extensão da arquitetura 

de serviços Web (SRMW) onde o SPM é representado como uma extensão da WSDL 

(SPMW). A arquitetura SRMW provê uma interoperabilidade indireta entre dados e 

programas publicados. Além disto, programas equivalentes podem ser descritos e 

grupados em um único serviço. 

A maior contribuição desta tese é combinar uma arquitetura baseada em 

metamodelo para gerência de recursos científicos com uma tecnologia adequada e 

promissora, ou seja, os serviços Web. Através desta combinação, obtém-se sucesso 

onde as abordagens HDDS, MMS e WfMS individualmente falham. Além disto, esta 

tese contém uma contribuição inovadora na área científica que é a introdução do uso de 

serviços Web. 

O metamodelo SPMW foi usado, através de sua aplicação em recursos 

científicos de dois diferentes grupos de pesquisa. O primeiro grupo era formado por 

especialistas em biocorrosão do Centro de Pesquisas da Petrobrás (CENPES). O 

segundo grupo era formado por especialistas em biologia molecular, do Instituto de 

Biofísica Carlos Chagas Freitas (IBCCF), da UFRJ. Em ambos os grupos, os cientistas e 



especialistas puderam se beneficiar dos metadados que descrevem os recursos 

científicos para encontrar informações úteis para seus projetos de pesquisa. Além disso, 

foi possível para o segundo grupo usar alguns recursos publicados como serviços Web 

para realizar seus experimentos. 

Esta tese mostra que a abordagem baseada em metamodelos provê um apoio 

ci-ucial para o desenvolvimento de aplicações científicas. Nesta abordagem, vários 

níveis conceituais são capturados no metamodelo SPMW especialmente projetado para 

estas aplicações, e recursos científicos são descritos de acordo com este metamodelo. 

Uma das maiores contribuições do metamodelo SPMW é a distinção entre modelos e 

suas implementações. Além disto, como nos laboratórios científicos tradicionais, o 

metamodelo SPMW possibilita que se registrem os experimentos realizados. 

1.2 Organização do Texto 

Esta tese está organizada da seguinte maneira: no Capítulo 11 inicialmente 

discutimos os principais recursos científicos, caracterizando cada um deles. A seguir, 

identificamos os requisitos para uma solução adequada para a gerência destes recursos. 

Finalmente, listamos e discutimos os trabalhos relacionados. 

No Capítulo III descrevemos nossa solução para gerência de recursos científicos. 

A funcionalidade da arquitetura SRM é descrita em módulos.. Como a SRM é uma 

arquitetura baseada em metamodelo, seu metamodelo (SPM) é também apresentado 

nesta seção. O SPM é representado como um diagrama UML, que é explicado em 

partes. Sub-diagramas são extraídos do diagrama principal, e cada um dos conceitos é 

definido e exemplificado. 

No Capítulo IV apresentamos a SRM como uma arquitetura baseada em serviços 

Web. Revisitamos os módulos SRM explicando como eles são implementados. Para 

acompanhar esta implementação, o SPM é expresso como um esquema XML (SPMW), 

que é também apresentado nesta seção. No final explicamos como o SPMW estende 

documentos WSDL, referenciando seus elementos. 

Finalmente, concluímos esta tese resumindo seu conteúdo e incluindo algumas 

perspectivas de direções futuras. Para maiores detalhes relacionados à proposta desta 

tese recomendamos a leitura de (CAVALCANTI, 2003), onde se pode encontrar uma 

descrição mais aprofundada de como a SRMW pode ser usada. Instâncias de 



documentos SPMW foram apresentadas de acordo com recursos de aplicações 

científicas reais: uma aplicação em biocorrosão e outra em estrutura genômica. 



11. Gerência de Recursos Científicos 

Uma aplicação científica pode ser definida como uma aplicação computacional 

que visa atender a uma investigação científica específica, como por exemplo 

astronomia, biologia, física, engenharia, geologia, entre outras. Os principais usuários 

destas aplicações são cientistas, que tanto desempenham o papel de desenvolvedores 

quanto de usuários finais. Usualmente, estas aplicações são programas de computador 

ou sistemas desenvolvidos usando algumas ferramentas de laboratório, tais como 

sistemas de controle de poluição, simuladores de dinâmica molecular, programas de 

processamento de imagens de astronomia, sistemas de previsão de tempo, etc. 

Através dos anos, as aplicações científicas vêm evoluindo com a tecnologia 

computacional. Atualmente, as aplicações científicas envolvem diferentes recursos, tais 

como programas complexos e grandes conjuntos de dados. Entretanto, os grupos 

científicos têm dificuldades em organizar estes recursos. Algumas destas aplicações 

usam muitos programas diferentes que podem ter várias versões, e podem ainda derivar 

de diferentes abstrações, ou modelos. Gerenciar os diversos conjuntos de dados usados 

como entrada e produzidos por estes programas é também uma tarefa difícil. Além 

disso, compor seqüências de programas também é uma necessidade usual. Assim sendo, 

a crescente complexidade das aplicações científicas e a sua dificuldade em lidar com tal 

diversidade e quantidade de recursos têm levado os cientistas a desenvolver soluções 

para o gerenciamento de recursos científicos. 

O objetivo deste capítulo é identificar os recursos científicos (seção II.l), 

identificar as características desejáveis para o seu gerenciamento (seção II.2), além de 

fazer um levantamento e análise dos trabalhos relacionados (seção 11.3). Uma análise 

mais profunda de aplicações científicas típicas, uma caracterização dos recursos 

científicos, e uma discussão detalhada dos trabalhos relacionados podem ser 

encontrados em (CAVALCANTI, 2003). 

Definindo Recursos Científicos 

Os recursos usados em aplicações científicas são principalmente programas e 

dados. É importante notar que estas aplicações envolvem programas encadeados, o que 

significa que vários programas são executados de uma maneira organizada. Este 



encadeamento de programas é chamado de workflow científico. Uma vez definidos, 

estes workflows podem ser reusados por outras aplicações, o que os transforma em 

recursos científicos valiosos. 

A maioria dos programas usados nas aplicações científicas, devido a sua origem 

científica, foi desenvolvido com base em uma conceitualização prévia. Nestas 

aplicações, os programas foram implementados com base em representações de 

modelos como, por exemplo, fórmulas, técnicas de interpolação, equações de 

simulação, algoritmos, entre outras. Dentro da comunidade científica estas abstrações 

são conhecidas como representações de modelos científicos. Modelos científicos são 

ainda mais valiosos que os programas que os implementam, e por isso também devem 

ser considerados como recursos científicos. 

Uma outra característica importante da comunidade científica é o fato de seu 

trabalho normalmente se basear em trabalhos ou experiências passadas. Diariamente, os 

cientistas lidam com modelos e programas científicos, preparando ou capturando dados 

de entrada e produzindo novos conjuntos de dados, comparando resultados, 

configurando programas, repetindo execuções de programas, etc. Toda esta atividade 

requer documentação. Em laboratórios organizados, os cientistas preparam relatórios 

escritos diariamente, registrando ali quais modelos, programas e dados foram usados, e 

que resultados foram obtidos. Estes relatórios, aos quais iremos nos referir como 

experimentos científicos, são também considerados como recursos científicos valiosos. 

De acordo com o cenário científico descrito aqui, podemos identificar cinco 

principais recursos científicos, são eles: modelos, programas, dados, workflows e 

experimentos. Analisando aplicações científicas típicas (CAVALCANTI, 2003) 

pudemos verificar que estes recursos são intercambiados entre cientistas de um projeto 

de pesquisa. Entretanto, isso pode ocorrer também entre projetos. Nesta tese, estamos 

particularmente interessados em apoiar a gerência de recursos científicos dentro e entre 

projetos. Para tornar estes recursos realmente úteis para a comunidade científica é 

necessário descrevê-los inteiramente. Uma caracterização mais detalhada destes 

recursos pode ser encontrada em (CAVALCANTI, 2003). 



11.2 Características Desejáveis para a Gerência de 

Recursos Científicos 

Como mencionado na seção anterior, recursos científicos são programas, dados, 

modelos, experimentos e workFlows. A quantidade e variedade destes recursos tornam 

difícil a sua gerência. Além disso, estes recursos precisam ser disponibilizados e 

compartilhados por times em cooperação, distribuídos pelo mundo. Os cientistas devem 

poder reusar e configurar recursos de acordo com suas necessidades. 

Existem vários sistemas computacionais desenvolvidos para lidar com recursos 

científicos. Inferir modelos a partir de obseivações e estudar suas propriedades é 

realmente do que trata a ciência (LKJNG, 1987). Sistemas como o Simile 

(MUETZELFELDT, AND TAYLOR, 2001), o Stella (RICHMOND, 1994), e outros 

(GEOFFRION, 1987) foram projetados com foco no processo de modelagem. Nesta 

tese, o foco é nos sistemas de gerência, onde modelos já foram desenvolvidos e 

implementados, e precisam ser intercambiados, bem como os recursos a eles 

relacionados. 

Recursos científicos são bastante heterogêneos com relação a seus modelos de 

armazenamento, esquemas, significados semânticos, e ambientes de processamento. Em 

primeiro lugar, dados podem estar disponíveis de acordo com diferentes modelos de 

armazenamento: bancos de dados relacionais ou orientados a objeto; arquivos; 

planilhas; páginas Web; etc. Conseqüentemente, o acesso a dados é também 

diversificado, variando desde linguagens padrão como SQL e OQL até protocolos 

específicos e APIs. Em segundo lugar, conflitos de sintaxe e semântica podem surgir, 

pois dados similares podem estar armazenados de acordo com diferentes esquemas, e 

esquemas similares podem representar dados com diferentes significados. Em terceiro, 

programas baseados em modelos científicos podem estar disponíveis em uma variedade 

de ambientes de processamento: diferentes versões, diferentes plataformas de hardware 

e software. Gerenciar o uso destes programas significa dar suporte à sua execução 

remota, usando dados armazenados em outros lugares e gerando novos dados que 

devem estar disponíveis para acesso. A gerência deste cenário distribuído e heterogêneo 

deve enfrentar obstáculos difíceis, tais como, hospedar programas que não estão 

remotamente acessíveis, hospedar resultados de execuções de programas, adaptar dados 

de acordo com a entrada de programas, filtrar dados de acordo com as restrições de um 



programa, entre outros. Assim sendo, em um ambiente científico multidisciplinar e 

distribuído, cientistas e especialistas precisam de um sistema de gerência científico apto 

a prover interoperabilidade entre programas e dados distribuídos e heterogêneos. 

Mais do que prover suporte ao acesso a diferentes plataformas de recursos de 

dados e programas, os cientistas precisam compreender como usá-los. Além disso, 

integração semântica também é necessária. Para prover suporte à descrição semântica de 

recursos heterogêneos, vários padrões de descrição específicos para domínios têm sido 

propostos. Entretanto, um padrão universalmente aceito ainda não foi proposto. 

Realmente, é difícil identificar um conjunto de descritores completo e suficiente que 

possa abarcar todo um elenco de recursos heterogêneos manipulados pela comunidade 

científica. Mais ainda, além do conjunto de descritores genérico, cada subárea científica 

pode ter seu próprio conjunto de descritores de recursos científicos. Iniciativas futuras 

para a descrição de recursos científicos devem prover extensibilidade, de tal forma que 

garanta que qualquer aspecto específico de recursos provenientes de diferentes áreas 

possa ser incluído em sua descrição. Assim sendo, sistemas de gerenciamento científico 

precisam de um mecanismo de descrição genérico e extensível para prover a descrição 

de recursos científicos. 

Tipicamente, aplicações científicas usualmente demandam a combinação de 

múltiplos programas baseados em modelos. Especialmente quando o alvo é solucionar 

problemas ambientais, a solução passa pela composição de modelos interligados 

(SCOTT, 1996), originalmente provenientes de diferentes disciplinas. Em laboratórios 

de bioinformática, por exemplo, os cientistas também precisam combinar vários 

programas científicos diferentes. Combinações de modelos e programas científicos 

foram definidas como workflows científicos na seção anterior. Entretanto, para atender 

à comunidade científica, e prover gerenciamento de workflows científicos, WfMS 

tradicionais não são suficientes. Workflows científicos demandam facilidades especiais, 

como por exemplo lidar com definições de workflow incompletas, permitir a definição 

de workflows em tempo de execução, e registrar instâncias de workflow. 

Quando se realizam experimentos científicos, a escolha de um modelo científico 

é usualmente guiada por experiências prévias do cientista. Baseado nestas experiências, 

o cientista pode comparar o uso de diferentes modelos para resolver problemas 

semelhantes, encontrar programas equivalentes que implementam o mesmo modelo, 

escolher o melhor programa para o problema em questão, e mais importante ainda, usar 



os valores adequados como parâmetros. Entretanto, experiências passadas são difíceis 

de reusar. A experiência de execução de um programa, tenha sido bem sucedida ou não, 

não é sempre registrada, e quando o é, está normalmente disponível só em relatórios em 

papel. Conseqüentemente, os cientistas têm dificuldades em tirar vantagem de um 

amplo número de experiências passadas. Assim sendo, o registro de experimentos 

científicos é uma característica fundamental para sistemas de gerenciamento de recursos 

científicos. 

Em resumo, para desenvolver sistemas para o gerenciamento de recursos 

científicos, nós identificamos quatro características principais que estes sistemas devem 

prover: distribuição e heterogeneidade de recursos científicos, descrição de recursos 

científicos, gerência de workflows científicos, e registro de experimentos científicos. 

11.3 Trabalhos Relacionados 

Historicamente, a comunidade de banco de dados foi quem inicialmente se 

voltou para as necessidades da comunidade científica. As primeiras iniciativas surgiram 

por volta dos anos 80, quando os Sistemas de Gerenciamento de Modelos (MMS) foram 

propostos. Estes sistemas foram especialmente desenvolvidos para lidar com recursos 

científicos locais, provendo funções como por exemplo descrição, seleção e projeto de 

modelos. Tomando por base a funcionalidade dos SGBD, as arquiteturas de MMS 

mantêm uma base de modelos (DOLK, KONSYNSKI, 1984). Basicamente, estas 

arquiteturas oferecem três módulos: projeto de modelos, manipulação de modelos e 

controle de modelos, e todos interagem com a base de modelos. O módulo de projeto de 

modelos apóia o processo de modelagem, ou a construção de modelos. O módulo de 

manipulação de modelos inclui a funcionalidade padrão de armazenamento (inserir, 

remover, atualizar, apresentar, etc.). O módulo de controle de modelos envolve questões 

de autorização de acesso, segurança e privacidade, integridade, etc. Devido à 

diversidade de modelos e problemas a resolver, o módulo de seleção de modelos surgiu 

como um novo módulo na arquitetura (BANERJEE, BASU, 1993). Além disso, a 

importância de manter o registro de experimentos passados em uma base de 

experimentos (GUARISO, HITZ, WERTHNER, 1996) valorizou o módulo de controle 

de modelos, incluindo o registro de experimentos como uma de suas funções. 

Os MMS individualmente não atendem propriamente à comunidade científica. 

Frameworks como arquiteturas distribuídas, gerenciamento de metadados e sistemas de 



gerenciamento de workflows devem ser combinados, embutindo a funcionalidade dos 

MMS, para atender aos problemas desta comunidade. Além disso, tecnologias como 

Serviços Web e computação em Grid devem ser a base para estes frameworks. Sistemas 

de gerenciamento científico precisam prover soluções para quatro problemas principais: 

(i) como lidar com a distribuição e heterogeneidade de recursos científicos, (ii) como 

descrever recursos científicos, (iii) como gerenciar workflows científicos, e (iv) como 

registrar o seu uso. 

Vários trabalhos correntes apresentam tecnologias e iniciativas para resolver 

estes quatro problemas. Entre os trabalhos correlatos mais relevantes, foram analisados 

(CAVALCANTI, 2003) os seguintes trabalhos: 

Le Select (XHUMARI, et al., 2000) 

Serviços Web (WS) 

Computação em Grid (GLOBUS) 

WSA (WSA, 2002) 

OGSA (FOSTER, KESSELMAN et al., 2002) 

MyGrid (WROE et al., 2003) 

GriPhyN (FOSTER, VOECKLER, WILDE, ZHAO, 2002) 

ESSW W W ,  BOSE, 2001) 

ESP2Net (KAESTLE, SHEK, DAO, 1999) 

ECOBAS-MIF (BENZ, HOCH, 1999) 

WASA (WESKE, VOSSEN, MEDEIROS, 1996) 

200 (IOANNIDIS, LIVNY, GUPTA, PONNEKANTI, 1996) 

AGROMET (PINTO et al., 2002) 

Estas iniciativas trazem contribuições relevantes para a comunidade científica. 

Entretanto, através desta análise percebemos porque cada uma destas iniciativas falha 

em atender aos problemas levantados, como um todo. Algumas destas abordagens 

propõem tecnologias recentes, enquanto outras as usam em projetos de pesquisa 

relevantes. Alguns projetos, como por exemplo o MyGrid e o GriPhyN tentam atender 

três dos problemas, enquanto outros se concentram em um ou dois. 



Na análise realizada, estes trabalhos foram classificados de acordo com os 

problemas identificados, sendo que os problemas (iii) e (iv) foram agrupados em um 

único item. A Figura 1 apresenta uma tabela que sumariza todos os trabalhos analisados 

indicando as facilidades que apresentam (4) ou não (x), ou ainda se não foi relatado (?), 

de acordo com os três problemas. 

Com relação à questão de tratar a distribuição e heterogeneidade (i), a tabela da 

Figura 1 define qual a tecnologia ClienteIServidor usada. Grid e serviços Web (WS) 

bem como JDBC e CORBA, são algumas das tecnologias usadas. Alguns projetos usam 

uma tecnologia proprietária ou nem chegam a usar alguma. A seguir, identifica-se o 

atendimento com relação ao tratamento de distribuição de dados e programas, e ao 

tratamento de heterogeneidade de dados e programas. Também são identificadas as 

facilidades para execução remota e controle de execução. Execução remota significa ser 

capaz de executar um código residente em outra máquina, e que o sistema será capaz de 

transferir os dados para execução. Controle de execução significa ser capaz de 

monitorar a execução de um programa, permitindo-se o acompanhamento de seu status 

durante o processamento. Um controle mais rígido seria capaz até de cancelar uma 

execução. 

As facilidades de descrição incluem a habilidade de cada projeto ou sistema para 

representar recursos científicos. Em primeiro lugar, identifica-se a necessidade de 

representar modelos científicos, e distingui-los de suas implementações (programas) e 

compilações (códigos). Logo, os códigos deveriam estar relacionados aos programas 

descritos, que por sua vez deveriam incluir a descrição de suas entradas e saídas. Estas 

entradas e saídas deveriam ser relacionadas aos tipos de dados. Analogamente, os dados 

científicos também deveriam ser descritos independentemente, e relacionados aos 

respectivos tipos de dados. Uma outra facilidade desejável é a descrição de réplicas de 

dados, permitindo o controle do uso de conjuntos de dados alternativos. Finalmente, 

extensibilidade de descrição significa ser capaz de permitir extensões da descrição, de 

acordo com algum domínio específico de usuários. 

Para prover facilidades para o tratamento de workflows significa ser capaz de 

gerenciar workflows científicos, e isto inclui: definição, definição abstrata, execução, 

definição dinâmica e execução parcial. Para prover facilidades de registro significa ser 

capaz de contar a história de uma execução, i.e., quando começou, quais dados de 

entrada e saída foram usados, etc. O registro de uma execução de código significa 



registrar cada execução de código individualmente, enquanto o registro de uma 

instância de workflow significa registrá-la como um conjunto interligado de execuções. 

Finalmente, o registro de um experimento significa ter um conjunto de registros de 

instância de workflow, como pertencentes a um experimento específico. 



- 
Prop 

I I I I 
para Distribuição e Heterogeneidade 
WS I WS I Grid I JDBC I CORBA 
Grid Grid JRMI 

J J J x  J 

J 4 J  x x 

J J J x  J 

Dados 
Heterogeneidade r de Dados 

Distribuição e J 
Programas 
Heterogeneidade J J  / 

J J J  

de Programas 
Execução Remota I J I J X  

- 
Algo 

= 
"ir 

- - 
MM - 

X  

de Prog. 
Controle de I J I K  

I I I 

'acilidades para DcscriçZío 
Abordagem -- -- 

Modelos 

Descrição de EIS 

J J J x  x 

J J X  x X  

J J J x  x 

J J J J  J 

J J J J  J 

Descrição de Tipo 
de Dados 
Descrição de 
Código 
Descrição de 
Dados 

I I I I 

lades para Workflow e Registro 

Def. Abstrata 
I I I I 

X I X I X I  X  I X  Def. Dinâmica X  X  / scripts Execução de Wf X  X  
I I 

Execução parcial X  I X  
Registro da Exec. 
de Código 

X  X  

Registro da 
Instância de Wf I I x  
Registro de 
Experimento 

X  X  

Figura 1 : Análise Comparativa dos Trabalhos Relacionados 



As infra-estruturas Le Select e Serviços Web tomaram caminhos distintos, com 

relação à tecnologia com que se trata distribuição e heterogeneidade de recursos, mas 

ambos miraram o mesmo objetivo: prover uma abordagem isenta de plataforma para o 

desenvolvimento baseado em componentes. Apesar do Le Select ter sido proposto 

primeiro, ele não é um middleware tecnológico como os serviços Web. O Le Select 

adiciona camadas de software para o gerenciamento de bases de dados, e também 

propõe uma comunidade Le Select fechada, similarmente à comunidade Gi-id, enquanto 

a arquitetura de serviços Web é proposta pelo W3C, e por isso mais facilmente adotada 

pelo mercado. 

Além do mais, a arquitetura de serviços Web vai além do Le Select, oferecendo 

um provedor de catálogos de serviço, que permite aos solicitantes de serviço encontrar o 

que precisam. Computação em Grid, atualmente em fusão com os serviços Web através 

da OGSA, também partilha dos benefícios da arquitetura serviços Web. Entretanto, 

nenhuma destas infra-estruturas pode prover toda a semântica que recursos científicos 

necessitam para serem descritos. 

Apesar de iniciativas e projetos como WSA, OGSA, MyGrid e GriPhyN 

atenderem a algumas das necessidades de descrição de recursos científicos, eles não 

descrevem modelos científicos e também não cobrem completamente o registro de 

experimentos. A proposta ECOBASE-MTF falha completamente em termos do registro 

de experimentos, no entanto é a única que reconhece os modelos científicos como 

recursos importantes a serem descritos. Por outro lado, projetos como ESSW e ESP2Net 

falham em termos da descrição de recursos, mas concentram-se no registro de 

experimento. Finalmente, os metamodelos dos projetos 2 0 0 ,  WASA e AGROMET não 

foram publicados (até onde foi possível acompanhar), assim, a maioria das células da 

tabela da Figura 1 que correspondem às facilidades de descrição carregam algum grau 

de incerteza. 

Outras propostas para descrição de recursos científicos podem ser encontradas 

na literatura (HOUSTIS, LALIS, 200 1, CRITCHLOW, MUSICK, SLEZAK, 2001). 

Entretanto, elas também falham em não apresentar um metamodelo abrangente ou 

funcionalidade no que toca a gerência de recursos científicos. 

Existem basicamente duas abordagens para a descrição de recursos científicos: 

baseada em metamodelos baseada em ontologias. Acreditamos que uma abordagem 

baseada em metamodelos é mais adequada para o gerenciamento de recursos científicos. 



Entretanto, nenhuma das propostas encontradas até então atenderam de forma 

abrangente características necessárias para este tipo de aplicação. A abordagem baseada 

em metamodelos é particularmente interessante porque seu foco é no desenvolvimento 

de aplicações de gerenciamento. Nesta abordagem, vários níveis conceituais são 

capturados em um metamodelo de informações, e os recursos são descritos de acordo 

com este metamodelo. Na abordagem baseada em ontologias, os conceitos e os recursos 

são igualmente representados em ontologias de domínio específico. Nesta abordagem, 

não existe uma distinção clara entre os níveis de descrição e de recurso. Em contraste 

com a flexibilidade da abordagem baseada em ontologias, a abordagem baseada em 

metamodelo conta com uma estrutura pré-definida, o que garante que cada recurso é 

descrito de acordo com a mesma. A ausência de níveis semânticos (conceituais) é 

evidenciada no projeto MyGrid onde várias ontologias "independentes", uma para cada 

"contexto", são construídas e mais tarde uma ontologia diferente tem que ser construída 

para permitir a navegação de um contexto para outro. Por exemplo, a ontologia DAML- 

S estendida é usada para permitir a navegação entre as ontologias de serviços e de 

bioinfosmática. Esta navegação é conceito inerente na abordagem baseada em 

metamodelos. 

As abordagens baseadas em metamodelo e em ontologias não são conflitantes. 

Na verdade, elas são complementares (SPYNS , P, MEERSMAN, JARRAR, 2002). 

Acreditamos que é possível combinar ambas as abordagens para obter o melhor do que 

cada uma pode oferecer. Entretanto, é importante mencionar que constmir ontologias 

requer um esforço árduo e especializado que precisa ser feito para cada aplicação 

científica diferente, o que dificulta o reuso. Além disso, não existe uma metodologia 

estabelecida para apoiar a construção de ontologias, o que compromete a qualidade das 

ontologias existentes. Assim sendo, acreditamos que o gerenciamento científico vai se 

beneficiar de uma abordagem baseada em metamodelos, em curto prazo. Estas 

iniciativas poderiam ser aperfeiçoadas mais tarde à medida que o conhecimento e as 

metodologias de apoio ao desenvolvimento de ontologias se desenvolverem. 

Os próximos capítulos apresentam nossa solução baseada em metamodelo para a 

gerência de recursos científicos. Em nossa proposta nós nos concentramos no 

desenvolvimento de um metamodelo, e o associamos à utilização da mais recente 

tecnologia de middleware para prover a funcionalidade requerida. 



111. Especificação da Infra-estrutura para 

Gerência de Recursos Científicos 

Uma infra-estrutura para o gerenciamento de recursos científicos deve ser 

direcionada a atender às necessidades das diversas aplicações científicas. No capítulo 

anterior especificamos as três características principais que uma arquitetura de 

gerenciamento de recursos científicos deve prover: (i) tratamento de distribuição e 

heterogeneidade, (ii) descrição de recursos científicos, (iii) gerenciamento de workflows 

científicos e o registro de seu uso. Nós consideramos a descrição de recursos uma 

característica fundamental que tem impacto em todas as demais. Apesar das muitas 

iniciativas recentes direcionadas a aplicações científicas, até então ainda não foi 

encontrada uma arquitetura que ofereça todas as três características com ênfase no 

suporte de metadados. Assim sendo, apresentamos aqui uma arquitetura com foco no 

metamodelo, para gerenciar os recursos científicos através da Web, onde os cientistas 

podem publicar modelos. 

A arquitetura SRM (Scientific Resources Management) foi proposta 

anteriormente (CAVALCANTI, MA'M'OSO, CAMPOS et al., 2002 b), apresentando 

algumas destas características. Aqui, estendemos a SRM para incluir o suporte a 

workflows e experimentos. 

A SRM é uma abordagem baseada em metamodelo, e como tal tem o 

metamodelo SPM (Scientific Publishing Metamodel) (CAVALCANTI, MA'M'OSO, 

CAMPOS et al., 2002 a) como sua peça fundamental. Na seção III.1 apresentamos 

brevemente como os recursos científicos definidos na seção II.1 são mapeados para 

nossa arquitetura. A seguir, na seção III.2 apresentamos a arquitetura SRM. A seção 

III.3 apresenta o metamodelo SPM, que fornece a base para a arquitetura SRM, 

descrevendo cada conceito nele representado. Por fim, a seção III.4 fecha o capítulo 

fazendo uma análise da SRM à luz das características desejáveis identificadas na seção 

72.2. 



111.1 Recursos Científicos e a Arquitetura SRM 

No capítulo 11 foi definido um conjunto de recursos científicos que precisavam 

ser gerenciados. Entretanto, ao projetar a arquitetura SRM, percebemos que os recursos 

programas e dados poderiam ser vistos em diferentes níveis de abstração. No ambiente 

científico estes diferentes níveis de abstração correspondem a diferentes objetos que são 

manipulados em diferentes momentos. Programas e dados podem ser vistos no nível 

operacional, quando o usuário lida com execução de códigos, e no nível descritivo, 

quando o usuário lida com suas as informações que representam os recursos. Um 

programa pode ser visto no nível descritivo como uma especificação textual ou como 

uma descrição de interface. No nível operacional, um programa pode ser visto como um 

código executável gerado pela compilação de uma especificação de programa. 

Analogamente, conjuntos de dados (arquivos) estão no nível operacional, enquanto as 

suas informações associadas estão no nível descritivo. Modelos, workflows e 

experimentos são todos recursos descritivos, e não possuem objetos correspondentes no 

nível operacional. 

Na arquitetura SRM esta distinção entre os níveis operacional e descritivo é feita 

naturalmente. Assim, foi preciso adicionar dois novos recursos à nossa lista de recursos 

científicos: código e categoria de dados. A partir de agora, o recurso programa passa a 

referir-se à interface de programas, enquanto o recurso código passa a referir-se ao 

código executável de um programa. Além disso, o recurso dado passa a referir-se a 

conjuntos de dados, enquanto o recurso categoria de dados passa a referir-se à 

descrição destes conjuntos de dados. 

111.2 Arquitetura SRM 

A arquitetura SRM inclui a maioria das facilidades identificadas no capítulo II 

através da combinação de cinco módulos: Navegação, Publicação, Expeiimentação, 

Operação de Recursos e Descrição de Recursos. O módulo de Operação de Recursos 

inclui as facilidades do item (i), enquanto os módulos de Publicação e Descrição de 

Recursos incluem as facilidades do item (ii). Finalmente, os módulos de 

Experimentação e Publicação incluem as facilidades do item (iii). 

A Figura 2 apresenta a SRM em duas camadas: â primeira provendo uma 

camada de serviços de acesso via Web e a segunda oferecendo a gerência de recursos 



científicos. Existem dois módulos principais para a gerência de recursos científicos: os 

módulos de Operação e Descrição de Recursos. O módulo de Operação de Recursos 

(OR) lida com recursos operacionais, i.e., dados e códigos. O módulo de Descrição de 

Recursos (DR) é o gerente do repositório de metadados, lidando com recursos 

descritivos, i.e., programas e categorias de dados, modelos, experimentos e worlúlows. 

A camada de acesso via Web é composta por três outros módulos: Publicação, 

Experimentação e Navegação. O módulo de Publicação é usado para descrever recursos 

científicos. O módulo de Navegação é usado para percorrer os diferentes recursos 

científicos e suas respectivas descrições. Finalmente, o módulo de Experimentação é 

usado para realizar experimentos in silico. 
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Figura 2: Arquitetura SRM 

A SRM é uma arquitetura distribuída (Figura 3). A Camada de Acesso via Web 

(CAW) corresponde ao lado cliente da SRM, e provê acesso aos módulos DR e OR, que 

agem como servidores. Um cliente SRM está habilitado a se conectar a um ou mais 

servidores DR ou OR. Cada servidor DR gerencia recursos descritivos que contêm 

informações sobre recursos operacionais distribuídos por vários servidores OR. Embora 

recursos descritivos façam referência a recursos operacionais, a comunicação entre os 

módulos DR e OR se dá através dos módulos da CAW. 
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Figura 3: Arquitetura SRM -Visão Distribuída 

Na arquitetura SRM existem dois papéis principais: o publicador e o usuário. O 

usuário basicamente navega através de recursos descritivos, tentando encontrar algum 

recurso útil, e então faz acesso de fato ao mesmo, realizando experimentos. O 

publicador é basicamente um provedor de recursos. Muitas vezes, estes dois papéis 

podem ser desempenhados por uma mesma pessoa. 

A dinâmica da arquitetura SRM se baseia na interação com usuários e 

publicadores. Primeiro, o publicador se encarrega de disponibilizar os recursos 

operacionais (códigos ou dados) que deseja publicar através de módulos OR. Depois 

disso, o publicador interage com o módulo de publicação para prover recursos 

descritivos sobre aqueles recursos operacionais. Quando um publicador insere 

descrições de recursos, o módulo de Publicação verifica estas informações interagindo 

com os módulos OR e DR. Uma vez validadas, o módulo DR pode então armazená-las. 

O usuário interage com o módulo de Navegação para encontrar os recursos 

necessários. Quando o usuário identifica que tipo de experimento é adequado, ele 

assume o papel do publicador e interage com o módulo de Publicação, descrevendo seu 

novo experimento. Depois disso, o usuário passa a interagir com o módulo de 

Experimentação, quando ele pode escolher, instanciar e executar workflows, que fazem 

referência a recursos de programa. O módulo de Experimentação interage com o 



usuário, ajudando-o no processo de instanciação. Quando o workfíow está 

completamente definido, o módulo de Experimentação interage com o módulo OR, que 

de fato faz acesso aos dados e executa códigos. Além disso, o módulo de 

Experimentação acompanha os experimentos em andamento, publicando cada ensaio 

realizado. Em resumo, o módulo de Experimentação guia o usuário no uso correto dos 

modelos disponíveis, provendo uma interface automática para executá-los. 

Uma descrição detalhada de cada módulo da SRM pode ser encontrada em 

(CAVALCANTI, 2003). 

111.3 Metamodelo de Publicação Científica 

O SPM (Scientijk Publicatiorz Metamodel) inclui a maioria das facilidades de 

descrição apresentadas no Capítulo II. Diferentemente das abordagens baseadas em 

ontologias, na abordagem baseada em metamodelos vários conceitos são capturados e 

representados em um metamodelo, que é a base para a estruturação de descritores de 

recursos. As instâncias dos recursos são geradas de acordo com este metamodelo. 

Nesta seção definimos um conjunto de conceitos que formam o SPM. 

Considerando que usuários e publicadores científicos basicamente lidam com recursos 

operacionais, i.e., códigos e dados, partimos de uma abordagem genérica, onde 

definimos dois conceitos (Figura 4) que podem expressar não somente o que um usuário 

precisa, mas também o que um publicador oferece. Categoria de Dados (Data 

category) é o primeiro conceito que pode ser usado pelo publicador para descrever seus 

dados e que pode ser usado pelo usuário para definir o tipo de dado que necessita. De 

maneira análoga, há também o conceito de Categoria de  Transformação 

(Trarzsfoma tion category) que pode ser usado pelo publicador para descrever a 

funcionalidade de seu código, e pode também ser usado pelo usuário para definir que 

tipo de solução científica ele necessita. Finalmente, o publicador pode publicar dados 

como uma categoria de dados e pode publicar códigos como uma categoria de 

transformação. Assim, os usuários podem melhorar seu acesso, entendimento e reuso 

dos recursos publicados, através destes conceitos. Para facilitar a leitura, daqui por 

diante vamos nos referir à categoria de transformação simplesmente como 

transformação. 



Figura 4: SPM - Conceitos Genéricos SPM 

A definição explícita de conceitos de alto nível como categoria de dados e 

categoria de transformação oferece uma visão comum de objetos similares mas 

diferentes, que são manipulados por diferentes tipos de usuário, facilitando a interação 

entre eles. 

As subseções seguintes apresentam o modelo SPM em maiores detalhes. Cada 

conceito é expresso como uma classe UML. As classes SPM estão inter-relacionadas 

dentro do diagrama de classes. Para facilitar, as classes do diagrama SPM foram 

distribuídas em subconjuntos de conceitos relacionados, e são apresentadas em sub- 

diagramas. 

111.3.1 Conceitos do SPM 

Para descrever programas e dados científicos, primeiro é necessário identificá- 

10s com um recurso operacional (OperationalResource), que possui um endereço 

Web. Um recurso operacional é especializado em recurso de dado (DataResource) e 

recurso de código (CodeResource), que são descritos (describedBy) por um certo 

"tipo". Como mostrado na Figura 5, um recurso de dado é descrito por uma categoria 

de dados de programa (ProgramDC), enquanto que um recurso de código é descrito 

por exatamente uma interface de programa (Program), ou simplesmente, programa. 

Um recurso de código representa (publishedAs) um código (code) que executa em 

sistema operacional e máquina específicos, enquanto que um recurso de dados 



representa (publishedAs) um conjunto de dados (data) que foi gerado por algum 

mecanismo (creationTechnique), como por exemplo, um satélite ou um sensor, ou até 

mesmo por uma execução de código. Para permitir a rastreabilidade dos dados, a 

proveniência (provenance) dos dados deve ser explicitamente capturada, determinando 

a identificação específica do satélite ou sensor que os gerou. 
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Figura 5: SPM - Conceitos relacionados aos recursos operacionais 

Usualmente, um programa (program) científico é a implementação de um 

modelo (model) teórico. Os conceitos de programa e modelo apresentam várias 

características em comum, apesar de pertencerem a diferentes níveis de uso. O 

programa é na verdade executável, enquanto o modelo é descritivo. Para tirar vantagem 

de tal similaridade, ambos, programa e modelo, podem ser vistos como uma 

transformação (transformation), como mostra a Figura 6. Uma transfomação é a 

descrição de um processo de transformação de dados que produz dados como saída e 

requer dados como entrada. Assim, uma transformação dever ser associada à pelo 

menos uma entrada e uma saída, e cada uma destas EIS (I10 data) refere-se a uma 

categoria de dados (DataCategory). Finalmente, uma transformação está associada a 

um conjunto de parâmetros (parameters) e a um conjunto de restrições (constraints), 

que representam condições sobre os dados de EIS e sobre os parâmetros. 

As associações entre o conceito transformação e os conceitos EIS, parâmetros e 

restrições, são herdadas pelas especializações de transfomação i.e., modelos e 

programas. A diferenciação entre estes conceitos é necessária porque ela permite a 

representação de um outro conceito importante, que é o relacionamento de 



implementação (implements). Esta representação permite a navegação através de 

modelos e programas, na busca por programas similares que se baseiem no mesmo 

modelo. Somado a isto, modelos e programas são caracterizados diferentemente. 

Modelos são descritos por um conjunto de atributos que capturam informações típicas 

de seu nível de abstração, como por exemplo área, escopo, propósito e hipótese, 

enquanto programas são descritos por atributos relacionados à implementação, tais 

como linguagem de programação e versão do programa. Além disso, programas são 

usualmente associados a mais parâmetros que o seu modelo de base. Estes parâmetros 

adicionais estão relacionados a questões de implementação tais como desempenho e 

precisão. Finalmente, o programa é usado para descrever recursos de código, que 

residem em diferentes máquinas hospedeiras. Quando um usuário publica um código 

como um recurso de código, ele estabelece uma associação daquele recurso de código 

com uma transformação específica, i.e., uma interface de programa. Esta associação 

ajudará o usuário a ter acesso, entender e usar tal código. 
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Figura 6: SPM -Conceitos relacionados a transformação 

Além disso, o foco do metamodelo SPM é na descrição de programas e da teoria 

por trás dos mesmos, os modelos. Entretanto, o foco não é representar o modelo por si 

só, como descrever sua fórmula ou algoritmo, mas descrever o modelo com tal 

semântica que facilite a decisão se um dado modelo é adequado para o problema em 



questão. Assim sendo, o SPM representa relacionamentos entre modelos, tais como 

derivação (derivation) e calibração (calibration), apresentados na Figura 7, que 

permitem o rastreamento de uma linhagem de modelos. O estudo de uma família de 

modelos relacionados facilita ao usuário avaliar qual deles é mais adequado. 

Com freqüência, os cientistas derivam novos modelos baseados em estudos 

sobre algum modelo já existente. Um estudo pode considerar, por exemplo, a influência 

da temperatura no modelo Kuznetsova (KUZNETSOVA, 1960) para obter resultados 

mais precisos na identificação de atividade de rnicro-organismos. Assim, o novo modelo 

passa a incluir uma entrada extra para acomodar os valores de temperatura. 

Um modelo calibra outro modelo quando é especificamente concebido visando 

uma situação particular, como por exemplo uma área geográfica. Usualmente, calibrar 

um modelo significa ter valores definidos para alguns de seus parâmetros. O resultado é 

ainda um modelo, mas configurado para uma situação específica. Ambos os modelos, 

genérico e específico, podem ser descritos e também implementados. Consideremos o 

exemplo de uma reta. A equação da reta assume a forma ax + by + c = O. A equação 5x 

- y + 2 = O representa uma reta específica. Neste exemplo, a reta foi calibrada quando 

os parâmetros a, b e c assumiram os valores 5, -1 e 2, respectivamente. 

O conceito de casamento de parâmetros de modelo (ModelParmMatch) 

representa o relacionamento entre a calibração e os parâmetros do modelo calibrado. 

Um tipo simples pode ser associado ao parâmetro do modelo. Usualmente, estes valores 

correspondem a valores constantes, e podem ser representados por um atributo da classe 

ModelPaimMatch. Como os modelos são representados nesta tese como um conceito 

desciitivo, a idéia é documentar o processo de calibração e não automatizá-lo. 
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Figura 7: SPM - Conceitos relativos a deriva~ão e calibração de modelos 

Um outro atributo descritivo importante com relação a modelos é sua 

classificação. Existem várias possibilidades de classificação de modelos 

(CAVALCANTI, 2003). Quando se descreve um modelo científico não é aconselhável 

escolher apenas uma destas classificações. Por outro lado, a possibilidade de unificação 

de todas as classificações existentes estaria fora do escopo desta tese. Assim sendo, 

parece ser mais apropriado permitir que o usuário utilize tantas classificações quantas 

forem necessárias para descrever seu modelo. 

A Figura 8 apresenta o conceito de categoria de dados (data category) e 

demais conceitos correlatos. Uma categoria de dados descreve dados científicos que 

guardam características comuns. Um conjunto de atributos (attribute) é usado para 

descrever cada propriedade de uma categoria de dados. Alguns destes atributos são 

mandatórios e outros são opcionais. Uma categoria de dados pode estar associada à EIS 

de um modelo, e neste caso é chamada de categoria de dados de modelo (modeLDC); 

ou poderia estar associada à EIS de um programa, quando seria chamada de categoria 

de dados de programa (programDC). A diferença entre estas transformações (modelo 

e programa) toma-se ainda mais clara quando descrevemos os atributos das categorias 

de dados a eles associadas. Quando se descreve uma categoria de dados associada a 

modelo, é necessário descrever a grandeza elou a classificação de cada atributo, 

enquanto que ao descrever uma categoria associada a programa, cada um de seus 

atributos precisa da especificação de um tipo básico de dados (e.g., inteiro), da unidade 

(e.g., mgll) e de um formato (e.g. GIF). Quando se publica dados como um recurso de 

dados, o usuário o associa a uma categoria de dados de programa. Como dados reais 



estão já comprometidos com unidades e formatos, não faz sentido descrevê-los a partir 

de uma categoria de dados de modelo. 

A vantagem de usar categorias de dados de modelo neste nível abstrato de 

descrição é que facilita a descoberta de modelos equivalentes. Torna-se possível 

encontrar modelos de diferentes propósitos, que utilizam as mesmas grandezas. 
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Figura 8: SPM - Conceitos relacionados a categoria de dados 

Quando um programa implementa um modelo, este relacionamento é estendido 

às categolias de dados associadas. Assim sendo, uma função de mapeamento deve 

existir entre um programa e um modelo, significando que para cada EIS associada ao 

modelo, existe uma EIS relacionada, associada ao programa. Um relacionamento de 

implementação válido deve mapear cada uma das EIS associadas ao modelo a uma 

única EIS correspondente, associada ao programa, i.e., a função de mapeamento entre 

categorias de dados associadas a modelo e programa deve ser uma função injetora. 

Analogamente, podemos dizer que uma categoria de dados de programa 

implementa uma categoria de dados de modelo, estabelecendo um mapeamento entre 

ambas as categorias de dados. Este mapeamento significa que cada atributo da categoria 

de dados do modelo deve estar relacionado com um atributo da categolia de dados do 

programa. Uma implementação válida deveria manter uma função injetora entre 

atributos de modelos e programas. 



Um parâmetro é um conceito que pode representar: (i) um parâmetro de 

modelo (ModelParam), usado para "configurar" o modelo para um objetivo específico; 

(ii) um parâmetro de processamento (ProcessParam), que é usado para determinar 

aspectos de desempenho e precisão; ou (iii) um parâmetro de condição 

(ConditionParam). que é criado somente para expressar um valor requerido por 

alguma restrição de uso do programa. 

Parameter i M o d e P a r a m w r  

O..n 

! Constraint 

+refersTo 

1 

/ description 
! I expression 

DataCategory 

title 
creator 
creationhte 

+referjTo 1 O..n 

V0 Data 
title 

1 

Figura 9: SPM -Conceitos relacionados a parâmetro e restrição 

Como mostra a Figura 9, um parâmetro refere-se a uma categoria de dados que 

pode estar no nível programa ou modelo. O usuário pode tanto definir uma categoria de 

dados para cada parâmetro, como definir um conjunto de parâmetros sob a mesma 

categoria de dados, como seus atributos. Entretanto, é importante notar que o usuário 

deve ter em mente quais dados são manipulados pela transformação e quais são na 

verdade parâmetros para aquela transformação 

Restrições descrevem condições para o uso adequado de uma transformação. 

Quando se descreve um modelo ou programa é importante expressar suas limitações, 

i.e., quais restrições ele deve respeitar, de modo a ser usado corretamente. Precisão e 

desempenho são algumas das questões que podem restringir um programa. Exemplos de 

algumas restrições comuns são: (i) um modelo desenvolvido para uma localização 

geográfica específica deve estar restrito a processar dados dentro das latitudes e 

longitudes daquela localização; (ii) um programa desenvolvido para executar sobre uma 

data cardinalidade mínima de dados; (iii) um modelo desenvolvido para analisar dados 

dentro de determinado intervalo. 



Como mostra a Figura 9, uma restrição pode estar associada a uma EIS (IOdata) 

elou parâmetros, dependendo dos dados envolvidos na restrição. Cada restrição é 

caracterizada por sua descrição (description) e expressão (expression), que 

representam expressões informais e formais, respectivamente. No caso de expressões 

foimais recomenda-se usar uma linguagem formal. 

Em resumo, todos os conceitos discutidos até então estão representados no 

metamodelo SPM. A Figura 10 apresenta uma visão geral do metamodelo SPM, 

mostrando todos os conceitos e seus relacionamentos. 
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Figura 10: Diagrama SPM -visão geral 

111.3.2 Conceitos Avançados do SPM 

Outros conceitos avançados foram identificados no sentido de permitir o registro 

de uso dos recursos. 'A Figura 11 apresenta estes conceitos e seus relacionamentos aos 

demais conceitos originais. 

O conceito de transformação é usado para descrever um recurso de 

transformação, como modelos e programas. Entretanto, para disponibilizar uma 

transformação para a realização de experimentos, usamos o conceito de workflow. 



Assim sendo, uma transformação, para estar disponível para experimentos deve ser 

declarada como parte de um workflow. Um workflow está relacionado a um conjunto de 

transformações e é descrito por uma especificação de worknow (workflow 

specification), que deve usar uma linguagem de descrição formal de workflows como a 

BPEUWS (CURBERA, GOLAND et al., 2002). Tal especificação de workflow 

descreve como as transformações associadas devem ser processadas, i.e., qual 

transfomação deve ocorrer primeiro, quais outras podem ser executadas em paralelo, a 

qual entrada de uma transformação corresponde à saída de outra, etc. 
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Figura 11 : SPM - Conceitos avançados (experimento e workflow) 
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No caso de um ambiente de laboratório in silico, a definição de um experimento 

apresentada em (RUDIO, 1978) serve como uma luva. Cada experimento in silico tem 

sua própria hipótese e propósito. O controle é estabelecido através da associação de um 

conjunto de workflows a cada experimento, i.e., um experimento tem um conjunto fixo 

de workflows sobre os quais pode realizar ações. Cada ação começa com a instanciação 

de um workflow, e termina quando a execução do workílow está completa. Para usar 

date 
time 

creator 
creationDate 
project 
pUrPoÇe 
hypothesis 
report 
status 

l - -n  

E=Y 
date 
time 
duration 

Experiment 
title 

1 l..n 

+composedBy 1 
O..n +performs 

Workflow l..n +inAccordanceTo 
OW-O 0.-n 



uma palavra comum nos laboratórios de biologia, cada instância de workflow é 

chamada de ensaio (essay). Um ensaio envolve um conjunto de execuções de código. 

Estas execuções correspondem a uma instanciação de um workflow específico, que por 

sua vez é uma composição de programas. 

Uma execução de código (execution) descreve cada uso de um programa 

mantendo um registro de quais recursos operacionais (código e dados) o cientista usou 

durante seu ensaio, i.e., uma execução de código aciona o registro do valor atribuído a 

cada parâmetro (parmMatch), e dos recursos de dados atribuídos a cada EIS do 

programa (dataMatch). Este processo de atribuição deve verificar a compatibilidade 

entre as categorias de dados referenciadas pelos recursos de dados e pela entrada do 

programa. A atribuição de dados de entrada acontece durante a instanciação do 

workflow, enquanto a atribuição de dados de saída ocorre ao final da sua execução. Em 

resumo, a execução (execution) registra o uso e geração de recursos de dados como EIS 

de um recurso de código, durante um ensaio in silico. 

111.4 A SRM no Suporte a Gerência de Recursos 

Científicos 

A Figura 12 mostra que a arquitetura SRM inclui a maioria das facilidades 

listadas na tabela da Figura 1. Note que no primeiro grupo de facilidades, a SRM não 

oferece o controle completo da execução. Entretanto, acreditamos que é possível 

adicionar esta facilidade, especialmente se a SRM for usada em combinação com a 

OGSA. Diferentemente de outras iniciativas (MyGrid, GriPhyn, ESSW, ESP2Net, etc.), 

a SRM concentra-se fortemente nas facilidades de descrição, oferecendo a maioria 

delas. Em especial, destacamos a importância da diferenciação entre modelos e 

programas nas aplicações científicas que analisamos (CAVALCANTI, 2003), 

particulaimente, na aplicação de corrosão (Projeto SIMBIO). O único trabalho que 

considera esta diferença (ECOBAS-MIF) não adota a abordagem baseada em 

metamodelos. Além disso, o ECOBAS-MIF não inclui conceitos importantes como 

ensaio e experimento, que representam o uso de modelos e programas. Foi possível 

verificar o uso destes conceitos também em uma aplicação em genômica estrutural 

(Projeto MHOLline). 



O metamodelo SPM não inclui ainda o conceito de réplica de dados, que é 

deixado para trabalhos futuros. Assim, o metamodelo SPM contribui oferecendo ricos 

conceitos que têm impacto em quase todas as atividades do cientista, incluindo 

conceitos que ainda não haviam sido considerados por trabalhos relacionados até então. 

A facilidade de definição dinâmica de workflows ainda não foi atendida. Para 

oferecê-la, o metamodelo SPM deve incluir o controle de versões de workflows, que 

está fora do escopo deste trabalho. Entretanto, acreditamos ser esta facilidade um 

trabalho futuro interessante. 
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Figura 12: SRM X Características Desejáveis 

Execução parcial 
Registro da Execução de Código 
Registro da Instância de Wf 

Finalmente, vale mencionar que a SRM adotou serviços Web como tecnologia 

para o tratamento de distribuição e heterogeneidade de recursos científicos. O próximo 

capítulo descreve a implementação SRM, e evidencia como os serviços Web são uma 

tecnologia promissora e adequada. 



TV. Implementação Arquitetura 

baseada em Serviços Web 

SRM 

Uma vez que os serviços Web tornaram-se um padrão tecnológico para resolver 

questões de interoperabilidade, a arquitetura SRM passou a poder se beneficiar desta 

infra-estrutura, somando a sua funcionalidade com a de serviços Web. Em 2001, depois 

de especificar a SRM, inicialmente desenvolvemos protótipos usando o Le Select como 

um sistema de middleware, que utiliza CORBA para interoperabilidade. Naquela época, 

havíamos proposto a SRM como uma extensão do Le Select (CAVALCANTI, 

MATTOSO, CAMPOS et al., 2002), e estendemos o SGBD 00 GOA (MATTOSO, 

CAVALCANTI et al., 2002) para gerenciar documentos XML. Em paralelo, tivemos a 

oportunidade de estudar a aplicação do projeto SIMBIO (MOURA, 2001) e 

identificamos contribuições da SRM neste contexto (BOUGANIM, CAVALCANTI et 

al., 2001) (CAVALCANTI, CAMPOS, MATTOSO et al., 2002 c). Entretanto, em 

2002, os serviços Web surgiram como um padrão tecnológico promissor. Apesar das 

vantagens do Le Select, em geral, a comunidade científica é bastante orientada a 

padrões e (especialmente no caso dos biólogos) contam com software livre ou similares, 

diferentes do Le Select, que é um software proprietário. Por esta razão, a arquitetura 

SRM é atualmente proposta como uma arquitetura baseada em serviços Web 

(CAVALCANTI, MATTOSO, CAMPOS, 2003 a) e passou a se chamar SRMW. 

Neste capítulo apresentamos a arquitetura SRM baseada em serviços Web 

(SRMW). A seção IV.l apresenta como ficam os módulos da SRM no contexto dos 

serviços Web e discute algumas questões de implementação. Somado a isto, 

apresentamos também como o metamodelo SPMW, expresso em XML Schema, pode 

estender a WSDL (seção IV.2). 

W.1 Implementação dahquitetura SRMW 

Os módulos da SRMW são apresentados na Figura 13. O provedor de serviços 

Web cossesponde ao módulo de Operação de Recursos da arquitetura SRM. Um 

provedor de serviços Web pode servir tanto para prover dados quanto para códigos, 

ambos como serviços. Para facilitar a busca por estes serviços, o publicador registra 

(passo 1) seus serviços através do módulo de Publicação, estendendo os documentos 



WSDL correspondentes com os elementos de descrição do SPMW. Estes documentos 

são mazenados e gerenciados por um registro de serviços Web, que corresponde ao 

módulo de Descrição de Recursos da SRM, adaptado para os requisitos científicos. 

2:encontra 

4: inicia experimento 
........................................ " ". 

publicador 

I :  publica 

Figura 13: Arquitetura SRM baseada em serviços Web (SRMW) 

O módulo de navegação da SRMW ajuda a encontrar um serviço (passo 2), 

guiando o usuário através da coleção de documentos WSDL estendidos. À medida que o 

usuário encontra o que parece ser apropriado, o módulo de Publicação ajuda no 

planejamento de uma execução organizada (passo 3) através da definição de um 

workflow. A seguir, esta definição do workflow é associada a um experimento 

científico que deve ser registrado através do módulo de Publicação (passo I). O 

experimento é então iniciado (passo 4), e o usuário é capaz de iniciar a instanciação do 

workflow definido (passo 5) e suas subseqüentes execuções (passo 6). O módulo de 

Experimentação age como um cliente de serviços Web (passos 7 e 8) conectando-se aos 

provedores de serviço Web requeridos, que irão efetivamente acessar as fontes de dados 

elou executar os códigos. 

Uma descrição mais detalhada da implementação dos módulos da SRMW pode 

ser encontrada em (CAVALCANTI, 2003). 



Implementação do Metamodelo SPMW 

Para tirar vantagem da tecnologia de serviços Web, o metamodelo SPMW foi 

implementado como uma extensão da WSDL. Considerando que serviços e 

transformações são conceitos equivalentes, então os metamodelos WSDL e SPMW 

descrevem conceitos equivalentes. Assim sendo, é natural encontrar alguma interseção 

entre eles. Esta interseção envolve principalmente os elementos de desciição de 

programa (program) do SPMW, e os elementos de descrição de operação 

(operation) da WSDL. Na verdade, o SPMW complementa a WSDL provendo 

elementos e relacionamentos mais descritivos. Assim para manter uma abordagem 

aderente a padrões escolhemos estender o metamodelo da WSDL com elementos 

semânticos do SPMW, como ilustra a Figura 14. 

Figura 14: Mapeamento entre WSDL e SPMW (parte abstrata). 0 s  elementos do SPMW estão 

pintados. 

Analogamente a WSDL, criamos um elemento raiz que é composto por todas as 

definições do SPMW, chamado Scienti f icResourceDef ini tions. Cada 

recurso científico, i.e., programa, modelo, categorias de dado de programa, etc., deve 

ser declarado sob este elemento. O elemento program estende o elemento 

ReqResOperation. Como conseqüência, cada instância de IOData e Parameter 

relacionada a uma instância de program deve se referir a uma instância de part 

correspondente à mesma ~eq~esopera t i on, e cada instância de ProgramDC (e 



seus atributos - ProgAtt) referenciada por instâncias de IOData e Parameter 

deve se referir a instâncias do elemento Type declarado dentro do elemento types. 

Estes relacionamentos estão representados no XML Schema do SPMW, como atributos 

extras cujos valores apontam para instâncias dos elementos de um documento WSDL. 

Um outro mapeamento acontece entre a WSDL e o SPMW no nível concreto. 

Recursos de código e de dados são elementos do SPMW também definidos sob o 

elemento Scienti f icResourceDefini tions. Ambos os elementos visam 

prover informação sobre máquinas hospedeiras de código e dados. Estas infoimações 

são complementadas com as informações sobre acesso e encoding providas pelo 

elemento binding nos documentos WSDL. Na Figura 15, o diagrama mostra que os 

elementos CodeResource e DataResource estão associados ao elemento 

definitions ! 5 5  
, binding 1 

sewice 

G 
I I 

Figura 15: Mapeamento entre WSDL e SPMW (parte concreta). 0 s  elementos do SPMW estão 

pintados. 

IV.2.1 SPMW XML Schema 

A raiz do XML Schema do SPMW é o elemento 

Sc i ent i f i cResourceDe fini t ions. De acordo com este esquema, um 

documento SPMW pode incluir qualquer número maior que zero de elementos de 

recursos científicos sob este elemento, em qualquer ordem, como mostra o diagrama da 

Figura 16. 



I 

Figura 16: Principais elementos do SPMW 

Para ilustrar o SPMW detalhamos a seguir um dos seus principais elementos, o 

elemento programa (spm: Program). Os demais elementos estão detalhados em 

(CAVALCANTI, 2003). O diagrama hierárquico Figura 17 é usado para apresentar o 

elemento programa. Neste diagrama, alguns elementos podem ser opcionais, e aparecem 

em retângulos com Linha pontilhada. Alguns elementos são extensões de elementos 

abstratos, aproveitando o mecanismo de herança oferecido pelo XML Schema. Os 

elementos herdados aparecem primeiro no diagrama, em um grupo separado. Os 

elementos que possuem uma estsutura complexa são indicados pelo símbolo de adição 

(+). Cada um dos principais elementos do SPMW, inclusive o elemento programa, 

inclui um elemento que permite extensões (elemento any). Este elemento permite que 

novos sub-elementos sejam incluídos naquela posição, em documentos XML, 

instanciados . 

O elemento programa (program) herda alguns atributos do tipo abstrato 

transformação ( t  T r a n s  forma t i on), que são incluídos no primeiro grupo de 

elementos na Figura 17. T i  t l e ,  c r e a t i o n  e c r e a t i o n D a  t e  são elementos auto- 

explicativos. i n p u t ,  p a r m  e o u t p u t  são elementos que podem ocorrer várias vezes. 

Os três possuem uma estrutura complexa similar que inclui um título ( t i  t l e )  e uma 

referência (ref e r e n c e )  a uma categoria de dados ( tDa taCa tegory ) .  O elemento 

c o n s t r a i n t  também possui uma estrutura complexa. Entretanto, esta é diferente e 

inclui três elementos: título ( t i t l e ) ,  descrição ( d e s c r i p t i o n ) ,  usado para 

descrever a restrição em linguagem natural, e expressão ( e x p r e s s i o n ) ,  usado para 



descrever a restrição em uma linguagem formal, possivelmente usando BPEUWS 

(CURBERA, GOLAND et al., 2002). 

No segundo gmpo de elementos da Figura 17 estão os elementos descritivos 

específicos para o elemento programa (program). O elemento 

Implementa t ionlanguage corresponde à linguagem de programação em que o 

programa foi implementado. Seria interessante especificar aqui também a versão desta 

linguagem. O elemento Version é usado para especificar a versão ou release do 

programa em descrição. 

Finalmente, os elementos ws dlE 1 emen tRe f fazem a correspondência dos 

elementos do SPMW com os elementos de um documento WSDL, como descrito na 

seção N.2.2. 

Figura 17: XML Schema do elemento Program 



As definições K e y  são usadas para prover identificações Únicas para as 

instâncias dos elementos do SPMW. Definições Keyref  são usadas para estabelecer os 

relacionamentos entre os elementos dentro do SPMW, e conseqüentemente, para prover 

integridade referencial entre as instâncias correspondentes. No caso de referências entre 

elementos do SPMW e do WSDL, as definições k e y  e k e y r e f  não são usadas. A 

razão para escolhermos uma forma mais desacoplada de integridade referencial neste 

caso, é para prover maior independência ao SPMW, habilitando-o a se associar a outros 

esquemas. 

Como mostra a Figura 18, a definição k e y  faz com que o elemento p rog ram 

possua um atributo que representa a sua chave (kprogram). Os elementos i n p u t ,  

p a r m  e o u t p u t  são elementos que incluem o elemento r e f  e r s T o ,  que é usado para 

fazer referência a instâncias do elemento ProgDC, através de definições k e y r e f  

( r e f  InputProgDC, r e f  ParmProgDC, refOutputProgDC).  Uma outra 

definição k e y r e  f ( r e  f Model) envolve o elemento i m p l  ement  s, que é usado para 

fazer referência ao modelo implementado por um dado programa. 

Figura 18: Definições de Key e Keyrefs para o elemento Program 

A versão atual do esquema SPMW não cobre completamente o modelo 

conceitual SPM. Alguns aspectos são desconsiderados no momento, mas serão 

desenvolvidos no decorrer de projetos de aplicação deste metamodelo, ao mesmo tempo 

em que o SPMW evolui. 



IV.2.2 Estendendo um documento WSDL 

Aproveitando a extensibilidade da WSDL, inserimos as definições do SPMW 

sob o elemento def initions. Para ilustrar como estendemos a WSDL com 

elementos SPMW tomemos como exemplo o elemento programa (program) do 

SPMW. Este elemento corresponde ao elemento portType/operation na WSDL. 

No SPMW, como mostra a Figura 17, o elemento program faz referência ao elemento 

por tType/opera t ion através do sub-elemento wsdlElementRe f . 

Assim como o elemento portType/operation da WSDL faz referência às 

descri~ões das mensagens de entrada e saída, o elemento program faz referências a 

outros elementos SPMW, que descrevem os tipos das entradas e saídas de dados. 

Assim, o elemento program possui um conjunto de sub-elementos de EIS (input, 

parm e output). Cada um destes sub-elementos inclui um elemento 

wsdlElementRef (Figura 17), que se refere ao atributo name do elemento 

message/part da WSDL, e inclui o sub-elemento refersTo, que se refere ao 

elemento ProgDC do SPMW. O elemento ProgDC inclui o elemento 

wsdlElementRef que deve fazer referência ao atributo type do elemento 

message/part da WSDL (Figura 19). De forma semelhante, os sub-elementos 

PDCAt tribu t e referem-se a elementos definidos sob o elemento Types da WSDL. 

- - - - - - - - - - - - - -  
I ..m E. -: implements i. 

- a-- ----=------ -=="-== I * * ' +  
4- 

- * 

=woisdl~lementRef 1; 

Figura 19: XML Schema do elemento ProgDC 



O arquivo WSDL é duplicado pela arquitetura SRMW, alterado para incluir a 

definição de um elemento i m p o r t  extra dentro do mesmo e armazenado no SGBD de 

metadados. Através desta definição a SRMW combina metadados de recursos 

científicos com o conteúdo de documentos WSDL. Conseqüentemente, outras 

aplicações podem ter acesso a todos os metadados relacionados a algum recurso 

científico publicado através da SRMW, como um documento WSDL estendido. Por 

exemplo, quando consultado a respeito de um dado programa, a SRMW pode prover um 

documento WSDL incluindo o conteúdo de todos os documentos SPMW relacionados. 



Conclusão 

Face aos problemas identificados no desenvolvimento de aplicações científicas, 

esta tese procurou apresentar uma solução para a gerência de recursos científicos. 

Várias aplicações científicas foram analisadas na tentativa de esclarecer os atuais 

problemas relacionados, investigando como as tecnologias de bancos de dados 

poderiam resolvê-los de maneira apropiiada. 

Inicialmente, tentou-se investir na organização dos dados científicos através de 

metadados de alto nível, que têm sido o foco da comunidade de banco de dados pelas 

últimas décadas. Porém, esta primeira abordagem do problema revelou que, na área 

científica, dados não são o único tipo de recurso a ser representado e gerenciado através 

das tecnologias de bancos de dados. Programas também são considerados como um 

recurso científico fundamental. Na verdade, o gerenciamento de recursos na área 

científica não funciona se o tratamento de programas for feito separadamente. 

Atualmente, o desenvolvimento de sistemas de negócios já tem seguido nesta direção. 

De fato, o relatório Asilomar de 1998 (BERNSTEIN et al., 1998) definiu o 

gerenciamento de programas, além de dados, como um dos desafios que a comunidade 

de pesquisa em bancos de dados teria que lidar pelos próximos dez anos a partir daquele 

momento. Como um resultado da análise detalhada de aplicações descritas em trabalho 

anterior (CAVALCANTI, 2003), definimos no Capítulo II não apenas programas e 

dados, mas também modelos, workflows e experimentos como recursos científicos a 

serem gerenciados. 

Para ajudar na definição dos principais problemas relacionados ao 

gerenciamento de recursos científicos, foram especificadas três características comuns a 

todas as aplicações científicas: (i) como lidar com a heterogeneidade e distribuição dos 

recursos científicos, (ii) como descrever estes recursos, (iii) como combiná-los e 

registras seu uso. Para facilitar o intercâmbio de recursos entre cientistas, um ambiente 

de suporte deve organizar, gerenciar, e monitorar tais recursos, provendo 

interoperabilidade, reuso e flexibilidade. 

Com base nestas características foi projetada a arquitetura SRM, foi definido o 

metamodelo SPM e foi implementado um protótipo que tira vantagem da recente 

tecnologia dos serviços Web. A SRM visa resolver os problemas de gerenciamento 



correntemente observados pela comunidade científica. O principal objetivo do SRM é 

prover suporte de metadados para gerenciar recursos científicos distribuídos. Seu 

principal componente é o Metamodelo de Publicação Científica (Scientific Publishing 

Metamodel - SPM), especialmente projetado para descrever recursos científicos. 

Considerando os serviços Web como uma plataforma independente de infra-estrutura, 

que provê ferramentas para facilitar operações em um laboratório in silico, foi 

desenvolvido um protótipo da arquitetura SRM baseada em serviços Web (SRMW). 

Nós implementamos o SPM como um esquema XML (SPMW) a ser instanciado como 

uma extensão de documentos WSDL. Finalmente, foi evidenciada a adequação do 

SPMW no contexto de duas aplicações científicas reais (CAVALCANTI, 2003) nas 

áreas de biocorrosão e biologia molecular. 

Esta tese foi motivada por dois projetos de pesquisa na área de meio ambiente: 

um projeto CT-Petro chamado SIMBIO (MOURA, 2001) e um projeto de colaboração 

entre INRIA e CNPq chamado ECOBASE (BOUGANIM, CAVALCANTI et al., 

2001). Ambos os projetos permitiram-nos interagir com pesquisadores que buscam por 

soluções similares para problemas que afetam o meio ambiente. 

No contexto do projeto ECOBASE, nós usamos o Le Select (IESELECT) como 

a infra-estrutura para lidar com distribuição e heterogeneidade de programas e dados 

científicos. Porém, uma vez que o foco do Le Select não estava no suporte a metadados, 

propusemos a arquitetura SRM como uma extensão do Le Select, provendo mecanismos 

para capturar as descrições de modelos e para monitorar o uso distribuído de modelos, 

programas e dados. Mais tarde, decidimos reprojetar a SRM usando serviços Web, de 

modo a aproveitar as vantagens do uso de padrões W3C, o que poderia facilitar o uso de 

mecanismos de workflows para a Web baseado nestes padrões. 

No contexto do projeto SIMBIO, nós estudamos modelos e experimentos a 

partir do caso de estudos Cabiúnas, desenvolvido pelo CENPES, o que nos ajudou a 

identificar conceitos relacionados ao contexto da modelagem científica. Modeladores e 

usuários de modelos lidam com modelos de uma maneira muito subjetiva. Por exemplo, 

no caso de estudo Cabiúnas, nós testemunhamos que os pesquisadores do CENPES 

obtiveram sucesso ao aplicar o modelo Kuznetsova fora de seu escopo original. Tendo 

experimentos prévios documentados e o uso dos modelos científicos descritos, os 

pesquisadores podem aplicar estes modelos de maneira mais consciente, mesmo em 

condições bastante diversas. 



Contribuições 

O desenvolvimento da SRM, do SPM, do protótipo SRMW e de sua 

experimentação geraram várias contribuições. A primeira grande contribuição desta tese 

é a abordagem baseada em metamodelo para área científica, integrando um metamodelo 

com vários níveis de representação de recursos científicos com semântica diferente, a 

um sistema de gerenciamento de recursos científicos. Similarmente a esta tese, 

arquiteturas baseadas em metamodelos também têm sido propostas para atender à 

comunidade científica (FOSTER, VOECKLER, WILDE, ZHAO, 2003, BENZ, HOCH, 

GABELE, 1997) (ESP2NET PROJECT, ESSW PROJECT). Porém, estes metamodelos 

desconsideram informações importantes para a descrição científica, particularmente no 

que diz respeito à distinção entre modelos e programas. Outras abordagens interessantes 

de suporte a metadados tentam estabelecer padrões de domínio através de ontologias de 

domínio, mais especificamente na área de genética (WROE et al., 2003) 

(CRITCHLOW, MUSICK, SLEZAK, 200 1). Contudo, nesta proposta acredita-se que 

uma abordagem científica genérica é mais indicada quando não se pode contar com 

ontologias de domínio disponíveis em toda área. Além disto, acreditamos que a 

representação explícita dos metadados como ocorre na abordagem de metamodelos 

melhora a compreensão e facilita o reuso e padronização. Um trabalho recente (SPYNS, 

P, MEERSMAN, JARRAR, 2002) identifica vantagens tanto nas abordagens de 

metamodelos quanto na de ontologias e propõe que estas sejam combinadas. 

Ainda com relação ao SPM, a segunda contribuição desta tese é seu conjunto de 

conceitos especialmente projetados para representar recursos científicos, permitindo seu 

gerenciamento. Antes de tudo, o SPM inclui uma representação semântica explícita de 

modelos científicos, provendo tanto sua representação teórica quanto operacional. 

Códigos, programas e modelos são representados por diferentes conceitos, cada qual em 

um nível de abstração diferente. Analogamente, o mesmo ocorre com o conceito de 

categoria de dados. Dados de entrada e parâmetros também são conceitos separados, 

uma vez que desempenham diferentes papéis nos programas ou modelos associados a 

eles. Finalmente, o SPM inclui conceitos para representar worldlows, ensaios e 

experimentos científicos, permitindo o registro do uso dos recursos científicos. Todos 

estes conceitos foram analisados e avaliados à luz de duas aplicações reais, com a 

colaboração de cientistas do Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES), e do Instituto 

de Biofísica da UFRJ (IBCCF). 



Uma terceira contribuição desta tese é a arquitetura SRM, que permite que 

usuários científicos naveguem, publiquem e executem programas e workflows 

científicos. Além disto, a SRM também provê o registro automático destas execuções, 

como parte dos ensaios e experimentos, que podem ser analisados nos diversos níveis de 

abstração semântica. Este é um passo importante na direção da gerência de proveniência 

e derivação de dados (data provenance and derivation). 

Outra contribuição pode ser derivada através do uso de serviços Web para 

aplicações científicas. Nós acreditamos que o uso de serviços Web é um primeiro e 

fundamental passo na direção da caracterização completa de um laboratório in silico que 

proveja interoperabilidade para suportar experimentos in silico. Estes serviços permitem 

que os cientistas publiquem, descubram e agreguem recursos científicos dinamicamente 

através da Internet. Comunidades científicas e de negócios estão apenas começando a 

usar esta tecnologia. Se comparados a outras abordagens, os serviços Web são 

superiores no que diz respeito à interoperabilidade, reuso e flexibilidade. Isto supera 

incompatibilidades entre plataformas de software e bancos de dados, além de orquestrar 

sua interação. Por exemplo, o workflow MHOLline apresentado em (CAVALCANTI, 

2003) inclui serviços Web que têm interface com programas legados escritos em 

diferentes linguagens (como Fortran e C). Além disto, a linguagem de definição de 

workílow para serviços Web provê mais flexibilidade que os "scripts" pois permite que 

os cientistas combinem serviços Web de forma ad hoc. Mais ainda, uma vez que estas 

composições são feitas através de serviços Web, registros e documentações adicionais 

podem ser incluídas de modo automático, facilitando o registro da proveniência de 

dados e a geração automática da documentação. O reuso é facilitado pelos serviços 

Web, na medida em que habilita outros cientistas a usarem-nos como parte de novas 

composições de serviços. Além disto, serviços Web são um padrão aberto já adotado 

pela indústria, e portanto, não atrelado a nenhuma solução proprietária. 

Uma quinta contribuição desta tese é a publicação de metadados científicos 

através de serviços Web, usando o esquema SPMW. A arquitetura de serviços Web não 

é suficiente para prover um laboratório in silico completo. Nós revisamos abordagens 

similares que lidam com distribuição e heterogeneidade de dados e programas 

(FOSTER, KESSELMAN et al., 2002, LESELECT), mas estas iniciativas também não 

são suficientes se não forem associadas a um suporte eficiente de metadados. No caso 

dos serviços Web, uma vez que sua linguagem de descrição (WSDL) foi originalmente 



proposta para a descrição genérica de serviços, faltam-lhe descritores com semântica 

relacionada às aplicações. O SPMW conta com os mecanismos de extensão da WSDL 

para adicionar descrições de nível mais alto especialmente relacionadas a recursos 

científicos. Por exemplo, documentos SPMW informam aos cientistas da área de 

dinâmica molecular que em um dado experimento in silico, uma seqüência molecular 

FASTA foi usada como entrada de um programa BLASTP baseado no algoritmo 

BLAST. A extensibilidade da WSDL fortalece a adequação dos serviços Web como 

infra-estrutura para soluções baseadas em metadados. 

O protótipo SRMW, em andamento, é outra contribuição desta tese. 

Portabilidade, interoperabilidade e flexibilidade são alguns dos maiores benefícios 

quando se gerencia recursos científicos distribuídos através do SRMW. Já que a 

Linguagem XML se tomou um padrão internacionalmente aceito para a descrição de 

recursos científicos, nós escolhemos ter metadados expressos como documentos XML 

baseados no esquema XML SPMW. Para atender às necessidades específicas do 

domínio científico, o SPMW foi projetado para ser extensíve1.Pat.a tanto, elementos de 

extensibilidade do XML Schema estão incluídos no esquema SPMW. Além disto, o 

SRMW foi projetado para ser flexível quando novas extensões do SPMW são incluídas. 

Para armazenar documentos SPMW, o SRMW inclui um repositório de metadados. Nós 

desenvolvemos interfaces para armazenar estes documentos em um SGBD MySQL, 

largamente usado em aplicações Web. O protótipo SRMW foi implementado usando 

Java servlets, e inclui a API IBM BPWS4J 1.0.1 (BPWS4J) para definir e processar 

especificações de worknow escritas em BPELAWS (CURBERA, GOLAND et al., 

2002). Outras aplicações podem interagir com o SRMW através de consultas ao 

repositório de documentos XML, manipulando os documentos XML resultantes destas 

consultas. 

Finalmente, vale mencionar nossa contribuição em termos de publicações. 

Iniciamos com duas publicações em revistas sobre o projeto ECOBASE (BOUGANIM, 

CAMPOS, CAVALCANTI et al., 2000, BOUGANIM, CAVALCANTI et al., 2001). 

Este projeto nos permitiu definir as bases e desenvolver a SRM (CAVALCANTI, 

MAlTOSO, CAMPOS et al., 2002 b) e o SPM (CAVALCANTI, MATTOSO, 

CAMPOS et al., 2002 a). Enquanto isso, desenvolvimentos no contexto do projeto do 

CENPES nos permitiram publicar uma aplicação de nosso trabalho em um dos eventos 

mais importantes da área de Petróleo (CAVALCANTI, CAMPOS, MATI'OSO et al., 



2002 c). Como resultado da divulgação destes trabalhos, fomos convidados a participar 

do Workshop on Data Derivation and Provenance (BUNEMAN, FOSTER, 2002) com 

o artigo (CAVALCANTI, CAMPOS, MATTOSO, 2002). Lá fizemos contatos iniciais 

com pesquisadores de projetos estrangeiros, como o GriPhyN, da Universidade de 

Chicago, EUA, e o MyGrid, da Universidade de Manchester, Reino Unido. Além disso, 

publicamos alguns resultados iniciais relativos à implementação em uma exposição de 

ferramentas (MATTOSO, CAVALCANTI et al., 2002). Recentemente, publicamos na 

área de bioinformática, apresentando o protótipo SPMW (CAVALCANTI, MATTOSO, 

CAMPOS, 2003 a) e alguns resultados da implementação do protótipo SRMW 

(CAVALCANTI, BAIAO, ROSSLE et al., 2003 b). 

V.2 Trabalhos Correntes e Futuros 

Outras áreas de aplicação, como a área de integração business-to-business 

(B2B), também podem se beneficiar desta abordagem para ganharem mais semântica 

nos metadados. Por exemplo, o metamodelo SPMW poderia ser adaptado para lidar com 

aplicações B2B, incluindo novos descritores. Neste contexto, alguns descritores 

poderiam fazer uso de vocabulários padronizados como aqueles usados pelo RosettaNet 

(ROSETTANET), para obter maior interoperabilidade de terminologia e significado. 

Projetos como o ECOBASE trazem uma contribuição significativa para o nosso 

time de pesquisa, e por isso já temos planos de estabelecer um projeto similar na área de 

composição de serviços Web. Futuros projetos de cooperação com o CENPES também 

estão nos nossos planos, para desenvolver experimentos com o protótipo SRMW e 

refinamentos no esquema SPMW. 

Atualmente, temos um projeto em andamento na área de biologia molecular em 

colaboração com o Instituto de Biofísica da UFRJ, particularmente com o chefe do 

Instituto Virtual de Bioinformática do Rio de Janeiro, e seu grupo. Faz parte de nosso 

trabalho coriente a análise de uma aplicação no domínio da biologia molecular 

dinâmica, chamada MHOLline. Esta aplicação é particularmente útil para ajudar-nos na 

identificação de experimentos e conceitos relacionados a ensaios. Já foi evidenciada a 

necessidade de gerenciar workflows científicos e de manter seus resultados 

intermediários. 



O trabalho com o grupo do Instituto de Biofísica está sendo desenvolvido em 

associação com outras dissertações e teses da COPPE Sistemas. A investigação das 

dificuldades de se construir workflows biológicos usando serviços Web é o foco de um 

trabalho de dissertação de mestrado (TARGINO, 2003). Outro trabalho de dissertação 

(TEIXEIRA, 2003) está concentrado no desenvolvimento de facilidades para suportar a 

geração de recursos científicos como serviços Web. Finalmente, um terceiro trabalho de 

dissertação (GONÇALVES, 2003) está desenvolvendo uma ferramenta de integração 

para suportar a publicação de conjuntos de dados associados a diferentes categorias de 

dados, permitindo integrar diferentes programas científicos, e fazendo parte de 

diferentes workflows e experimentos. 

A arquitetura SRM pode ser aplicada não apenas nas áreas de biocorrosão e 

biologia molecular, mas também em muitas outras áreas científicas. A publicação de 

modelos e experimentos científicos de diferentes áreas tem ajudado a identificar os 

conceitos que estão por trás do contexto da modelagem científica. Contudo, a 

construção de metamodelos científicos não é uma tarefa fácil. Assim sendo, o 

metamodelo SPM deve ser refinado de modo incremental. Restrições, réplicas de dados 

e versões de workflow são alguns dos conceitos que precisam ser incluídos ou 

desenvolvidos no SPM. 

Os exemplos apresentados em (CAVALCANTI, 2003) foram importantes para a 

validação de alguns pontos específicos da proposta desta tese. De acordo com a 

classificação usada pela comunidade de Engenharia de Software (KITCHENHAM, 

PICKARD, PFLEEGER, 1995) iniciamos um estudo de projetos por assunto (blocked 

subject-project study), examinando o SRMW através de um conjunto de grupos de 

pesquisa e de um conjunto de projetos diversos. Contudo, planejamos voltar nosso foco 

para estudos de projetos replicados (replicated-project studies), observando o que 

acontece em diferentes grupos de um mesmo projeto de pesquisa. Mais especificamente, 

nosso primeiro estudo de caso já está em andamento no Instituto de Biofísica. 

Uma outra direção de pesquisa interessante está relacionada à área de Suporte 

por Computador ao Trabalho Cooperativo (CSCW - Computer Supported Cooperative 

Work). Nesta área existem muitos estudos em andamento que podem trazer 

contribuições para a gerência de recursos científicos, como por exemplo mecanismos de 

discussão e interação síncronos e assíncronos. Pretendemos estender nosso trabalho 



nesta direção adicionando características de suporte ao trabalho científico cooperativo 

ao protótipo SRMW. 

Uma vez que os projetos GriPhyN e MyGrid estão ambos trabalhando em 

questões de metadados para a comunidade científica, é nossa intenção ampliar os 

contatos iniciais com estes grupos de pesquisa para trazer novas contribuições para o 

nosso trabalho. 

O projeto MyGrid (WROE et al., 2003) tem desenvolvido um trabalho 

interessante no uso de ontologias de domínio no suporte a aplicações científicas na área 

de genética. Do nosso ponto-de-vista, construir uma ontologia de domínio para 

aplicações científicas não é uma tarefa simples. Muitos trabalhos (BOZSAK et .al,, 

2002, NOY, FERGERSON, MUSEN, 2000) concentram-se na construção de 

ferramentas e frameworks para representar ontologias. Porém, há um campo ainda 

pouco explorado que é o de suporte ao processo de conceitualização. Uma tese de 

doutorado (GARCIA, 2003) do DCCIIMINCE - UFRJ está desenvolvendo estudos 

nesta direção. Além disto, como um complemento à arquitetura SRM, nossa intenção é 

incluir o uso de ontologias de domínio, para ajudar cientistas a pesquisar por recursos 

adequados, navegar pelas descrições, mantendo nosso metamodelo como base de 

registro e de consulta a experimentos. 

Sistemas de computação Grid envolvem clusters de máquinas e processamento 

paralelo. Metadados para dar suporte a estes sistemas incluem informação sobre 

facilidades que eles provêm. O projeto GriPhyN está atualmente trabalhando nesta 

direção, propondo um metamodelo para prover suporte à gerência de dados replicados. 

A SRM também pode ser estendida para atender a sistemas Grid. Para tanto, nós 

estamos investigando o uso de sistemas de Grid no IBCCF, como parte de uma tese de 

doutorado (MEYER, 2003) da COPPE Sistemas. 

Conforme discutido no Capítulo 11, o suporte à definição de workfiow dinâmico 

é uma facilidade necessária à gerência de workílows científicos. O SRMW ainda não dá 

suporte a esta facilidade, mas nossa intenção é também trabalhar neste tópico. Nesta 

direção, o metamodelo SPM deveria dar suporte ao controle de versões de workílow, 

como aquele oferecido pelo sistema WASA (WESKE, VOSSEN, MEDEIROS, 1996). 

Apesar das muitas vantagens da tecnologia de serviços Web, acreditamos na 

importância de considerar que esta é uma tecnologia nova e ainda em desenvolvimento. 



Assim, outra direção de pesquisa interessante é trabalhar em abstrações de nível mais 

alto para workflows científicos. O objetivo de tais abstrações é desacoplar a 

especificação (e o conhecimento) de workfiow de alguma tecnologia específica. Nesta 

linha, nossa intenção é investigar técnicas de avaliação de qualidade para suportar a 

escolha de passos de worlúlow equivalentes enquanto este é executado (CARDOSO, 

SOUZA, MARQUES, 2002, AZEVEDO, PIRES, MATTOSO, 2003), e na definiçâo de 

workílows baseados em modelos científicos. 
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