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RESUMO 

 

As pesquisas em biologia molecular têm produzido uma grande quantidade de dados, 

os quais embutem informações sobre diferentes fenômenos biológicos. Neste sentido, a 

bioinformática se destaca como uma área de pesquisa multidisciplinar que visa, 

principalmente, o desenvolvimento de ferramentas (sistemas) computacionais para auxiliar na 

descoberta de conhecimento a partir de dados biológicos. Dentro da bioinformática, a área de 

genômica funcional procura estudar as funções gênicas através da medição simultânea e em 

larga escala dos níveis de expressão gênica de um genoma. 

Diferentes ferramentas são utilizadas no processo de análise de expressão gênica, cada 

qual provê suporte a uma atividade de análise específica. Embora alguns ambientes de 

descoberta de conhecimento ofereçam suporte integrado a este processo de análise e 

exploração de dados, a maior parte das ferramentas de análise é desenvolvida 

independentemente de outras ferramentas e ambientes de descoberta de conhecimento. Este 

cenário representa um desafio para biologistas que precisam combinar e integrar diferentes 

ferramentas, muitas vezes de forma ad hoc, custosa e sujeita a erros. 

Modelos conceituais, tais como ontologias, têm contribuído para o sucesso do 

desenvolvimento de sistemas computacionais em diferentes domínios de aplicação. O 

desenvolvimento de tais modelos tem por objetivo representar corretamente, em alto nível de 

abstração, conceitos e situações pertinentes a um dado domínio de interesse. Esta 

representação abstrata facilita não apenas o entendimento de um dado domínio, mas também 

serve como base para o processo de desenvolvimento do sistema como um todo.  

O objetivo deste trabalho é investigar o desenvolvimento e o uso de modelos 

conceituais em geral e ontologias em particular, na integração de ferramentas na área de 

análise de expressão gênica. De forma específica, este trabalho tem por objetivo propor uma 

abordagem para a integração semântica de ferramentas de análise de expressão gênica a partir 

do uso de conectores e de uma ontologia de domínio. Essa abordagem foi aplicada no 

desenvolvimento de estudos de caso envolvendo a criação de diferentes ambientes integrados 

para a análise de expressão gênica e mostrou-se eficaz. 
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ABSTRACT 
 

Molecular biology researches are increasingly producing large amounts of data 

regarding underlying biological phenomena. Bioinformatics is a multidisciplinary research 

field whose main objective is the development of theories and information systems to help the 

process of knowledge discovery from biological data. Functional genomics is a field of study 

bioinformatics concerned with the study of gene function through parallel and large scale 

expression measurements of a genome. 

A variety of software tools are usually combined and used in a knowledge discovery 

process, each providing support for a specific data analysis task. Although some tools are 

already provided as part of an integrated knowledge discovery environment, most of them are 

developed independently of other software tools and knowledge discovery environments. This 

scenario poses a problem and a challenge for biologists that need to combine and integrate 

different tools in an ad hoc, time consuming and error prone process. 

Conceptual models, such as ontologies, have contributed to the successful 

development of information systems in different application domains. The development of 

such models aims at creating a clear and precise description of the elements of a given domain 

at a high abstraction level. This abstract and high level description not only promotes a shared 

understanding of the domain, but also serves as basis for the development process of 

supporting applications in the domain. 

This work aims at investigating the development and use of conceptual models in 

general and ontologies in particular to support the integration of gene expression data analysis 

systems. Specifically, this work proposes an approach for the semantic integration of gene 

expression analysis tools using connectors and a domain ontology. This approach was applied 

in the development of a number of case studies aiming at creating integrated environments for 

gene expression analysis and proved its effectiveness. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Motivação 

No decorrer dos últimos anos, modernas técnicas de biologia molecular foram 

desenvolvidas para quantificar fenômenos moleculares. Técnicas, tais como PCR em tempo 

real, microarrays de DNA complementares (cDNA) ou de oligonucleotídeos e SAGE (Serial 

Analysis of Gene Expression), possibilitam medir os níveis de expressão de um gene ou de 

vários genes concomitantemente, presentes em uma população celular específica ou em um 

tecido.  

O termo expressão gênica refere-se ao processo em que a informação codificada por 

um determinado gene é decodificada em RNA mensageiro e posteriormente em um produto 

funcional. Teoricamente, a regulação desse processo em qualquer uma de suas etapas, pode 

levar a uma expressão gênica diferencial em uma determinada célula. A análise da expressão 

gênica é capaz de revelar defeitos genéticos, bem como informações sobre o funcionamento 

dos processos que controlam o ciclo celular. 

O metabolismo celular é um processo que transforma uma molécula em outra através 

de uma série de reações químicas. Assim, o produto formado em uma reação será utilizado 

como substrato para a seguinte, é a chamada via metabólica. Essas transformações são 

fundamentais para a diferenciação celular possibilitando que cada célula apresente 

características necessárias para a função que vai exercer. A expressão gênica é a responsável 

por coordenar direta ou indiretamente esse processo ativando “comandos” para que as células 

realizem determinadas reações. A regulação é baseada nas informações provenientes do DNA 

da célula que foram transcritas.   

Devido à grande quantidade de dados produzidos constantemente pelas pesquisas em 

biologia molecular, há uma necessidade crescente de utilizar métodos computacionais e 

estatísticos cada vez mais sofisticados para analisar esses dados [1]. A bioinformática, ou 

biologia computacional, é uma disciplina multidisciplinar que envolve profissionais de 

diversas áreas, tais como biólogos, bioquímicos, médicos, matemáticos, estatísticos e 

informatas, no desenvolvimento de sistemas computacionais para auxiliar na extração, 

armazenamento, recuperação, análise e classificação de dados biológicos. 

Diferentes ferramentas computacionais vêm sendo desenvolvidas visando auxiliar a 

análise e interpretação de fenômenos biológicos. Essas ferramentas normalmente 
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implementam um procedimento ou algoritmo específico e podem ser desenvolvidas e 

utilizadas de forma isolada, e.g., ProfCom [2], Synergizer [3], Prophinder [4], BAGET [5], ou 

como parte de um ambiente integrado de análise e descoberta de conhecimento, e.g.,  

Ambiente para Descoberta de Conhecimento para Biologia desenvolvido pelo Centro de 

Bioinformática da Universidade de São Paulo (BIOINFO-USP) [6], IMGT-Kaleidoscope [7], 

Bosque [8]. Normalmente, a utilização conjunta e integrada de uma série de ferramentas em 

sequência (pipeline de ferramentas) é necessária para produzir os resultados esperados. 

Uma das grandes dificuldades para a integração de ferramentas computacionais é lidar 

com a heterogeneidade estrutural, sintática e semântica dos dados envolvidos. Este tipo de 

problema é recorrente quando ocorre a integração de diferentes tipos de aplicações 

biomédicas como, por exemplo, integração de prontuários eletrônicos de pacientes [9] e 

integração de bases de dados genéticas [10]. A solução de problemas estruturais e sintáticos é 

relativamente simples, se comparada com a dificuldade decorrente da heterogeneidade 

semântica dos dados. 

A interoperabilidade semântica permite que duas ou mais ferramentas possam ser 

integradas de forma consistente, de modo a trabalhar conjuntamente, compartilhando 

informações e um entendimento comum sobre estas informações. Para isso deve haver um 

consenso sobre as informações que são transmitidas e recebidas por essas ferramentas. 

Entende-se por integração semântica consistente, o processo em que as informações trocadas 

na integração não possuam ambiguidades e incompatibilidades e sejam univocamente 

entendidas e compartilhadas por todas as ferramentas envolvidas [11].   

Outro desafio da integração de sistemas computacionais está na integração do fluxo de 

atividades (fluxo funcional) entre as ferramentas. Normalmente, espera-se que duas ou mais 

ferramentas que operem de forma integrada não somente atuem sobre um mesmo conjunto de 

dados, mas também que ao término de uma atividade, uma segunda atividade possa ser 

executada (automaticamente) em outra ferramenta. Uma abordagem normalmente utilizada 

para realizar esta integração é através do uso de programas interpretados (scripts) pelo sistema 

operacional (shell script) ou por um interpretador específico (interpretador PHP, Perl, 

Javascript, etc). Contudo, problemas de heterogeneidade em termos de plataformas de 

hardware, sistemas operacionais e linguagens de programação dificultam, quando não 

comprometem, o reuso e a integração dessas ferramentas. 
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Além das dificuldades inerentes à integração de sistemas computacionais, observa-se 

que muitas vezes os biologistas (biólogos, médicos, farmacêuticos, bioquímicos, etc) 

envolvidos com a pesquisa em biologia molecular, não possuem os conhecimentos técnicos 

necessários para efetuar esta tarefa adequadamente. Esses biologistas se vêem compelidos a 

aprender fundamentos, técnicas e linguagens de programação para resolver um problema 

biológico, o que é altamente contraproducente. Neste sentido, alguns autores sugerem a 

necessidade de um paradigma para o desenvolvimento de ferramentas de bioinformática 

centrado nos biologistas [1], segundo o qual esses consigam se adaptar facilmente às 

ferramentas de suporte, de modo a focar no entendimento do fenômeno biológico. 

1.2. Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho foi investigar o uso de modelos conceituais no suporte 

à integração semântica de ferramentas de análise de expressão gênica. De forma específica, 

este trabalho teve por objetivos:  

1) investigar o uso de conectores para a integração de ferramentas de análise de 

expressão gênica; 

2) propor uma abordagem baseada em modelos conceituais em geral e ontologias em 

particular para o desenvolvimento de conectores para suporte à integração de ferramentas de 

análise de expressão gênica; 

3) especificar uma ontologia de domínio para a análise de expressão gênica;  

4) aplicar essa abordagem em um conjunto de estudos de caso para a criação de 

ambientes integrados para a análise de expressão gênica.  

1.3. Metodologia 

Para atingir os objetivos deste trabalho foi necessário realizar estudos bibliográficos 

sobre diferentes assuntos. Primeiramente foi feito um estudo bibliográfico visando explorar 

conceitos, técnicas e modelos no domínio de análise de expressão gênica (atividade 1). O 

objetivo desse estudo foi obter uma visão geral sobre a diversidade de abordagens disponíveis 

para geração e análise de dados de expressão gênica, bem como conhecer ferramentas de 

suporte. Adicionalmente, esse estudo serviu como base para a definição dos estudos de caso 

realizados neste projeto.   

Um segundo estudo realizado foi relacionado à integração de sistemas computacionais 

(atividade 2). O objetivo desse estudo foi identificar os principais problemas associados ao 
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processo de integração, bem como estudar a função de elementos arquitetônicos em geral e a 

aplicabilidade de conectores em particular na integração de ferramentas computacionais. 

Assim, esse estudo serviu como base para a definição de uma abordagem para o 

desenvolvimento de conectores. 

Um terceiro e último estudo realizado foi relacionado a ontologias (atividade 3). Esse 

estudo procurou explorar ontologias disponíveis no domínio de bioinformática, além de 

conceitos, técnicas, processos e ferramentas de suporte para o desenvolvimento de ontologias. 

O objetivo inicial desse estudo foi prover uma base para a especificação de uma ontologia de 

domínio para a análise de expressão gênica. Adicionalmente e de forma complementar aos 

dois estudos anteriores, este terceiro estudo foi utilizado para a definição da abordagem de 

integração semântica baseada em conectores (atividade 4). 

Finalmente, após a definição da abordagem, estudos de caso envolvendo diferentes 

cenários de integração foram definidos de modo a aplicar e avaliar a abordagem proposta 

neste trabalho (atividade 5).  

A Figura 1 ilustra as atividades associadas ao desenvolvimento deste projeto, bem 

como seus principais relacionamentos. 

 

Figura 1: Metodologia de desenvolvimento do projeto 
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1.4. Organização do Documento 

O restante deste documento está organizado da seguinte maneira: o Capítulo 2 

apresenta uma visão geral sobre expressão gênica, incluindo abordagens para obtenção dos 

dados, análise e ferramentas para análise de expressão gênica; o Capítulo 3 apresenta uma 

visão geral sobre arquitetura e integração de sistemas computacionais, bem como uma 

discussão sobre os principais desafios relacionados; o Capítulo 4 apresenta uma visão geral 

sobre ontologias, incluindo aplicações de ontologias na área de bioinformática, integração 

baseada em ontologias e metodologias de desenvolvimento de ontologias; o Capítulo 5 

apresenta a abordagem para a integração semântica de ferramentas de análise de expressão 

gênica proposta neste trabalho; o Capítulo 6 apresenta uma visão geral dos estudos de caso 

desenvolvidos para aplicar a abordagem proposta, enquanto que os apêndices A a F 

apresentam a descrição detalhada dos estudos de caso; finalmente, o Capítulo 7 apresenta as 

conclusões deste trabalho e sugere alguns trabalhos futuros.  
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2. EXPRESSÃO GÊNICA 

2.1. Conceitos Básicos 

O ácido desoxirribonucleico (DNA) é um composto orgânico fundamental para a 

maioria dos seres vivos. Esse composto é formado por duas cadeias longas de unidades 

básicas denominadas nucleotídeos que se diferenciam pela base nitrogenada: Adenina (A), 

Guanina (G), Citosina (C) e Timina (T). As cadeias são complementares e pareadas de modo 

que as bases nitrogenadas estejam associadas: A - T e C - G. A ordem como essas bases 

aparecem nessa cadeia é denominada “sequência do DNA”. Esta sequência armazena as 

informações genéticas que irão coordenar o desenvolvimento e o funcionamento das funções 

vitais dos seres vivos [12].  

As principais funções designadas ao DNA são armazenar as informações genéticas e 

possibilitar processos como a replicação e transcrição ou síntese de RNA (ácido 

ribonucleico). A replicação é o processo de duplicação da informação que está contida no 

DNA. Já na transcrição ocorre a síntese de moléculas de RNA que são complementares a uma 

molécula molde de DNA [13] na presença de RNA-polimerase. Esse último está vinculado a 

um importante processo denominado expressão gênica.  

A expressão gênica é um fenômeno biológico regulado por uma complexa rede de 

interações entre diversas moléculas como DNA, RNA e proteínas. Esse fenômeno consiste em 

um processo que envolve desde a decodificação da informação que está contida em 

determinado gene até a formação de um produto funcional como uma proteína (polipeptídeo) 

ou parte de uma proteína.  

Os genes são segmentos de DNA que armazenam informações genéticas importantes 

aos seres vivos por suas atribuições funcionais. As informações desse segmento contêm 

apenas um molde para o processo de tradução dessas informações baseado no código genético 

para formação de um polipeptídeo. O código genético relaciona um tripleto (três 

nucleotídeos) à formação de seu aminoácido correspondente. Dessa forma, uma sequência 

linear de aminoácidos irá constituir as proteínas que serão derivadas da informação inicial 

contida nos genes. Assim, é possível obter um produto gênico funcional (proteína ou RNA) 

por meio da tradução da informação que está contida no gene e decodificada em um 

polipeptídeo.  
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Apesar de existirem raras exceções, as células constituintes do organismo carregam a 

mesma informação genética, o DNA. Contudo os genes que são expressos e o nível de 

expressão dos genes dessas células são distintos. Dessa forma, as células passam por 

processos de diferenciação em características e funções através da expressão gênica 

diferencial, mesmo tendo como origem uma informação genética em comum. Em suma, os 

pesquisadores que estudam a expressão gênica possuem interesse na regulação desse processo 

através de interceptação da transcrição e da análise dos dados obtidos por técnicas 

especializadas. Assim, é possível descobrir, por exemplo, a expressão gênica diferencial entre 

duas amostras [14].  

2.2. Abordagens Para Obtenção de Dados de Expressão Gênica 

Denomina-se genômica funcional a área de pesquisa cujo objetivo é estudar as funções 

gênicas através da medição simultânea e em larga escala (normalmente milhares) dos níveis 

de expressão gênica de um genoma [14]. Diferentes técnicas podem ser escolhidas para obter 

essas medidas. Essas técnicas diferem-se pela tecnologia e/ou abordagem utilizadas na 

medição da expressão gênica sendo classificadas em: técnicas baseadas em hibridização, 

técnicas baseada na sequência e demais abordagens.  

As técnicas que possuem como fundamento básico a hibridização são baseadas no 

procedimento em que duas fitas de DNA/RNA emparelham-se caso sejam complementares. A 

maioria dessas técnicas é de larga escala e baixo custo (salvo algumas exceções como as 

abordagens de alta resolução e/ou aquelas que utilizam genomas grandes) e normalmente 

utiliza-se um cDNA marcado com fluorescência. As técnicas de hibridização mais comuns 

são Northern Blot [15], cDNA Macroarray [16], microrray de DNA[17] e Tiling array [18], 

sendo as duas últimas as mais importantes em experimentos de larga-escala.  

O microarray de DNA [17] é uma técnica que realiza a quantificação simultânea dos 

níveis de expressão gênica utilizando o processo de hibridização específica. O procedimento 

básico do microarray envolve inicialmente a extração de RNA das amostras biológicas que 

estão sob estudo. O RNA é então copiado e marcado com nucleotídeos fluorescentes. Essa 

amostra de RNA marcado é então hibridizada (ligada) aos cDNAs ou oligonucleotídeos 

complementares imobilizados nas lâminas de microarrays. As lâminas são então lavadas para 

a remoção dos RNAs não hibridizados e analisadas em um scanner apropriado. Este aparelho 

possui uma fonte de luz que excitará os RNAs fluorescentes hibridizados, de modo que a 

intensidade da fluorescência emitida é proporcional à medida da expressão gênica [14]. 
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As técnicas de microarray de DNA podem ser divididas em duas categorias: 

hibridização one-color e hibridização two-color. A primeira categoria realiza hibridização de 

uma amostra para cada microarray, marcada com único fluoróforo. A segunda utiliza duas 

amostras que serão comparadas, marcadas com diferentes fluoróforos (Cy3 e Cy5) e 

hibridizadas em único microarray. Posteriormente é feita a análise das intensidades relativas 

de cada fluoróforo [19]. 

O Tiling array [18] é uma técnica que emprega princípio semelhante ao de 

microarrays tradicionais. Contudo, as aplicações dessa técnica vão além da medição dos 

níveis de expressão de RNA a fim de revelar funções e dinâmicas dos cromossomos em larga 

escala. Essa técnica utiliza marcadores e fragmentos de material genético em estudo que serão 

hibridizados a sondas fixadas sobre uma superfície sólida. Esses fragmentos são fabricados 

para o estudo visando cobrir todo o genoma ou regiões do genoma de interesse.  

O Tiling array consiste na hibridização do material em estudo com as sondas. O 

objetivo da técnica é detectar empiricamente a expressão de transcritos que inicialmente não 

são conhecidos ou não foram preditos, visando a caracterização de elementos funcionais do 

material em estudo. O fato de estudar uma sequência de DNA inteira, mesmo sem ter 

conhecimento da existência do gene, possibilita descobertas de novas sequências transcritas e 

elementos de regulação que não foram previstos. Dessa forma, experimentos de Tiling array 

possibilitam um melhor entendimento dos processos fundamentais dos organismos ou até 

mesmo a descoberta de novos processos ainda desconhecidos aos pesquisadores.  

A abordagem baseada em sequência de DNA procura determinar diretamente a 

sequência do cDNA em estudo. Essa abordagem possui algumas desvantagens se comparada 

com a hibridização, por ser de baixo rendimento e alto custo. Essas desvantagens resultaram 

em uma limitação do uso de técnicas baseadas em sequência de DNA no processo de 

sequenciamento do cDNA. Contudo, as metodologias atuais visam contornar esses problemas, 

de modo que esse tipo de abordagem vem sendo cada vez mais utilizado. As principais 

técnicas associadas são ESTs [20], SAGE [21], MPSS [22] e o RNA-Seq [23], sendo SAGE e 

RNA-Seq as mais adequadas para quantificação dos níveis de expressão. 

O RNA-Seq [23] é uma técnica revolucionária para estudo de transcriptomas. Esta 

técnica possui alta capacidade de sequenciamento de DNA e possibilita o mapeamento e 

quantificação dos transcriptomas. O RNA-Seq utiliza tecnologia de sequenciamento em 

profundidade cujo objetivo é determinar a sequência e o nível de expressão do DNA ou RNA 
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celular. Em geral, RNA é convertido em uma biblioteca de cDNA com adaptadores anexados 

a uma ou ambas as extremidades. Cada molécula é então sequenciada por métodos de larga 

escala para obtenção de pequenas sequências. Após o sequenciamento, o resultado é alinhado 

ao genoma ou transcrito de referência. Assim, é possível produzir um mapa de transcrição que 

consiste na estrutura transcricional e/ou nível de expressão de cada gene.  

A conversão de RNAs em uma biblioteca de cDNA é um importante processo que o 

RNA-Seq realiza. Nesse processo, os adaptadores são adicionados a cada fragmento de cDNA 

e uma curta sequência é obtida a partir de cada cDNA utilizando uma tecnologia de 

sequenciamento em larga escala. As sequências resultantes são alinhadas com alguma 

referência e então classificadas em três tipos: exônico, junções de leitura e cauda poli(A). A 

partir da classificação em um desses três tipos é então gerado um perfil de expressão para 

cada gene mostrando, a partir de determinada posição do nucleotídeo, o nível de expressão do 

RNA [23].    

A análise serial da expressão gênica (SAGE) [21] é um método desenvolvido para 

possibilitar a análise rápida, detalhada, quantitativa e simultânea de um grande número de 

transcritos (ordem de milhares). SAGE fornece meios para realizar a comparação e a 

catalogação quantitativa dos genes expressos e os classifica em três categorias de acordo com 

o resultado de sua análise: normal, em desenvolvimento ou doente. A base para esse método 

está no uso de pequenas sequências de nucleotídeos (cerca de 9-10 pares de bases que 

contenham informações suficientes para identificar um único transcrito) e na junção dessas 

sequências curtas permitindo a análise dos transcritos de forma serial. A análise é feita através 

da quantificação da frequência de observação do transcrito associando a um nível de 

expressão correspondente.  

Entre as demais abordagens que não se enquadram em nenhuma das anteriores 

encontra-se o método de PCR em tempo real (qPCR) [24]. Este método possui potencial para 

detectar e realizar análise quantitativa em alto rendimento de sequências específicas de genes 

com precisão, rapidez, acurácia e sensitividade comparado aos demais métodos. O objetivo do 

qPCR é combinar diversos ciclos de amplificação do DNA (aumento da quantidade de 

material de um alvo específico) com a detecção dos produtos gerados. Como resultados são 

gerados dados com informações quantitativas proporcionais à detecção de DNAs, cDNAs ou 

RNAs. A quantificação é baseada na detecção de mudança de fluorescência que altera 
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conforme o produto é acumulado na amplificação. Esta mudança é acompanhada a cada ciclo 

o que possibilita a análise de informações gráficas que são geradas em tempo real.  

2.3. Análise de Expressão Gênica  

Atualmente observa-se que a obtenção de dados relacionados à expressão gênica, 

auxiliada por diversas ferramentas, superou a capacidade de analisá-los. Existem diferentes 

ferramentas abertas ou proprietárias que podem ser utilizadas para realizar diferentes tipos de 

atividades de análise dos dados de expressão gênica [14, 25]. Ao final deste processo, tem-se 

como resultado uma lista de valores de genes (diferencialmente) expressos ou valores 

absolutos do nível de expressão dos genes de uma amostra. Contudo, na maioria das vezes, os 

dados obtidos através de uma dada técnica de medição de expressão gênica necessitam de 

algum pós-processamento para possibilitar uma análise coerente. Dessa forma o maior desafio 

para os biologistas está na interpretação dos dados para obter um melhor entendimento de um 

determinado fenômeno biológico como conhecer o papel de um conjunto de genes 

controlador desse fenômeno [14, 25].  Este processo envolve uma série de atividades 

relacionadas à interpretação dos dados e das informações obtidas por ferramentas que 

realizam a quantificação ou qualificação do nível de expressão gênica. 

As principais atividades relacionadas ao processo de análise de expressão gênica 

incluem a normalização dos dados, cálculo do score do gene, identificação de genes 

diferencialmente expressos, construção de redes regulatórias de genes, agrupamentos por 

perfis de expressão, exploração e filtragem de um subconjunto de dados a partir de 

determinada característica, classificação de amostras, edição e criação de alinhamentos, 

acesso comum a dados de genoma, anotação/classificação da função de um determinado gene, 

definição, construção e visualização de vias de sinalização e vias metabólicas, entre outros. 

Alguns desses serviços serão apresentados com mais detalhes a seguir.  

 A normalização é um procedimento que realiza processamento dos dados buscando 

corrigir prováveis erros embutidos nos dados. Dessa forma o objetivo da normalização é 

possibilitar a análise e a comparação de valores dos dados de expressão gênica de diferentes 

amostras realizando ajustes nos dados para minimizar erros relacionados a efeitos técnicos. 

Os efeitos técnicos são derivados de variações que não são decorrentes de variações na 

expressão gênica entre amostras ou entre dados de uma mesma amostra [14]. Existem 

diversos métodos de normalização como Lowess [26], Cubic Splines [27] e Wavelets [28]. 

Cada método possui características específicas que o faz ser mais adequado para determinada 
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abordagem. Assim, a partir de qual abordagem de obtenção dos dados foi utilizada é 

recomendado ou até mesmo imprescindível que determinado método de normalização seja 

aplicado nesses dados. Em geral, as ferramentas que realizam o pré-processamento dos dados 

realizam a normalização dos dados. Exemplos de ferramentas incluem R/Bioconductor [29], 

RGui [30] e GeneTrailExpress (GTEX) [31].  

A filtragem de um conjunto de dados possibilita ao usuário selecionar um subconjunto 

de dados a partir de um critério pré-estabelecido. Esse critério pode ser, por exemplo, um 

valor de threshold escolhido pelo usuário. Dessa forma é possível explorar os dados 

resultantes que serão apenas um subconjunto dos dados iniciais filtrados por possuírem uma 

característica definida. Podemos citar o DMV [32], GeneSifter [33], plugins do Excel, 

Spotfire [34] e R/Bioconductor [29] como exemplos de ferramentas que provêem suporte a 

esta atividade. 

O cálculo do score do gene é uma atividade na qual é feita uma associação de cada 

gene a um valor de score calculado por diversos métodos (teste-t, média geométrica de p-

values, entre outros). Partindo desse valor é possível realizar uma classificação do gene em 

diferentes categorias, como é feito, por exemplo, na análise baseada pelas curvas ROC 

fazendo um ranking do score de cada gene. Exemplo de ferramentas que provêem suporte a 

esta atividade incluem R/Bioconductor [29], GeneSifter [33], GeneTrailExpress [31], ErmineJ 

[35] e plugins do Excel.  

Outra atividade bastante utilizada é a identificação dos genes diferencialmente 

expressos e a identificação dos genes que possuem correlação através dos perfis de expressão 

que apresentam. Essa identificação pode ser realizada por meio de diversos testes estatísticos 

como o teste t. Dessa forma, é possível agrupar genes correlacionados e diferenciar quais os 

genes são expressos e se estes genes são expressos de forma igual. Outra possibilidade está 

em determinar se os genes podem ser clusterizados em uma mesma categoria funcional. 

R/Bioconductor [29], ErmineJ [35], TMeV [36] são exemplos de ferramentas que fornecem 

suporte a essa atividade.  

A clusterização e classificação de amostras também são serviços que possibilitam 

discriminar amostras patológicas de amostras normais partindo de uma característica pré-

determinada [37]. Quando se deseja associar categorias de genes a categorias funcionais a 

partir de dados utiliza-se a clusterização. Dessa forma é possível obter agrupamentos de perfis 

de expressão gerando uma classificação. Existem diferentes metodologias de clusterização e 
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classificação no processo de análise de dados de expressão gênica que podem ser divididos 

em duas categorias: métodos supervisionados e métodos não supervisionados [14].  

Os métodos supervisionados são normalmente utilizados para encontrar genes com 

níveis de expressão significativamente diferentes entre grupos de amostras e/ou para encontrar 

genes que corretamente predizem uma característica da amostra (análise de expressão gênica 

diferencial). Um exemplo de método supervisionado inclui o método de análise do vizinho 

mais próximo. Os métodos não supervisionados são utilizados para tentar encontrar estruturas 

ou relacionamentos internos entre o conjunto de dados total ao invés de tentar predizer uma 

característica. Exemplos de métodos não supervisionados incluem clusterização hierárquica e 

redes de relevância. Exemplos de ferramentas de clusterização incluem Spotfire[34], 

GeneSifter [33], TMeV [36], GeneTrailExpress [31] e ErmineJ [35].  

A construção de redes regulatórias de genes também é outra atividade bastante 

utilizada na análise de expressão gênica. As redes são construídas, por inferência, 

principalmente para correlacionar uma via (pathway) a um determinado gene. Dessa forma é 

possível inferir a estrutura de uma rede regulatória considerando os valores quantitativos 

obtidos do nível de expressão de um gene. O nível de expressão de um gene pode depender 

tanto do seu próprio valor bem como dos valores de expressão de outros genes em tempos 

anteriores. TMeV [36], Ingenuity System Pathway Analisys [38] e Inferelator [39] são 

exemplos de ferramentas que realizam essa atividade.  

Outra atividade bastante utilizada na análise de expressão gênica é o acesso aos dados 

de genoma. Diferentes ferramentas disponibilizam bases de dados integrados com 

informações biológicas sobre o genoma e pathways metabólicos, e servem como uma base de 

conhecimento de referência para interpretação biológica de dados gerados por experimentos 

relacionados à análise de expressão gênica. Dessa forma, é possível acessar, comparar, 

compartilhar e analisar as informações que estão contidas e compartilhadas nesses bancos de 

dados. Exemplos de ferramentas que disponibilizam bancos de dados genômicos incluem 

KEGG [40], Biocyc [41], IMGT [7], Bosque [8] e MiMiR [42].  

 A edição e a criação de alinhamentos é uma atividade que permite que sequências 

sejam modificadas e posteriormente alinhadas umas às outras. O alinhamento consiste na 

comparação de sequências de nucleotídeos em estudo a uma base de dados de sequências já 

conhecidas buscando similaridades entre elas. Cada ferramenta disponibiliza um processo que 

realiza um cálculo de pontuação específico para o alinhamento em estudo e, a partir dessa 
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pontuação, é possível identificar as sequências que mais se assemelham às da base de dados 

de referência. Esse serviço está disponível pela ferramenta Blast [43], ClustalW [44], Bosque 

[8].  

Diferentes ambientes integrados para análise de dados de expressão gênica estão 

disponíveis, por exemplo, IMGT-Kaleidoscope [7], GeneTrailExpress [31], Bosque [8] e 

MiMiR [42]. Contudo, a maior parte das aplicações são independentes. Isso reforça a 

necessidade de integração de ferramentas de modo a facilitar o processo de análise por 

usuários biologistas e até mesmo os usuários de ambientes integrados se beneficiariam com a 

integração de outras ferramentas, possivelmente complementares, para análise de dados de 

expressão gênica.  
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3. INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS 

Com o aumento do número de ferramentas e funcionalidades desenvolvidas e 

disponibilizadas na área da computação foi necessário aprimorar o processo de 

desenvolvimento de sistemas computacionais. Assim, esse processo passa a ser elaborado 

visando evitar o retrabalho e minimizar custos como alocação de recursos pessoais, 

financeiros e tempo.  

O reuso a partir da integração de códigos e/ou serviços passou a ser uma abordagem 

cada vez mais frequente e importante no processo de desenvolvimento. Existem diversos 

fatores que contribuíram para a popularização dessa abordagem, tais como: o número 

crescente de ferramentas desenvolvidas, a disponibilidade do código fonte de algumas 

ferramentas para reuso e aprimoramento, o aumento na complexidade do desenvolvimento 

das ferramentas, o aperfeiçoamento da arquitetura de sistemas e a necessidade de redução dos 

custos.  

3.1. Desafios da Integração de Sistemas Computacionais 

Um sistema computacional é normalmente desenvolvido segundo alguma abordagem 

sistemática de modo que o sistema seja construído ao longo de várias etapas. Estas etapas são 

definidas baseadas em algum modelo ou paradigma de desenvolvimento. Exemplos de 

paradigmas de desenvolvimento incluem desenvolvimento em cascata, desenvolvimento 

espiral, desenvolvimento incremental, etc.  

Grande parte das pesquisas em engenharia de software nos anos 70 e 80 teve como 

foco o desenvolvimento de notações, técnicas e ferramentas para suporte às atividades de 

projeto e implementação definidas nestes modelos. Ao longo dos anos 80 e 90, a necessidade 

de desenvolver sistemas cada vez mais complexos e com recursos cada vez mais limitados 

contribuiu para o surgimento de novas abordagens de desenvolvimento de software, tais como 

a orientação a objetos e o desenvolvimento baseado em componentes. Essas abordagens 

possuem como característica o desenvolvimento com foco no reuso e na integração de código 

e/ou serviços.  

O desenvolvimento de sistemas computacionais a partir do reuso e da integração de 

(partes de) aplicações existentes é uma atividade cada vez mais utilizada. O crescimento foi 

motivado pelo aumento da complexidade dos requisitos dos sistemas, pela diminuição do 
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tempo de desenvolvimento, dos recursos humanos e financeiros disponíveis nas organizações, 

pela exigência da maior qualidade do sistema como um todo, entre outros. 

Existem situações em que as necessidades dos usuários não conseguem ser atendidas 

por uma ferramenta isolada. Nessas circunstâncias, os usuários necessitam de ferramentas de 

apoio integradas para obter funcionalidades complementares visando obter o resultado 

esperado. Diversos cenários de integração são possíveis através do reuso de aplicações 

existentes. Os cenários podem envolver a integração de funcionalidades específicas de 

ferramentas distintas. Nesse caso algumas funcionalidades de uma ferramenta podem ser 

agregadas a outra ferramenta de modo que elas se complementem e gerem um resultado 

esperado. Existem cenários que envolvem a integração de dados, em que o resultado gerado 

(dados) por uma ferramenta é utilizado como entrada para a outra.  

Os cenários de integração devem ser planejados e elaborados para que o usuário possa 

obter um resultado confiável e, além disso, evitar que erros/problemas ocorram em todo o 

processo de integração. Por isso, os usuários e desenvolvedores de sistemas estão em 

constante busca pela melhor forma de reutilizar (partes de) aplicações sem comprometer o 

resultado final gerado. Contudo a integração de (partes de) sistemas para construir um novo 

sistema não é uma tarefa trivial. Diferentes problemas podem ser identificados no processo de 

integração. Problemas de baixo nível envolvem, principalmente, incompatibilidades entre 

linguagens, plataformas e bases de dados dos sistemas envolvidos. Exemplos comuns de 

problemas desse grupo [45]:  

• necessidade de modificar pacotes e/ou ferramentas externas e de reescrever funções 

e procedimentos existentes. Esse problema está relacionado a incompatibilidades entre os 

sistemas que serão integrados. Em muitos casos, os sistemas não foram previamente 

projetados para serem integrados e necessitam de adaptações. Dessa forma há uma 

necessidade de realizar atividades complementares como modificar pacotes ou funções já 

existentes para possibilitar a integração;  

• código resultante extenso, complexo e com baixo desempenho operacional. Pode 

ser decorrente de modificações efetuadas. O código gerado pode ser um problema, pois é 

difícil fazer manutenção e ser compreendido. Além disso, esse código pode conduzir a um 

baixo desempenho operacional, muito menor que o desempenho das mesmas ferramentas 

trabalhando separadamente; 
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• alta possibilidade de introdução de erros. No processo de integração de sistemas 

existe a possibilidade de ocorrer erros ao alterar ou inserir alguma nova função. À medida que 

o processo de integração é realizado, o sistema torna-se mais complexo, o processo de 

modificação e/ou adaptação do sistema é mais custoso e a probabilidade de ocorrência de 

erros é maior.  

Existe outro tipo de problema que pode ocorrer mesmo quando os sistemas foram 

desenvolvidos utilizando uma mesma linguagem e uma mesma plataforma operacional. Esses 

problemas são comuns no processo de integração e são classificados como problemas de alto 

nível. As principais causas desses problemas são devido ao chamado desalinhamento 

arquitetônico (architectural mismatch), ou seja, um conjunto de pressuposições feitas por 

(partes de) uma aplicação sendo reutilizada acerca da estrutura da nova aplicação que será 

construída. Exemplos destas pressuposições incluem [45]: 

• suposições sobre qual componente deverá controlar a sequência de processamento; 

• suposições sobre como o ambiente irá manipular os dados gerenciados por um 

componente; 

• suposições sobre os padrões de interação entre os componentes; 

• suposições sobre o tipo de dado comunicado; 

• suposições sobre a infraestrutura de comunicação; 

• suposições sobre a presença ou ausência de determinados elementos de 

processamento e conexão; 

• suposições sobre a ordem segundo a qual componentes devem ser instanciados e 

combinados no sistema como um todo.   

Para lidar com esses problemas a integração deve buscar a interoperabilidade sintática 

e semântica. A interoperabilidade sintática garante que os dados possam ser lidos e 

reutilizados por todas as ferramentas envolvidas no processo de integração. A 

interoperabilidade semântica garante que os dados, além de lidos, serão entendidos. Essa 

garantia se deve a um entendimento comum definido sobre as informações que são 

transmitidas e recebidas no processo de integração [11].  

3.2. Arquitetura de Sistemas Computacionais 

A área de arquitetura de sistemas computacionais surgiu como uma necessidade de 

atuação dentro da área de engenharia de software. A arquitetura desenvolveu-se com enfoque 
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na descrição da arquitetura de sistemas computacionais complexos e no uso dessa descrição 

como base para a definição e análise de requisitos, projeto, implementação, reuso, integração 

de sistemas e atividades de gerência de software em geral [46].  

Diferentes definições de arquitetura de sistemas podem ser encontradas na literatura. 

Por exemplo, Shaw et al. [47] definem arquitetura como um conjunto de componentes e as 

interações entre estes componentes. Perry e Wolf [46] definem arquitetura de sistemas como 

um conjunto de elementos arquitetônicos combinados de uma determinada forma. Esses 

elementos serão aprofundados na seção 3.3.  

A arquitetura de um sistema geralmente é definida por uma descrição em alto nível de 

abstração, através da especificação dos componentes que o constitui e das interações 

existentes entre os mesmos. Assim, o estudo da arquitetura permite uma análise elaborada da 

estrutura ou um conjunto de estruturas de um sistema utilizando o desmembramento do 

sistema em componentes. Também é possível analisar as propriedades de cada componente 

do sistema, além dos relacionamentos e comunicação entre eles.  

A demanda por sistemas complexos e de qualidade em ambientes heterogêneos vem 

crescendo continuamente. Concomitantemente, o número de requisitos identificados é cada 

vez maior embora o cronograma e o orçamento permaneçam restritos. Dessa forma o estudo 

da arquitetura de sistemas oferece sua contribuição ao processo de desenvolvimento de 

sistemas computacionais por meio das informações definidas no projeto arquitetônico.  

A descrição da arquitetura de um sistema computacional permite uma análise geral, a 

qual possibilita a integração, o cálculo de custo de manutenção, o desenvolvimento do projeto 

arquitetônico para o aperfeiçoamento de código e sistema com qualidade, a realização da 

avaliação da qualidade do código considerando o uso de métricas e o entendimento dos 

componentes do sistema e seus inter-relacionamentos. Além disso, a descrição da arquitetura 

de um sistema computacional também é utilizada para assegurar que requisitos não 

funcionais, tais como desempenho, segurança, confiabilidade, robustez e usabilidade, estejam 

presentes no sistema [48].  

O projeto arquitetônico de um sistema computacional abrange uma série de aspectos 

estruturais, tais como a forma de organização e arquitetura geral do sistema, protocolos de 

comunicação e sincronização, atribuição de funcionalidades a componentes do projeto, 

escalabilidade e desempenho, alternativas de projeto. Tais informações servem de apoio para 

compreender melhor os requisitos dos usuários, para estimar custos e para facilitar o processo 
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de reuso de aplicações. O projeto também oferece informações que possibilitam avaliações 

aprimoradas sobre consistência e dependência entre sistemas [46]. Assim, é possível realizar o 

processo de integração de sistemas de forma mais eficiente e confiável com base nas 

informações contidas no projeto arquitetônico. 

Contudo, apesar dos benefícios gerados pelo desenvolvimento do projeto arquitetônico 

de sistemas, muitos desenvolvedores não conferem a devida importância ao este projeto. 

Muitos sistemas não possuem projetos arquitetônicos desenvolvidos, enquanto outros são 

desenvolvidos de forma ad hoc e informal. Com isso, o desenvolvimento do sistema acaba 

enfrentando problemas, tais como a subutilização devido à má compreensão do mesmo, a 

impossibilidade de realizar análises do sistema com coerência ou completude, a arquitetura 

assumida no projeto inicial não ser fidedigna com a evolução do sistema e a falta de 

ferramentas para auxiliar os projetistas de arquitetura com suas tarefas [49]. 

Com o intuito de prover suporte para o desenvolvimento de sistemas computacionais, 

a partir de descrições de alto nível das arquiteturas destes sistemas, surgiram as chamadas 

linguagens de descrição de arquiteturas (Architectural Description Languages- ADLs). Em 

geral, o objetivo dessas linguagens é oferecer suporte para o desenvolvimento de sistemas 

baseados em arquiteturas, utilizando-se das notações formais. As linguagens devem prover 

uma semântica precisa a fim de evitar ambiguidades e inconsistências nas descrições geradas 

[50].  

Diferentes linguagens de descrição de arquitetura podem ser encontradas na literatura. 

Exemplos de ADLs incluem Acme [49], Aesop [51], C2 [52] e Darwin [52]. Cada uma dessas 

linguagens oferece capacidades distintas para o desenvolvimento arquitetônico e posterior 

análise dos sistemas computacionais em desenvolvimento. Contudo, a integração entre as 

diversas linguagens é limitada, dado que estas foram desenvolvidas e operam isoladamente 

das demais. 

Acme [49] é uma linguagem de descrição de arquitetura simples e genérica que possui 

como foco a interconexão arquitetônica predominantemente a nível estrutural. Essa linguagem 

pode ser utilizada como base para o desenvolvimento de novos projetos arquitetônicos e de 

novas ferramentas de análises, visando a interconexão de ferramentas que realizam design de 

arquitetura. Além disso, Acme visa disponibilizar um formato padronizado para uma 

variedade de ferramentas de arquitetura que apresentam similaridades entre elas. 
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Aesop [51] é uma linguagem para o desenvolvimento de ambientes arquitetônicos cujo 

foco está na especificação de estilos. Entre os estilos arquitetônicos existentes estão a 

arquitetura em camadas, arquitetura baseadas em objetos e em eventos, e arquitetura centrada 

em dados. Essa linguagem geralmente é utilizada para prover uma padronização da descrição 

de arquiteturas buscando direcionar o trabalho dos arquitetos de software no desenvolvimento 

de sistemas. 

C2[52] é uma linguagem de descrição de arquitetura voltada para sistemas distribuídos 

e dinâmicos. Uma especificação de C2 pode ser caracterizada por uma rede de componentes 

concorrentes que trabalham conjuntamente através de conectores [53].  

Darwin [52] é uma linguagem focada em arquiteturas de sistemas altamente 

distribuídas cuja dinâmica pode ser modelada por uma estrutura formal definida por essa 

linguagem. Assim como as demais linguagens, Darwin é utilizada na descrição da arquitetura 

do sistema através da definição de seus componentes e relacionamentos.  

Cada ADL possui características específicas que podem ser mais adequadas para 

determinadas arquiteturas e também fornecer soluções para problemas específicos. Apesar das 

diferenças entre as ADLs com relação a definições, características, nível de abstração, 

notação, etc., há um relativo consenso em relação aos elementos necessários para a descrição 

de uma arquitetura. Em geral, uma ADL deve modelar explicitamente os componentes, os 

conectores e a estrutura de interconexão do sistema (configuração arquitetônica) [52].  

3.3. Elementos Arquitetônicos 

Segundo Perry e Wolf [46] a arquitetura de sistemas é composta por elementos 

arquitetônicos. Existem três diferentes tipos desses elementos que podem ser identificados: 

elementos de processamento, elementos de dados e elementos de conexão. Os elementos de 

dados representam as informações que serão utilizadas no processamento. Os elementos de 

processamento são responsáveis pela transformação dos elementos de dados. Os elementos de 

conexão são utilizados para conectar e integrar os elementos de dados e processamento em 

uma mesma estrutura. 

Os elementos arquitetônicos são formados por componentes e conectores. Os 

componentes são representações dos elementos de processamento ou armazenamento de 

dados (ferramentas, bases de dados, servidores, entre outros). Os conectores são elementos 

arquitetônicos de conexão utilizados para modelar as interações entre componentes e as regras 

que controlam essas interações [45]. Exemplos de conectores incluem variáveis 
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compartilhadas, entradas de tabelas, buffers, instruções para compiladores, chamadas de 

procedimento, parâmetros de inicialização, pipes UNIX, estruturas de dados dinâmicas, 

sequências de chamadas do sistema, etc [47]. 

Os conectores são construídos a partir de primitivas básicas para transferência de 

controle e transferência de dados [54]. Conectores podem ser simples, tipicamente 

implementados em linguagens de programação, ou complexos, compostos a partir de 

conectores simples, acrescidos de uma arquitetura interna com capacidade de processamento e 

armazenamento de informação. Os conectores complexos normalmente combinam múltiplas 

formas de interação. 

Outra classificação dos conectores é feita de acordo com os serviços de interação 

providos. Neste sentido, quatro diferentes tipos de serviços podem ser identificados [54]: 

comunicação, coordenação, conversão e facilitação. Serviços de comunicação são utilizados 

para a transmissão de dados entre componentes. Serviços de coordenação são utilizados para a 

transferência de controle entre componentes. Serviços de conversão são utilizados para 

transformar a interação provida por um componente na interação requerida por outro 

componente. Tais serviços são necessários para permitir que componentes heterogêneos e/ou 

incompatíveis possam interagir uns com os outros, evitando assim problemas de 

desalinhamento arquitetônico. Finalmente, serviços de facilitação são utilizados para facilitar 

e otimizar as interações entre componentes. Esses serviços são utilizados para prover, por 

exemplo, balanceamento de carga, escalonamento e controle de concorrência, de modo a 

oferecer suporte a requisitos não funcionais e reduzir o acoplamento entre componentes. 

Um dado tipo de conector pode prover um ou mais serviços de interação. Por exemplo, 

uma chamada de procedimento provê tanto serviços de comunicação quanto serviços de 

coordenação. Conectores de acesso a dados, os quais permitem o acesso a um conjunto de 

dados mantidos por componente de armazenamento de dados, podem prover tanto serviços de 

comunicação quanto serviços de conversão. Conectores de adaptação provêem tipicamente 

serviços de conversão no modelo e/ou protocolo de comunicação ou transformações nos 

dados.  
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4. ONTOLOGIAS 

4.1. Introdução a Ontologias 

O crescente aumento de informações geradas na área biomédica tem dificultado o uso 

e o gerenciamento dessas informações. A busca por informações relevantes é um processo 

complicado e oneroso quando ocorrem resultados indesejados e/ou até mesmo quando há 

perda de resultados relevantes. Dessa forma é necessária a adoção de técnicas mais elaboradas 

para permitir a extração e o uso de forma eficiente do conhecimento contido nos dados.  

A modelagem conceitual é uma área de pesquisa multidisciplinar que visa a 

representação de um domínio de interesse independentemente das escolhas de projeto e das 

tecnologias utilizadas, já que estas poderiam influenciar na construção de um sistema 

computacional [55]. Modelos conceituais são utilizados para prover um melhor entendimento 

das abstrações de um determinado domínio, bem como para facilitar a comunicação entre 

usuários, projetistas e demais interessados. Além disso, modelos conceituais também são 

utilizados como base para o processo de desenvolvimento de software.  

Outros benefícios da modelagem conceitual incluem a disponibilização de dados 

científicos de forma que eles sejam facilmente encontrados e recuperados, o 

compartilhamento de um entendimento comum a fim de permitir o reuso de um determinado 

domínio, a realização de métodos de apoio à decisão, o oferecimento de dados, entre outras 

[55]. 

Diferentes tipos de modelos conceituais e abordagens para a criação de modelos 

conceituais podem ser encontrados na literatura. Ontologias representam um tipo de modelo 

conceitual que tem ganhado destaque crescente nos últimos anos. Na ciência da computação, 

as ontologias foram inicialmente associadas à área de inteligência artificial [55]. Contudo, as 

ontologias não permaneceram restritas a essa área, mas estão presentes em outras áreas, tais 

como gerência de conhecimento [56], sistemas de informação [57], tecnologias web (web 

semântica) [58] e engenharia de software [59, 60].  

Muitas áreas de aplicação já se beneficiam com o uso de ontologias, desde sistemas de 

processamento de linguagem natural até sistemas de raciocínio e suporte a decisões. A 

utilização de ontologias ganha notoriedade no domínio das ciências biológicas uma vez que 

provê suporte semântico tanto para termos e conceitos existentes quanto para novas definições 
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da área. Além disso, esse domínio dispõe de um vasto repertório de informações para estudo e 

pesquisa.  

Segundo Gruber [61], uma ontologia é definida como uma especificação explícita de 

uma conceituação. Conceituação é uma descrição formalizada dos conceitos e suas relações. 

Neste sentido, uma ontologia é uma descrição formal dos conceitos e dos relacionamentos 

existentes em um determinado domínio. Genericamente uma ontologia é um modelo 

conceitual que representa um conjunto de conceitos relacionados a um domínio e os 

relacionamentos entre eles. Uma ontologia deve determinar os termos usados para descrever e 

representar um domínio de conhecimento através da definição de indivíduos, classes, 

atributos e relacionamentos.  

Alguns autores argumentam que ontologias e modelos conceituais são artefatos 

distintos, diferindo uns dos outros em função principalmente da generalidade das ontologias 

[62], i.e., modelos conceituais tendem a ser mais específicos e próximos à implementação, e 

de seu escopo de (re)utilização [60], enquanto ontologias normalmente abrangem um número 

potencial de projetos maior do que um modelo conceitual. Contudo, no contexto deste 

trabalho essa distinção não é relevante, uma vez que modelos conceituais podem ser 

desenvolvidos com diferentes objetivos e a partir de diferentes pontos de vista [63].  

Ontologias podem ser classificadas de acordo com seu grau de generalidade. Neste 

sentido, Guarino [57] propõe uma classificação baseada em três níveis de generalidade. No 

nível mais genérico estão as ontologias de alto nível, as quais descrevem conceitos genéricos 

que são independentes de um domínio ou problema em particular. A seguir encontram-se as 

ontologias de domínio e as ontologias de tarefa, as quais descrevem respectivamente os 

conceitos relacionados a um determinado domínio e tarefas ou atividades genéricas como 

especializações dos conceitos introduzidos nas ontologias de alto nível. Por fim, encontram-se 

as ontologias de aplicação, as quais descrevem conceitos relacionados tanto a um domínio 

quanto a uma tarefa em particular, como especializações dos conceitos introduzidos nas 

respectivas ontologias de domínio e tarefa. Normalmente esses conceitos correspondem a 

papéis desempenhados por entidades do domínio quando ocorre a execução de uma dada 

atividade. 

4.2. Ontologias em Bioinformática  

Uma das motivações para o uso e desenvolvimento de ontologias na área de 

bioinformática é a disponibilidade de grande quantidade de dados biológicos. Em geral, as 
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ontologias são utilizadas para a padronização, compartilhamento e gerenciamento destes 

dados. Dentre as possíveis aplicações das ontologias está a representação formal do 

conhecimento de modo a possibilitar o compartilhamento e o reuso desse conhecimento. Na 

área de bioinformática, ontologias têm sido utilizadas, por exemplo, para disponibilizar um 

modelo de conceitos biológicos que auxiliam na integração de bases de dados e ferramentas 

heterogêneas da área [50]. Exemplos de ontologias em bioinformática incluem Gene 

Ontology (GO) [64], Foundational Model of Anatomy (FMA) Ontology [65], Sequence 

Ontology (SO) [66], Microarray Gene Expression Data Group (MGED) Ontology (MO) [67] 

e IMGT Ontology [68]. Cada ontologia possui características peculiares e são destinadas a 

diferentes propósitos.  

Gene Ontology (GO) [64] é uma das ontologias mais conhecidas na área. GO tem 

como objetivo prover um vocabulário sobre genes e seus produtos. Esse vocabulário é 

dinâmico, controlado e estruturado para que possa ser aplicado a todos os organismos 

eucariotos. O vocabulário pode ser utilizado para manutenção dinâmica do genoma e para a 

interoperabilidade entre bancos de dados genômicos. O GO é composto por três ontologias 

independentes: processos biológicos, funções moleculares e componentes celulares. A 

ontologia de processos biológicos refere-se a algum processo físico ou químico relacionado à 

área biológica com a participação de um gene ou de um produto gênico. A ontologia de 

funções moleculares está relacionada à descrição das funções moleculares, como as atividades 

bioquímicas de um produto de gene. Essa ontologia descreve o evento que ocorre sem 

especificar onde nem quando. Finalmente, a ontologia de componentes moleculares descreve 

o local da célula onde um produto gênico está ativo. 

Foundational Model of Anatomy (FMA) [65] Ontology é uma ontologia utilizada 

como referência na área de informática biomédica para classificação de entidades anatômicas. 

Essa ontologia consiste de classes ou tipos e relacionamentos necessários para a representação 

simbólica de estruturas anatômicas do corpo humano. Essa representação deve ser 

desenvolvida de modo que seja entendida pelos humanos e interpretada pelos sistemas 

computacionais. Essa ontologia não é limitada, isto é, ela pode ser expandida e aplicada a uma 

variedade de espécies. Assim, o objetivo principal da FMA Ontology é oferecer padronização 

e consistência para o desenvolvimento de representações das estruturas anatômicas. Exemplos 

de projetos desenvolvidos com base na FMA incluem a ontologia em neuroanatomia [69], 

ontologia de físicos em biologia [70], semântica que correlaciona a anatomia de ratos 
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(próstata e glândulas mamárias) com anatomia humana [71] e uma ontologia de aplicação 

FMA-RadLex para anatomia radiológica [72]. 

Sequence Ontology (SO) [66] é uma ontologia que tem como finalidade descrever as 

características e as propriedades de sequências biológicas. SO disponibiliza um conjunto de 

termos e relacionamentos para descrever anotações genômicas com o objetivo de padronizar 

suas diferentes formas de representação. A partir dessas anotações é possível extrair 

conhecimento e possibilitar o raciocínio automatizado sobre o seu conteúdo. Dessa forma os 

processos de troca de dados e análises comparativas de anotações podem ser facilitados.  

Microarray Gene Expression Data Group (MGED) Ontology (MO) [67] foi 

desenvolvida para disponibilizar uma terminologia para anotações de dados de microarray. 

Além disso, MO oferece uma semântica que possibilita anotações de um experimento de 

microarray através de um mecanismo consistente para descrever experimentos de genômica 

funcional. Esse mecanismo consiste em descritores biológicos relacionados às amostras ou ao 

processamento das mesmas. MO não tenta incorporar termos de ontologias existentes, mas faz 

referência a outras ontologias, facilitando o reuso de outras ontologias relacionadas a dados de 

microarray.  

O padrão “Minimal Information for the Annotation of a Microarray Experiment” 

(MIAME) [73] foi concebido para auxiliar no processo de descrição de experimentos de 

microarray. Este padrão consiste da definição de um conjunto de informações mínimas 

necessárias para permitir a interpretação de resultados e reprodução de experimentos de 

microarray. MO provê os termos para que essa descrição esteja de acordo com as 

especificações do MIAME. A descrição é modelada pelo Microarray Gene Expression Object 

Model (MAGE-OM) e posteriormente traduzida pelo Microarray Gene Expression Markup 

Language (MAGE-ML) em um formato padrão baseado em XML para facilitar a troca de 

dados [74]. 

Devido à popularização e consequente proliferação das ontologias biomédicas, foi 

necessário gerenciar e coordenar o processo de desenvolvimento e integração dessas 

ontologias, papel assumido pelo Open Biomedical Ontologies (OBO) Foundry [75]. Essa 

organização define um conjunto de princípios que oferecem suporte no processo de integração 

de dados biomédicos. Além disso, OBO Foundry mantém um conjunto de ontologias 

interoperáveis e bem estruturadas que incorporam vocabulários de diversas representações 

biológicas. Para que uma ontologia faça parte deste repositório ela deve estar disponível para 
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uso sem restrições, ser mutável, estar bem definida sintaticamente (sem ambiguidades), 

compartilhar informações comuns e ser desenvolvida através de um esforço colaborativo.  

Embora não faça parte do OBO Foundry [75], a IMGT-ONTOLOGY [68] é uma 

ontologia desenvolvida para as áreas de imunogenética e imunoinformática. Esta ontologia 

define conceitos para minimizar a complexidade da imunogenética e reduzir a distância entre 

as esferas biológica e computacional em bioinformática. Nessa perspectiva, IMGT Ontology é 

componente chave na elaboração e criação de conceitos e normas para modelar o sistema 

imunológico. Os conceitos são derivados de sete axiomas pré-determinados: identificação, 

descrição, classificação, numeração, orientação, localização e obtenção. A maioria dos 

conceitos está relacionada com a descrição e a caracterização de componentes das áreas de 

imunogenética e imunoinformática.  

4.3. Integração Baseada em Ontologias  

Ontologias têm sido utilizadas como suporte ao processo de desenvolvimento de 

integração de sistemas computacionais. Normalmente sistemas integrados possuem um 

domínio de conhecimento comum, o qual engloba tanto informações comuns a uma variedade 

de aplicações relacionadas, quanto informações específicas para cada aplicação. Desse modo 

as ontologias servem como ferramentas para compartilhar esse conhecimento comum, 

definido em um domínio de conhecimento, entre as diversas aplicações. Contudo, as 

ontologias fornecem não só um meio que possibilita a comunicação não ambígua entre os 

sistemas a serem integrados, mas também servem para que sistemas de domínios distintos 

possam compartilhar informações.  

A integração de sistemas e bases de dados em bioinformática utilizando ontologias 

pode ser classificada em duas abordagens. Na primeira abordagem, ontologias são utilizadas 

como base para a definição de um modelo de dados comum a um grupo de ferramentas ou 

para a definição de um modelo de referência (padrão) para a descrição de conjuntos de dados 

biológicos. Exemplos do uso dessa abordagem incluem o sistema IMGT [68] e o modelo 

MAGE-OM [74]. 

ImMunoGeneTics (IMGT) [68] é um sistema integrado de referência internacional nas 

áreas de imunogenética e imunoinformática. Esse sistema consiste em um conjunto de bases 

de dados de genes, sequências genéticas e estruturas de proteínas, além de ferramentas para a 

análise de sequências, análise genômica e análise de estrutura 3D das proteínas. Tanto as 
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bases de dados quanto as ferramentas foram definidas de acordo com a ontologia IMGT-

ONTOLOGY. 

Microarray Gene Expression Object Model (MAGE-OM) [74] é um modelo 

conceitual criado para descrever formalmente a sintaxe e a estrutura de dados de experimentos 

de microarray. Esse modelo foi inicialmente desenvolvido pela Microarray Gene Expresssion 

Data (MGED) Society e posteriormente adotado como padrão pelo Object Management 

Group (OMG) [76]. Com base no MAGE-OM, foi desenvolvida a MGED Ontology (MO) 

[67] para prover suporte à anotação semântica e busca em bases de dados de experimentos de 

microarray. MAGE-OM foi traduzido em uma linguagem de marcação MAGE-ML com 

suporte do MO para fornecer uma plataforma comum com a finalidade de facilitar a troca de 

dados entre sistemas. Por fim, foi criada a ferramenta MAGE-SKT que é responsável por 

facilitar a integração do MAGE-ML aos sistemas [74].  

Na segunda abordagem, ontologias são utilizadas na construção de mediadores, os 

quais representam um modelo de dados global (modelo/ontologia de referência). Esses 

mediadores são (então) utilizados para a integração de diferentes bases de dados e serviços, 

também chamados de modelos de dados específicos ou locais. Os mediadores provêem 

serviços que irão determinar como será a interação entre os componentes. Exemplos do uso 

dessa abordagem incluem os sistemas TAMBIS [77] e ONTOFUSION [78]. 

Transparent Access to Multiple Bioinformatics Information Sources (TAMBIS) [77] é 

um sistema que permite o acesso transparente e de forma integrada a múltiplas bases de dados 

e ferramentas de análise. O sistema tem como base um modelo conceitual de terminologia 

biológica, i.e., ontologia de domínio, chamada TAMBIS, e modelos das bases de dados sendo 

integradas. Consultas são feitas com base nos termos definidos na ontologia e assim 

mapeados para requisições nas respectivas bases de dados. 

ONTOFUSION [78] é um sistema que integra bases de dados biomédicas baseado em 

ontologias. Esse sistema promove a integração de dados (baseados) em dois processos: 

mapeamento e unificação. No mapeamento, as representações físicas das bases de dados 

(esquemas físicos) são mapeadas para os chamados esquemas virtuais, i.e., ontologias ou 

modelos conceituais que representam a estrutura das informações contidas em uma (dada) 

base de dados. No processo de unificação, diferentes esquemas virtuais são integrados em um 

único esquema virtual unificado, i.e., uma ontologia que reflete a estrutura conceitual das 

informações armazenadas nas diferentes bases de dados.  
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4.4. Metodologias de Desenvolvimento de Ontologias  

O desenvolvimento de uma ontologia não é uma tarefa simples. Em geral, essa 

atividade é realizada ao longo de várias etapas, por meio de um processo colaborativo. O 

processo de desenvolvimento de uma ontologia é análogo em muitos aspectos ao processo de 

desenvolvimento de software. Neste sentido, Hesse [60] propõe um ciclo de vida de quatro 

fases inspirado em um paradigma de desenvolvimento de software evolucionário: análise, 

projeto, implementação e uso operacional.   

A fase de análise envolve inicialmente a definição do domínio e dos objetivos da 

ontologia (focado na solução do problema alvo). Segue-se a identificação das possíveis fontes 

de conhecimento, como por exemplo, lista de possíveis requisitos das aplicações do domínio e 

outras ontologias relacionadas. Nessa fase é construído um primeiro glossário de termos e são 

definidas as linguagens a serem utilizadas na especificação da ontologia. 

A fase de projeto envolve inicialmente a definição da estrutura, com possível 

identificação de sub-ontologias. Nessa fase uma ontologia de referência é desenvolvida com o 

foco na precisão dos conceitos e na eficiência de comunicação desses conceitos entre os 

membros de uma comunidade [79]. O objetivo principal dessa ontologia é promover o 

entendimento comum entre pessoas, não máquinas. O glossário de termos é completado nessa 

fase, aprimorado e estendido com referências cruzadas.  

A fase de implementação envolve a tradução da ontologia de referência para uma 

ontologia concreta utilizando-se uma linguagem de especificação com características de 

decidibilidade e eficiência computacional de modo a possibilitar atividades de inferência 

computacional. Alternativamente, a ontologia de referência pode também ser traduzida para 

uma linguagem de programação. 

Finalmente, a fase de uso operacional envolve a utilização efetiva da ontologia 

desenvolvida, tanto por usuários quanto por diferentes aplicações. A partir das opiniões e 

sugestões coletadas ao longo do uso da ontologia, uma revisão da ontologia pode ser 

justificada e um novo ciclo de desenvolvimento pode ser iniciado. 

Diferentes metodologias foram propostas para a criação de ontologias [80]. Tais 

metodologias utilizam diferentes conjuntos de linguagens, artefatos e atividades neste 

processo de desenvolvimento. Exemplos de metodologias incluem a metodologia de Uschold 

e King [81], metodologia de Grüninger e Fox [82], METHONTOLOGY [83] e a abordagem 

de Amaya Berneras [84]. 
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A metodologia de Uschold e King [81] é baseada no processo de desenvolvimento de 

ontologias através da definição de quatro passos. O primeiro passo consiste em identificar 

qual o propósito da ontologia a ser construída. O segundo passo consiste no processo de 

construção da ontologia. Nesse passo são identificados os termos e relacionamentos, 

realizados os processos de codificação e de integração com ontologias existentes. No terceiro 

passo é feita avaliação da ontologia e, finalmente a documentação.  

A metodologia de Grüninger e Fox [82] é baseada principalmente na construção de 

modelos lógicos de conhecimento. Para desenvolvimento de uma ontologia seis passos são 

recomendados. O primeiro passo consiste em formular cenários motivadores do processo de 

desenvolvimento. No segundo passo são formuladas questões relacionadas aos cenários 

definidos no passo anterior. O terceiro passo consiste em especificar um vocabulário 

representativo dos cenários utilizando uma linguagem formal. No quarto passo é feita a 

formalização das questões utilizando o vocabulário definido no passo anterior. No quinto 

passo são especificados formalmente os termos e regras da ontologia a ser desenvolvida. O 

último passo consiste em obter respostas para as questões formalizadas. 

METHONTOLOGY [83] é uma metodologia que permite construir ontologias em alto 

nível de conhecimento. Primeiramente, essa metodologia sugere um planejamento das 

atividades a serem realizadas. Nesse passo devem ser definidos o processo de 

desenvolvimento de ontologias e as técnicas que serão utilizadas para realizar cada atividade. 

Posteriormente, o desenvolvimento é realizado com base nas atividades definidas no primeiro 

passo. Esse desenvolvimento deve incluir as etapas de especificação, conceitualização, 

formalização e implementação da ontologia. O último passo consiste em realizar atividades de 

suporte como integração, avaliação e documentação das ontologias desenvolvidas.  

A abordagem de Amaya Berneras [84] está vinculada ao desenvolvimento de 

ontologias associadas a aplicações. A cada nova aplicação, uma ontologia representativa dessa 

aplicação deve ser desenvolvida. A ontologia pode reutilizar e integrar ontologias existentes. 

Para o desenvolvimento da mesma, três passos são recomendados. O primeiro passo é a 

especificação da nova aplicação. O segundo passo consiste em estruturar a ontologia, 

reutilizar e estender o que já existe de outras aplicações. Finalmente, o último passo consiste 

no aprimoramento e na estruturação da ontologia.  

O desenvolvimento de uma ontologia assemelha-se ao desenvolvimento de sistemas 

computacionais também nos aspectos metodológicos, uma vez que as ontologias são partes de 
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um sistema. Assim as metodologias de desenvolvimento de ontologias são similares às 

metodologias de desenvolvimento de sistemas, com algumas adaptações. Entre as 

similaridades, ambas as metodologias devem considerar aplicações já existentes e reutilizá-las 

se possível. Além disso, no processo de implementação e uso operacional o feedback do 

usuário para quem o desenvolvimento está destinado deve ser considerado [60]. 

4.5. Linguagens Para Representação de Ontologias  

As ontologias são utilizadas para representação de conceitos de algum domínio de 

conhecimento. A formalização desses conceitos pode ser realizada utilizando linguagens para 

representação de ontologias, de modo que os mesmos sejam compreendidos por máquinas e 

pessoas. Essas linguagens possibilitam estruturar e expressar as informações em sistemas 

computacionais de forma clara e sem ambiguidades.  

Existem diversas linguagens utilizadas para representação das ontologias, tais como 

OBO File Format [85], XML (eXtensible Markup Language) [86], XML Schema [86], RDF 

[87] e RDF Schema [87], UML [88, 89] e OWL [90]. Qualquer linguagem escolhida para a 

construção da ontologia deve representar juntamente com as definições de conceitos, as 

relações existentes entre os mesmos.  

A Figura 2 ilustra um exemplo extraído da Foundational Model of Anatomy (FMA) 

Ontology usando uma notação gráfica simplificada. De acordo com essa notação, um 

retângulo representa um conceito e uma seta direcionada representa uma relação entre dois 

conceitos. Nesse exemplo, todos os relacionamentos existentes entre os conceitos são do tipo 

“is a” que representa uma especialização de um nó pai em um nó filho. Dessa forma Short 

bone e Long bone são especializações de Bone organ, enquanto que Femur e Tibia são 

especializações de Long bone. Esse exemplo será utilizado como base para ilustrar a aplicação 

de diferentes linguagens para a representação de ontologias, as quais são apresentadas a 

seguir.   
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Figura 2: Exemplo de modelo conceitual (adaptado de [65]) 

4.5.1. Formato de arquivo do OBO 

OBO File Format [85] é uma linguagem textual de representação de ontologia 

independente de plataforma, utilizada para visualização e edição de ontologias. Essa 

linguagem foi planejada para ser facilmente entendida, editável, analisada e extensível com o 

mínimo de redundância. Inicialmente desenvolvido pelo Gene Ontology Consortium, o OBO 

File Format é utilizado principalmente na área de bioinformática com a finalidade de 

armazenar e compartilhar ontologias da área.   

A Figura 3 ilustra a representação do modelo descrito na Figura 2 utilizando o formato 

de arquivo do OBO. Essa representação define cada conceito como uma instância de um 

termo (palavra-chave Term). Assim, a cada novo conceito uma nova instância de termo deve 

ser criada. Para cada conceito são definidos os atributos e relacionamentos existentes. 

Exemplos de atributos incluem a identificação, o nome e a definição do termo. Além dos 

atributos, relacionamentos podem ser declarados. Para cada relacionamento são declarados o 

tipo de relacionamento e o conceito (termo) com o qual existe essa relação. Todas as 

informações contidas entre duas declarações de termo referem-se a um mesmo conceito. 
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Figura 3: Exemplo de representação usando o Formato de Arquivo do OBO (adaptado de [65]) 

4.5.2. XML/Schema XML 

Extensible Markup Language (XML) [86] é uma linguagem de marcação que 

disponibiliza um formato para a representação de dados de forma estruturada. Desse modo, 

essa linguagem procura unificar o formato dos dados usados na comunicação entre duas 

aplicações, além de garantir a codificação em XML de qualquer coisa que possa ser definida 

na gramática, a chamada expressão universal [11]. Além disso, XML permite que uma mesma 

informação seja representada de diferentes formas utilizando os recursos da linguagem 

Schema XML [11] é uma linguagem baseada no formato XML que disponibiliza um 

vocabulário para descrição de propriedades e classes de um recurso XML. Essa linguagem 

define regras para validar a estrutura de um documento XML. As regras podem definir quais 

elementos, atributos, valores, tipos de dados podem aparecer no documento ou até mesmo 

definir quais elementos são descendentes de quais elementos.  

A Figura 4 ilustra a representação do modelo descrito na Figura 2 utilizando a 

linguagem XML. Nessa representação cada conceito está definido entre tags, que consistem 

de palavras entre sinais ‘<’ e ‘>’, de abertura e fechamento. Toda tag de abertura possui um 

fechamento associado. A definição de um novo conceito é feita através da criação de uma tag 

<class-def>. Entre a tag de abertura <class-def> e a de fechamento </class-def> são definidos 

os atributos desse conceito (<class name=“value”>) e relacionamentos (<subclasse-of>), se 
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houver, desse conceito a outro. Cada relacionamento está definido por uma tag <subclass-of> 

que possui em seu conteúdo, ou seja, até a tag de fechamento </subclasse-of>, a definição do 

conceito com o qual se relaciona.  

 

 

Figura 4: Exemplo de representação usando XML 

4.5.3. Resource Description Framework (RDF)/ RDF Schema 

RDF [87] é uma linguagem de propósito geral baseada em XML usada principalmente 

para representar informações na Web. Essa linguagem provê recomendações para 

padronização na definição de metadados e para a representação de dados. A representação de 

objetos é feita através de notações que determinam um padrão para definição de atributos e 

valores de modo que os dados possam ser trocados entre aplicações [11]. RDF Schema [87] é 

uma linguagem que disponibiliza elementos básicos para descrição de ontologias. Essa 

linguagem também é utilizada na definição de dados para modelos RDF especificando quais 

objetos podem ser utilizados com quais atributos na representação de dados desses modelos 

[11].  

A Figura 5 ilustra a representação do modelo descrito na Figura 2 utilizando RDF. 

Essa representação, assim como em XML, utiliza tags para definir conceitos e 
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relacionamentos. Para definir um novo conceito, RDF utiliza uma tag <rdf:Class> que possui 

em seu conteúdo um identificador especificado em <rdfs:ID=“value”>. O relacionamento de 

generalização é definido por uma tag de relacionamento <rdfs:subClassOf> que especifica o 

conceito com o qual se relaciona.  

 

 

Figura 5: Exemplo de representação usando a linguagem RDF 

4.5.4. Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) [88, 89] é uma linguagem bastante utilizada na 

representação de modelos conceituais e ontologias de referência tanto por ser uma linguagem 

com representação gráfica, com amplo suporte ferramental, quanto por permitir a definição de 

vocabulários específicos (perfis UML) para a representação de modelos. Essa linguagem foi 

desenvolvida e padronizada pelo Object Management Group (OMG) para a modelagem de 

sistemas computacionais orientados a objetos.  

UML é definida a partir de uma hierarquia de metamodelagem de quatro níveis. O 

nível M0 corresponde a objetos em tempo de execução. O nível M1 corresponde a modelos 

desenvolvidos por usuários e projetistas, por exemplo, em termos de um conjunto de classes. 

O nível M2 corresponde ao metamodelo UML, isto é, à linguagem propriamente dita. 

Finalmente, o nível M3 corresponde ao meta-metamodelo UML, isto é, uma linguagem para a 

definição de linguagens de modelagem, que nesta hierarquia corresponde à linguagem Meta 

Object Facility (MOF) [91]. 
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A Figura 6 ilustra a representação do modelo descrito na Figura 2 utilizando um 

diagrama de classe UML. Nesse diagrama, cada conceito está representado por um retângulo. 

Um relacionamento de generalização é representado por uma linha com um triângulo não 

preenchido ao final. Através dessa representação é possível verificar graficamente cada 

conceito e os relacionamentos entre eles.  

 

 

Figura 6: Exemplo de representação usando um diagrama de classe UML 

4.5.5. Web Ontology Language (OWL) 

Web Ontology Language (OWL) [90] é uma das linguagens mais utilizadas para a 

criação de uma ontologia concreta. A linguagem OWL foi desenvolvida e padronizada pelo 

World Wide Web Consortium (W3C) para a especificação de ontologias na web. A motivação 

principal para a criação de OWL foi a necessidade de capturar formalmente o significado da 

terminologia utilizada em documentos web possibilitando realizar algum processamento sobre 

os mesmos. Neste sentido, fatores como velocidade de processamento foram priorizados em 

relação à expressividade da linguagem. OWL pode ser considerada uma família de linguagens 

dado que OWL provê três sub-linguagens com poder de expressão progressivo: OWL Lite, 

OWL DL e OWL Full, cada qual uma extensão da linguagem predecessora, respectivamente 

[92]. 

Cada uma das três sub-linguagens possui um nível de formalidade e disponibiliza uma 

liberdade ao usuário para realizar a definição da sua ontologia: OWL Lite é a mais simples e 

fornece hierarquia de classificação e algumas restrições simples. OWL DL disponibiliza 

expressividade máxima e garantia de decidibilidade e completude computacional. Oferece 
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algumas restrições adicionais comparadas ao Lite. OWL Full fornece expressividade máxima, 

mas não oferece garantia computacional [92]. Na escolha de uma sub-linguagem devem ser 

levados em consideração as vantagens de cada uma em relação às demais e o propósito que a 

linguagem vai ser utilizada.  

A Figura 7 ilustra a representação do modelo descrito na Figura 2 utilizando a 

linguagem OWL. Nessa representação, assim como em XML, também são utilizadas tags 

para definição de conceitos e relacionamentos. Para cada novo conceito uma tag 

<Declaration> é definida e possui como conteúdo a declaração de uma classe <Class 

name=“value”>, onde value representa o nome da classe.  Os relacionamentos são definidos 

após a apresentação de todos os conceitos. A relação de generalização é definida utilizando a 

tag <SubClassOf>, onde são especificados os dois conceitos associados a essa relação. Neste 

caso, o primeiro conceito consiste na subclasse do segundo.  

 

 

Figura 7: Exemplo de representação usando linguagem OWL 
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5. ABORDAGEM DE INTEGRAÇÃO SEMÂNTICA BASEADA EM 

CONECTORES 

Este capítulo apresenta uma abordagem para a integração semântica de ferramentas de 

análise de expressão gênica usando conectores. Esta abordagem consiste de um conjunto de 

diretrizes que consistem de atividades a serem realizadas para o desenvolvimento de um 

conector para integrar semanticamente duas ferramentas ou uma fonte de dados e uma 

ferramenta, bem como de uma ontologia de referência proposta para a área de análise de 

expressão gênica. 

5.1. Cenários Básicos de Integração 

Uma dada ferramenta (TA) pode ser integrada de diferentes formas a outra ferramenta 

(TB) ou a uma fonte de dados (D). Neste sentido, cinco cenários básicos de integração podem 

ser identificados considerando-se apenas o fluxo de dados entre estas entidades (veja Figura 

8): i) dados armazenados em D são consumidos por TA; ii) dados produzidos por TA são 

armazenados em D; iii) dados armazenados em D são consumidos por TA e posteriormente 

dados produzidos por TA são armazenados em D; iv) dados produzidos por TA são 

consumidos por TB; e v) dados produzidos por TA são consumidos por TB e posteriormente 

dados produzidos por TB são consumidos por TA. 

 

 
Figura 8: Cenários básicos de integração 

 

Consideramos que o cenário iii pode ser visto como uma combinação dos cenários i e 

ii, enquanto que o cenário v pode ser visto como uma variação do cenário iv. Em ambos os 

casos, há o fluxo bidirecional de dados entre uma fonte de dados e uma ferramenta ou entre 
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duas ferramentas. Neste sentido, o conjunto de diretrizes propostos na seção 5.2 levam em 

consideração apenas os cenários de fluxo unidirecional de dados. Contudo, dado que os 

cenários iii e v (fluxo bidirecional) representam variações dos cenários i, ii e iv (fluxo 

unidirecional), as mesmas diretrizes poderão ser aplicadas a estes cenários com pequenas 

variações. 

5.2. Diretrizes Para Desenvolvimento de Conector 

As atividades abaixo podem ser utilizadas no desenvolvimento de um conector C para 

a integração de duas ferramentas A e B ou uma fonte de dados D e uma ferramenta A.  

 

1. Identificação das principais funcionalidades das ferramentas envolvidas 

Esta atividade tem por objetivo identificar as principais funcionalidades das 

ferramentas a serem integradas. Estas funcionalidades devem ser especificadas de forma 

abstrata através da elaboração de documento contendo uma lista FA1, FA2, ..., FAN e FB1, 

FB2, ..., FBM das funcionalidades providas pelas ferramentas A e B, respectivamente. A partir 

desta especificação funcional, tem-se uma melhor compreensão dos serviços providos por 

cada ferramenta e, ao mesmo tempo, uma base para identificar potenciais pontos de interação. 

Caso a integração seja realizada entre uma fonte de dados e uma ferramenta, devem ser 

especificadas somente as funcionalidades da ferramenta envolvida. 

 

2. Descrição inicial do cenário de integração 

Após a identificação das principais funcionalidades providas pelas ferramentas A e B, 

devemos descrever o cenário de integração a ser considerado no desenvolvimento do conector 

C. Dado que, em geral, uma ferramenta provê diferentes serviços e considerando-se que os 

serviços providos por duas ferramentas de interesse podem ser combinados de diferentes 

formas para a criação de um ambiente integrado para a análise de expressão gênica, tem-se 

então um conjunto potencialmente grande de possibilidades ou cenários de integração. Neste 

sentido, esta atividade tem por objetivo delimitar estas possibilidades de modo a descrever o 

cenário alvo da integração. 

A descrição deste cenário pode ser realizada em duas etapas concomitantes. 

Inicialmente, devemos proceder à seleção das funcionalidades de interesse para o cenário de 

integração pretendido. Assim, a partir da lista FAi, e FBj, das funcionalidades providas pelas 

ferramentas A e B devemos selecionar o subconjunto das funcionalidades diretamente 
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relacionadas ao cenário pretendido. Ao mesmo tempo, devemos realizar uma descrição geral 

deste cenário. Esta descrição pode ser feita de forma textual e deve, necessariamente, 

envolver todas as funcionalidades de interesse identificadas. Novamente, caso a integração 

seja realizada entre uma fonte de dados e uma ferramenta, devem ser selecionadas somente as 

funcionalidades de interesse da ferramenta envolvida.  

 

3. Descrição detalhada do cenário de integração 

Após a descrição inicial do cenário de integração, devemos detalhá-lo. Este 

detalhamento pode ser realizado através do desenvolvimento de diferentes modelos funcionais 

associados ao cenário de integração. O objetivo desta atividade é detalhar as principais 

funcionalidades associadas ao cenário de integração, bem como identificar possíveis 

relacionamentos entre as mesmas. Neste sentido, recomenda-se o desenvolvimento de um 

modelo de caso de uso e de um modelo de atividades do cenário de integração.  

Um modelo de atividades consiste de um diagrama de atividades UML [88,89]. Um 

diagrama de atividades descreve um comportamento a partir da execução coordenada de uma 

sequência de atividades. Cada funcionalidade de interesse identificada deve ser mapeada para 

uma atividade. Além disso, as funcionalidades associadas ao conector também devem ser 

mapeadas para atividades, pois são essenciais para a integração de duas ferramentas ou de 

uma ferramenta e uma base de dados. O desenvolvimento desse modelo tem por objetivo 

prover uma descrição integrada das principais atividades (funcionalidades) do cenário de 

integração, isto é, sem a preocupação com a vinculação das funcionalidades a suas 

ferramentas.  

Após o desenvolvimento do modelo de atividades, um modelo de caso de uso deverá 

ser desenvolvido. Um modelo de caso de uso consiste de um diagrama de casos de uso UML 

[88,89] e de uma descrição detalhada dos casos de uso de interesse. Um diagrama de caso de 

uso descreve um cenário de interação entre um conjunto de usuários (atores) e um sistema. 

Essa interação consiste de uma sequência de ações que o sistema executa para produzir um 

resultado observável para seus usuários. 

Os casos de uso serão identificados com base no modelo de atividades desenvolvido e 

nas funcionalidades associadas ao cenário de integração. De maneira geral, cada atividade 

identificada pode ser mapeada para um caso de uso. Contudo, duas ou mais atividades 

relacionadas poderão ser mapeadas para um mesmo caso de uso caso a granularidade das 
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mesmas seja baixa. Cada caso de uso identificado estará associado a uma das ferramentas 

envolvidas na integração ou ao próprio conector. Os atores e suas associações com os casos 

de uso serão identificados a partir da descrição geral do cenário de integração. 

A descrição detalhada dos casos de uso consiste na descrição textual dos principais 

aspectos associados ao caso de uso. A Figura 9 apresenta o modelo de descrição detalhada de 

um caso de uso. Para cada caso de uso deverão ser definidos elementos como atores, 

finalidade e visão geral. Esta descrição também deverá incluir uma descrição numerada das 

ações iniciadas pelos atores associados ao caso de uso, bem como das ações executadas pela 

ferramenta em resposta às ações dos atores (sequência típica de eventos). Uma sequência 

alternativa de eventos também pode ser especificada caso existam ações executadas, tanto 

pelos atores quanto pelo sistema, que não foram especificadas na sequência típica e que 

representam possibilidades a serem realizadas no mesmo caso de uso.  

 

 

Figura 9: Modelo de descrição detalhada de caso de uso 

 

A descrição detalhada dos casos de uso não precisa ser realizada para todos os casos 

de uso identificados no diagrama, mas apenas para os casos de uso de interesse. O critério 

para seleção desses casos de uso baseia-se na identificação, a partir do diagrama de 

atividades, das atividades que estão na região limítrofe, isto é, onde deve ocorrer a interação 

entre duas ferramentas ou entre uma ferramenta e uma base de dados. Essa região contém as 

atividades que derivam os casos de uso de interesse os quais devemos detalhar. Além disso, 

devemos especificar possíveis relacionamentos com outros casos de uso. Ou seja, se houver 

um caso de uso de interesse que possua algum relacionamento de inclusão ou extensão com 

outros casos de uso, esses últimos devem ser considerados nessa descrição detalhada.  
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4. Descrição detalhada dos dados de interesse 

Após realizar a descrição detalhada do cenário de integração, devemos realizar uma 

descrição detalhada dos dados de interesse da integração. Os dados de interesse da integração 

representam os dados de entrada para o conector que podem ser produzidos por uma 

ferramenta (ou outro conector) ou armazenados em uma fonte de dados. Além disso, os dados 

de interesse representam os dados de saída do conector que podem ser consumidos por uma 

ferramenta (ou outro conector) ou armazenados em uma fonte de dados.  

Para realizar a descrição dos dados de interesse devemos primeiramente identificar as 

funcionalidades Fi diretamente relacionadas à produção ou ao consumo destes dados. Essas 

funcionalidades podem ser identificadas a partir da descrição detalhada do cenário de 

integração, tipicamente associadas aos casos de uso de interesse. Para cada funcionalidade Fi 

identificada, devemos descrever os dados associados a partir da descrição detalhada do 

cenário de integração. Outras fontes de informações também poderão ser utilizadas no 

desenvolvimento desta atividade tais como manuais, páginas de ajuda (help) ou qualquer 

documentação da ferramenta que permita realizar um levantamento de informações sobre os 

dados que são consumidos ou produzidos. 

A Figura 10 ilustra os dados de interesse associados a cada funcionalidade que 

devemos descrever. Apesar dos dados de interesse serem representados pelos dados de 

entrada do conector (SFAi) e de saída do conector (EFBj), podemos também identificar os 

demais dados associados às funcionalidades identificadas (EFAi, SFBj). Embora esta 

identificação possa auxiliar na identificação dos dados de interesse, a mesma não é 

obrigatória. 

 

 

Figura 10: Representação dos dados de entrada e saída do conector 
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Existem situações em que o conector é responsável por realizar mais de uma atividade 

de processamento dos dados, podendo ser considerado como um conector composto. Nestes 

casos, o conector pode ser decomposto em conectores simples, cada qual responsável por 

realizar uma atividade específica do processamento dos dados. Dessa forma os dados 

associados à entrada e à saída de cada um desses conectores simples são considerados de 

interesse e devem ser descritos assim como os dados associados às funcionalidades.  

O formato para descrição de dados consiste de duas tabelas, uma para representação 

dos dados consumidos e outra para os dados produzidos por cada conector. Assim, para cada 

novo item de dado identificado, uma linha na tabela é criada. As colunas devem especificar o 

nome/identificação do item de dado, a descrição semântica do dado e a sintaxe de 

representação do mesmo. A descrição semântica consiste em uma descrição textual sobre a 

representação dos dados identificados. A sintaxe de representação consiste em informar o 

formato de representação (e.g., arquivo texto, arquivo binário, banco de dados, etc), tipo de 

dado (e.g., inteiro, ponto flutuante, String) e cardinalidade (e.g., única instância, vetor, 

matriz). Ao final desta atividade temos a descrição detalhada dos dados de interesse utilizados 

na integração.  

 

5. Modelagem conceitual dos dados de interesse 

 Após a descrição detalhada dos dados de interesse devemos desenvolver um modelo 

conceitual utilizando diagramas de classe UML [88,89] para representar os dados de interesse 

envolvidos na integração. O objetivo desta atividade é produzir um modelo abstrato a partir 

das informações contidas na descrição detalhada realizada na atividade 4. A linguagem UML 

foi escolhida para criar os modelos conceituais pois trata-se da mesma linguagem utilizada na 

modelagem da ontologia de referência. Além disso, essa linguagem facilita a criação de 

modelos concretos dos dados em uma futura implementação envolvendo o domínio 

representado. 

 Dois modelos conceituais devem ser especificados para cada conector a ser 

desenvolvido: um modelo conceitual para representar os dados de entrada do conector e outro 

para representar os dados de saída do conector. Em cada modelo conceitual devem ser 

formalizados os conceitos e os relacionamentos fundamentais identificados na descrição 

detalhada dos dados. Cada item de dado deve ser mapeado para um conceito do modelo 
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conceitual. No caso de um conector composto, devem ser especificados dois modelos 

conceituais para cada conector simples que o compõe. 

 

6. Mapeamento para ontologia de referência 

Após a modelagem conceitual dos dados de interesse devemos realizar o mapeamento 

dos conceitos identificados em cada modelo conceitual para uma ontologia de referência. 

Primeiramente devemos identificar os conceitos semanticamente equivalentes nos conjuntos 

de dados de interesse da integração. Assim é possível identificar conceitos associados a 

ferramentas distintas e que são mapeados para um mesmo conceito da ontologia de referência. 

Essa identificação é uma atividade fundamental para a integração semântica entre duas 

ferramentas ou entre uma ferramenta e uma fonte de dados. Caso não haja equivalência ou 

uma forma de obter-se essa equivalência entre esses conjuntos de dados, a integração 

semântica fica comprometida.  

 O mapeamento pode ser realizado utilizando-se uma tabela de equivalência para cada 

conector. Essa tabela contém três colunas: a primeira coluna contém conceitos referentes aos 

dados consumidos pelo conector; a segunda coluna contém os conceitos presentes na 

ontologia de referência; e a terceira coluna contém os conceitos referentes aos dados 

produzidos pelo conector. Cada entrada nas colunas 1 e 3 da tabela devem ser mapeadas para 

um conceito da ontologia de referência. A Figura 11 ilustra a construção de uma tabela de 

equivalência. 
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Figura 11: Mapeamento de conceitos dos modelos conceituais para ontologia de referência  

  

 De forma ideal, ao final do mapeamento, cada conceito representando um dado 

consumido pelo conector é mapeado para um conceito da ontologia de referência, o qual 

também representa um dado produzido pelo conector. Contudo, podem existir situações em 

que um conceito que representa dados de entrada consumidos pelo conector não possui 

equivalência com um conceito que representa a saída. Além disso, podem existir situações em 

que um conceito que representa os dados de saída produzidos pelo conector não encontra 

equivalência em uma entrada consumida pelo conector.  

 Ambos os casos podem não representar necessariamente um problema. No primeiro 

caso, um conceito que representa dados de entrada possivelmente pode representar alguma 

informação que é utilizada pelo conector para produzir uma saída. Esse conceito também 

pode representar uma informação que, de fato, não é utilizada no processo de integração. No 

segundo caso, um conceito que representa os dados de saída pode representar uma informação 

que possa ser derivada dos dados de entrada. Contudo, caso não seja possível obter qualquer 

associação ou equivalência entre os dados de entrada e saída do conector não podemos 

afirmar que integração semântica foi obtida.  
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 Finalmente, podemos considerar a realização de uma revisão da ontologia de 

referência de modo a incluir novos conceitos e/ou relacionamentos ou revisar conceitos e 

relacionamentos existentes na versão atual da ontologia. 

 

7. Adequação dos dados de interesse 

 Após o mapeamento para ontologia de referência devemos identificar a necessidade de 

conversão sintática e semântica nos dados de interesse de modo a eliminar potenciais 

incompatibilidades. Para identificar eventuais necessidades de conversão sintática nos dados 

devemos verificar o formato e a sintaxe de representação de cada conceito de entrada/saída do 

conector mapeado com sucesso para a ontologia de referência. Um exemplo de conversão 

sintática é a conversão de formatos de arquivo. Existem situações em que os dados de entrada 

do conector estão em um arquivo cujo formato não condiz com o formato aceito como saída 

do conector. Neste caso, torna-se necessária a conversão de formato de arquivo de modo que 

os dados sejam convertidos em outro formato, modificando a forma em que estão 

representados, sem sofrer alterações de conteúdo. Caso seja necessária conversão devemos 

especificar como esta operação de adequação sintática será realizada. 

 Nesta atividade também devemos identificar a necessidade de realizar adequações 

semânticas nos dados de interesse de modo a eliminar possíveis incompatibilidades. Para 

realizar essa identificação devemos realizar uma análise de cada conceito de saída do conector 

mapeado inicialmente sem sucesso para um conceito de entrada equivalente. Para tornar 

possível a conversão devemos verificar a possibilidade de obter o conceito de saída a partir do 

conjunto de dados de entrada ou a partir de outra fonte de dados. Caso seja possível realizar 

essa operação de adequação semântica, devemos especificar como esta operação de 

adequação semântica será realizada. Essas adequações devem ser especificadas para cada 

conector. No caso de um conector composto, as adequações sintáticas e semânticas devem ser 

especificadas para cada conector simples que o compõem. 

 

8. Identificação de políticas de acesso e ativação 

Após identificar a necessidade de adequações dos dados de interesse devemos definir 

as políticas de acesso e ativação do objeto alvo da integração (ferramenta ou fonte de dados). 

A descrição da política de acesso deve identificar qual a forma de acesso às funcionalidades 

(local ou remota) desse objeto. Além disso, devemos coletar informações sobre o local de 
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instalação lógica do objeto alvo e eventuais restrições de acesso (público ou acesso privado 

com autorização). Essa descrição representa um requisito relevante para a implementação do 

conector.  

A descrição da política de ativação do objeto alvo também representa um requisito 

relevante. Nessa descrição deve ser definida a forma com que haverá a transferência de 

controle (passagem da thread de execução) para o objeto alvo da integração (manual ou 

automática). A ativação automática só é possível caso haja uma API (interface de 

programação de aplicações) descrevendo como as funcionalidades do objeto alvo podem ser 

invocadas. Caso contrário, somente a ativação manual será possível.  

As definições das políticas de acesso e ativação devem ser realizadas por meio de uma 

descrição textual. As informações contidas nessas definições podem ser derivadas de 

informações descritas no cenário de integração, manuais e páginas de ajuda e documentação 

da API, se disponível. 

 

9. Implementação do conector 

 Após a identificação das políticas de acesso e ativação devemos realizar a 

implementação do conector. O objetivo dessa atividade é sistematizar o processo de 

implementação de modo a facilitar a execução desse processo por parte do desenvolvedor. 

Esta abordagem não prescreve a linguagem de programação a ser utilizada. Tanto linguagens 

orientadas a objeto quanto linguagens procedurais podem ser utilizadas. A linguagem mais 

adequada depende dos recursos oferecidos para implementar a transferência de controle. 

 As funcionalidades de cada conector a ser implementado estão divididas em quatro 

blocos funcionais: 1) processamento de entrada; 2) processamento de adequações sintáticas; 

3) processamento de adequações semânticas; e 4) processamento de saída e transferência de 

controle. O primeiro bloco envolve o processamento inicial dos dados de entrada de modo 

que os mesmos estejam disponíveis para serem utilizados pelo conector. O segundo bloco 

envolve procedimentos para realizar adequações sintáticas nos dados de entrada. O terceiro 

bloco envolve procedimentos para realizar adequações semânticas nos dados de entrada. O 

segundo e o terceiro bloco só são implementados caso haja necessidade de conversões 

sintática e semântica nos dados.  O último bloco envolve processamento dos dados de saída 

do conector e procedimentos para acesso do objeto alvo da integração e transferência de 

controle para o mesmo baseados nas políticas de acesso e ativação. Esses procedimentos só 
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serão implementados caso o conector seja responsável por realizar o acesso e a ativação de 

um objeto alvo e, além disso, a ativação automática do mesmo seja possível. 

Os requisitos para a implementação de cada bloco funcional podem ser identificados a 

partir da descrição detalhada dos dados de interesse, informações sobre a adequação sintática 

e semântica dos dados de interesse e identificação das políticas de acesso e ativação. Os 

blocos funcionais deverão ser executados nesta ordem. Para isso, deve existir uma thread de 

controle no conector.  

O conector pode ser implementado isoladamente da ferramenta origem da integração 

TA ou de forma integrada. A implementação isolada torna a integração dependente do usuário, 

uma vez que o mesmo deve ativar manualmente o conector. A implementação de forma 

integrada torna o processo automático, contudo o desenvolvedor do conector deve ter acesso 

ao código fonte de TA para que possa realizar, a partir da ferramenta, uma transferência de 

controle para o conector. Cabe ao desenvolvedor identificar a melhor forma de implementar. 

Finalizada a implementação devemos testar o conector considerando-se o cenário de 

integração especificado. 

 

5.3. Ontologia de Referência 

Diferentes ontologias estão disponíveis e são utilizadas na área de bioinformática. 

Contudo essas ontologias focam aspectos específicos dessa área, como, por exemplo, 

conceitos relacionados a processos biológicos, componentes celulares, funções moleculares, 

sequências moleculares, etc. Não há uma ontologia com foco específico no domínio de 

análise de expressão gênica, embora conceitos relacionados a esse domínio estejam presentes 

em diversas ontologias. Neste sentido, uma ontologia de referência foi definida 

especificamente para esse domínio com foco na representação de informações contida nos 

dados utilizados por ferramentas de análise de expressão gênica. Essa ontologia utiliza alguns 

conceitos presentes nas ontologias Gene Ontology (GO) [64] e Sequence Ontology (SO) [66], 

bem como apresenta conceitos e relacionamentos próprios. Uma característica dessa e de 

outras ontologias é que a mesma deve ser adaptável, isto é, novos conceitos e relacionamentos 

podem ser incluídos e/ou alterados de acordo com a evolução do conhecimento da área e de 

outras necessidades específicas.   

O desenvolvimento da ontologia de referência foi motivado pela falta de uma 

ontologia específica do domínio para ser utilizada como suporte à integração de ferramentas 
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de análise de expressão gênica. Essa ontologia compartilha informações do domínio de 

análise de expressão gênica de modo que novas ferramentas possam utilizar essas 

informações para detectar inconsistências e erros conceituais durante a integração. Desse 

modo o processo de integração de ferramentas utilizando a ontologia de referência como 

suporte pode gerar resultados mais confiáveis.  

A representação da ontologia de referência utiliza diagramas de classes UML. Essa 

linguagem foi escolhida por ser bastante conhecida e por permitir uma representação em alto 

nível de abstração dos conceitos e relacionamentos existentes no domínio. Essa representação 

é suficiente para suprir as necessidades decorrentes da aplicação da abordagem proposta, uma 

vez que as informações contidas nessa ontologia são utilizadas apenas como referência para 

prover suporte à integração de ferramentas de análise de expressão gênica (nenhum 

processamento automático ou inferência é realizado). 

A Figura 12 apresenta um conjunto de conceitos relacionados a ácidos nucleicos. Um 

conceito é representado por retângulo rotulado. Uma linha sólida interconectando dois 

conceitos ou um conceito a ele mesmo representa uma associação. Um diamante preenchido 

ao final de uma associação representa uma associação de composição. Uma linha com um 

triângulo não preenchido ao final representa uma generalização. Os conceitos com 

preenchimento cinza representam elementos utilizados de outras ontologias. 

Um ácido nucleico (Nucleic_Acid) representa um composto químico formado por uma 

sequência de nucleotídeos (Nucleotide), os quais representam as unidades básicas desse 

composto. Existem dois tipos de ácidos nucleicos: DNA (ácido desoxirribonucleico) e RNA 

(ácido ribonucleico). O DNA representa uma molécula que armazena informações genéticas e 

pode conter genes (Gene). Esses genes são representados por uma ou mais sequências de 

bases ordenadas (Base_sequence).  

O DNA realiza os processos de replicação (is_replicated_into) e de transcrição 

(is_transcribed_into). O processo de replicação consiste na duplicação semiconservativa da 

molécula de DNA que gera outra molécula. O processo de transcrição consiste na síntese de 

RNA utilizando o DNA como molde. Esses processos estão representados por relações de 

associação que possuem multiplicidade agregada. A multiplicidade expressa numericamente 

(valor exato, intervalo ou vários) a quantidade de instâncias de cada conceito que pode ocorrer 

na relação. Assim, na replicação um DNA pode gerar um ou vários DNAs, enquanto que na 

transcrição um DNA pode gerar um ou vários RNAs.  



48 

 

O RNA representa uma estrutura intermediária responsável pela síntese de proteínas da 

célula. Existem diferente tipos de RNA. No contexto deste trabalho os tipos de RNA mais 

relevantes incluem RNA mensageiro (mRNA), RNA  ribossômico (rRNA), RNA transportador 

(tRNA) e RNA não-codificante (ncRNA).   

O RNA mensageiro (mRNA) é o responsável pelo envio de informações do núcleo da 

célula para o meio em que a proteína será sintetizada. O RNA ribossômico (rRNA) é o 

componente primário para a formação dos ribossomos. O RNA transportador (tRNA) é 

responsável pelo transporte de moléculas de aminoácidos até os ribossomos para formação de 

proteína. Por último, o RNA não-codificante (ncRNA) representa um RNA que não é 

traduzido e nem participa do processo de síntese de proteína.  

RNA é um tipo de produto gênico funcional (Functional_Gene_Product). O produto 

gênico funcional representa o produto gerado como resultado do processamento das 

informações genéticas contida em um gene. Proteína (Protein) representa um composto 

orgânico que, assim como o RNA, também é um tipo de produto gênico funcional. 

  

     
Figura 12: Conceitos e relacionamentos associados a ácidos nucleicos 
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A Figura 13 ilustra conceitos relacionados à expressão gênica de um produto 

funcional. O produto gênico funcional (Functional_Gene_Product) representa a entidade 

responsável pela ocorrência do processo de expressão gênica (Gene_Expression). Esse 

processo representa um fenômeno biológico que envolve desde a decodificação da informação 

contida em um gene até a formação de um produto funcional. Expressão gênica é representada 

por valores que quantificam o nível que um produto funcional é expresso através de uma 

medição relativa (Gene_Expression_Value). Esses valores podem ser classificados em valores 

baseados em RNAs (RNA_Based_Value) ou proteínas (Protein_Based_Value). Tal 

classificação foi definida com base nas técnicas utilizadas para obter os dados de expressão 

gênica. Uma condição experimental (Experimental_Condition) representa uma condição sobre 

a qual experimentos com genes são submetidos para realizar a medição da expressão gênica. 

A condição experimental (Experimental_Condition) afeta a expressão gênica (Gene_ 

Expression) e consequentemente torna os valores de expressão gênica (Gene_Expression_ 

Value) dependentes dessa condição.  

 

 

Figura 13: Conceitos e relacionamentos associados à Expressão Gênica 

 

A Figura 14 ilustra conceitos relacionados às abordagens para obtenção de dados de 

expressão gênica. Gene_Expression_Analysis_Approach representa os diferentes tipos de 

abordagens disponíveis para a obtenção de dados de expressão gênica baseadas em RNA. 

Três tipos de abordagens foram identificados: abordagens baseadas em sequências 

(Sequence_Based_Approach), abordagens baseadas em hibridização (Hybridization_Based_ 

Approach) e demais abordagens (Other_Approach). Sequence_Based_Approach representa 

abordagens que utilizam o sequenciamento de genes como método para obtenção de dados de 

expressão gênica. cDNA_Sequencing, RNA-Seq e SAGE (Tag_Based_Approach) são os tipos 

mais conhecidos dessa abordagem.  
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Hybridization_Based_Approach representa abordagens que realizam a hibridização de 

elementos como método para obtenção de dados. Abordagens one-color (One-

color_Microarray) e two-color (Two-color_Microarray) são tipos de 

Hybridization_Based_Approach. Microarray de oligonucleotídeo one-color (One-

color_Oligonucleotide) é um tipo de One-color_Microarray. Microarray de Tiling 

(Tiling_Microarray) é um tipo de One-color_Oligonucleotide. Microarray de impressão 

(Spotted_Microarray), microarray amplificado (Amplified_Microarray) e microarray de 

oligonucleotídeo two-color (Two-color_Oligonucleotide) são tipos de Two-color_Microarray. 

Tilling_With_Reference_Microarray é um tipo de Two-color_Oligonucleotide. Demais 

abordagens (Other_Approach) representa abordagens que não se enquadram em nenhuma das 

anteriores. PCR em tempo real (qPCR) é um tipo de abordagem dessa categoria.   

 

  
Figura 14: Abordagens para análise de expressão gênica 

 

A Figura 15 apresenta os relacionamentos entre os diferentes tipos de abordagens para 

obtenção de dados de expressão gênica e os diferentes valores utilizados para a quantificação 

do nível de expressão gênica. No contexto deste trabalho não foram considerados valores 

obtidos a partir da expressão de proteínas. Os valores obtidos a partir da expressão de RNA 

são diferenciados pelo parâmetro utilizado na medição relativa da expressão gênica (razão, 
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intensidade, contagem e amplificação). A abordagem Two-color_Microarray é quantificada 

através de valores baseados na razão (Ratio_Based_Value). A abordagem One-

color_Microarray é quantificada através de valores baseados em intensidade 

(Intensity_Based_Value). A abordagem Sequence_Based_Approach é quantificada através de 

valores baseados em contagem (Count_Based_Value). A abordagem qPCR é quantificada 

através de valores baseados em amplificação (Amplification_Based_Value).  

 

   

Figura 15: Conceitos e relacionamentos entre os tipos de dados de expressão gênica e valores associados 

 

A Figura 16 apresenta um detalhamento da representação de valores de expressão 

gênica baseados em contagem. Count_Based_Value representa um valor obtido através da 

normalização (razão) entre a quantidade de vezes que um gene foi obtido de acordo com uma 

condição experimental (Sampled_Gene_Amount) dividido pelo número total de genes 

expressos (Total_Sampled_Gene_Amount) de acordo com a mesma condição. O conceito 

Total_Sampled_Gene_Amount é relevante apenas se a abordagem para obtenção de dados de 

expressão gênica é baseada em sequência (Sequence_Based_Approach). Sampled_Gene_ 

Amount foi modelado como uma classe de associação que representa o número de vezes que 
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um gene (Gene)  foi obtido de acordo com uma condição experimental (Experimental_ 

Condition). 

 

Experimental_Condition

Count_Based_Value

Total_Sampled_Gene_Amount

Gene

Sampled_Gene_Amount

1

has

0..1

1

normalized

1

1

numerator1

* *

1 denominator

*

 

Figura 16: Conceitos e relacionamentos do valor baseado em contagem 
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6. ESTUDOS DE CASO 

 Três estudos de caso envolvendo diferentes cenários de integração foram definidos 

para aplicar a abordagem proposta neste trabalho. O primeiro estudo de caso foi 

fundamentado em um cenário idealizado pelos desenvolvedores do Gaggle [93] para explorar 

e analisar a patogenicidade da bactéria Helicobacter pylori utilizando diferentes ferramentas.  

Em particular, foram utilizadas as ferramentas DMV, RGui e TMeV com o objetivo de 

realizar a clusterização dos dados de entrada obtidos utilizando a técnica de microarray de 

DNA. Primeiramente, os dados de microarray passam pelo processo de filtragem de dados 

utilizando a ferramenta DMV. A filtragem é feita com base em um critério pré-estabelecido. 

Os dados de saída gerados pelo DMV servem como entrada para a ferramenta RGui. Essa 

ferramenta, baseada na linguagem R [30], pode ser utilizada para realizar diversas análises 

estatísticas. Neste caso, esta ferramenta é utilizada para realizar a normalização dos dados. Os 

dados normalizados são utilizados como entrada para a ferramenta TMeV, que realiza o 

serviço de clusterização dos dados de microarray.  

  A Figura 17 ilustra a arquitetura de integração destas ferramentas. Dois conectores 

são utilizados nesta integração: C1, para integrar as ferramentas DMV e RGui, e C2, para 

integrar as ferramentas RGui e TMeV. Esses conectores realizam o processamento e 

verificação dos dados com a finalidade de garantir que os dados de saída de uma ferramenta 

sejam consistentes e sirvam como entrada para a ferramenta seguinte. O Apêndice A 

apresenta os principais aspectos do desenvolvimento do conector C1, enquanto que o 

Apêndice B apresenta os principais aspectos do desenvolvimento do conector C2. 
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Figura 17: Arquitetura de integração das ferramentas DMV, RGui e TMeV 

  

Apesar do desenvolvimento dos conectores deste estudo de caso utilizar uma 

abordagem semântica, diferencial da abordagem utilizada pelo Gaggle, constatou-se que a 

integração das ferramentas envolvidas nesse estudo de caso foi bem simples. Pouco ou 

nenhum processamento dos dados foi necessário na integração. No geral foi necessário apenas 

verificar a consistência destes dados sem a necessidade de transformações, uma vez que os 

dados gerados como saídas de uma ferramenta são dados aceitos como entrada para as 

ferramentas subsequentes.  

 Com o intuito de aprimorar a abordagem proposta através de situações mais 

elaboradas envolvendo eventuais transformações nos dados, foram definidos dois outros 

estudos de caso. O segundo estudo de caso consiste na integração das ferramentas DMV e 

TMeV, descritas no primeiro estudo de caso, com o mesmo objetivo de realizar a 

clusterização dos dados de entrada inicial. Contudo, nesse caso, os dados iniciais utilizados no 

segundo estudo, resultado da execução de uma abordagem baseada em sequenciamento 

(RNA-Seq, sequenciamento de cDNA), necessitam que um pré-processamento seja realizado 

para que possam ser utilizados pelas ferramentas, DMV e TMeV (veja Figura 18). Esse 

estudo foi baseado em um cenário utilizado por um grupo de pesquisadores do Instituto de 
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Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo que realizou a estimação usual da 

abundância dos genes, de modo a agregar diferentes sequências de bases nitrogenadas a um 

mesmo gene e então realizar a contagem do número de vezes que cada gene foi obtido de 

acordo com uma dada condição experimental [94]. 

 Inicialmente são utilizados dados de expressão gênica obtidos a partir de uma técnica 

de sequenciamento de DNA como entrada para este estudo de caso. Essa técnica gera como 

resultado arquivos de texto com dados estruturados em uma lista de String (cadeia de 

caracteres). Cada String consiste em uma sequência de bases nitrogenadas (A, C, T, G). Essas 

sequências possuem tamanho fixo e limitado e podem aparecer diversas vezes no mesmo 

arquivo. Além disso, as sequências podem ou não ser representativas de algum gene 

conhecido.  

 Os arquivos contendo os dados de expressão gênica são processados de modo a 

produzir arquivos contendo dados de entrada para a ferramenta DMV. Esse processamento é 

dividido em duas etapas. A primeira etapa consiste na busca e identificação de genes contidos 

em um repositório de dados BLAST e posterior substituição das sequências gênicas por seus 

respectivos identificadores, caso o identificador exista. Dessa forma são gerados arquivos que 

contenham a mesma lista de dados de entrada com a diferença que os valores das sequências 

de bases que estão associadas a algum gene identificado no BLAST são substituídos por seus 

respectivos identificadores dos genes.  

A segunda etapa consiste no processamento desses dados modificados para que esses 

dados possam ser filtrados, por algum critério estabelecido, utilizando a ferramenta DMV. 

Contudo, essa ferramenta necessita de dados numéricos como entrada, o que não condiz com 

os arquivos gerados na primeira etapa. Desse modo é necessário realizar um processamento 

dos dados para que os mesmos possam ser convertidos em dados aceitos pela ferramenta 

DMV. Essa etapa de processamento gera como resultados duas matrizes de dados, uma das 

quais é utilizada como entrada requerida pela ferramenta DMV.  

 A primeira matriz consiste no registro da frequência com que cada sequência ou gene 

aparece em cada arquivo de entrada. Cada linha consiste de uma sequência ou um 

identificador do gene e cada coluna consiste de um arquivo. Portanto, os valores da matriz 

consistem na quantidade de vezes que a sequência determinada pela linha apareceu no arquivo 

na coluna correspondente. Essa matriz é armazenada em um novo arquivo. A segunda matriz 

consiste no registro do número total de sequências existentes em cada arquivo. Essa matriz 
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consiste de múltiplas colunas que representam um arquivo e uma única linha de dados com o 

registro das quantidades de sequências existentes no arquivo correspondente àquela coluna. 

Posteriormente, a ferramenta DMV é utilizada para filtrar os dados do primeiro arquivo 

através de um determinado critério. Dessa forma essa ferramenta gera como saída um 

subconjunto filtrado dos dados do primeiro arquivo que condiz com um dado critério 

estabelecido. Contudo, esses dados ainda não servem como entrada para ferramenta TMeV, 

dado que esta necessita de matrizes com valores reais.  

 Os dados produzidos pela ferramenta DMV devem ser normalizados para que possam 

ser utilizados como entrada pela ferramenta TMeV. Essa normalização deve considerar a 

frequência com que cada sequência (linha da matriz) aparece no arquivo (coluna da matriz). 

Dessa forma, a entrada da ferramenta TMeV consiste de um arquivo contendo dados obtidos 

através da divisão do número de vezes que a sequência aparece em cada arquivo (saída do 

DMV) pelo número total de sequências existentes no arquivo (obtido na segunda matriz). 

Esse arquivo contendo os dados normalizados é utilizado como entrada para a ferramenta 

TMeV para realizar a clusterização dos dados, produzindo como resultado um gráfico pronto 

para análise.  

A Figura 18 ilustra a arquitetura de integração de ferramentas no segundo estudo de 

caso. Dois conectores são utilizados nesta integração: C1, para transformar dados de expressão 

gênica produzidos através da técnica de sequenciamento de DNA em dados que possam ser 

utilizados pela ferramenta DMV, e C2, para normalizar os dados produzidos pela ferramenta 

DMV para que possam ser utilizados como entrada pela ferramenta TMeV.  
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Figura 18: Arquitetura de integração de dados BLAST a ferramentas DMV e TMeV 

 

O terceiro estudo de caso consiste em transformar dados de microarray provenientes 

da abordagem one-color em dados da abordagem two-color para posterior processamento. 

Essa transformação pode ser feita a partir da divisão de valores obtidos por duas abordagens 

one-color de modo a obter uma razão de valores, similar à gerada pela abordagem two-color 

[95, 96]. Os dados transformados são utilizados pela ferramenta RGui em um teste de 

hipótese de modo a selecionar um conjunto de genes de interesse. Os genes selecionados 

servem então como entrada para a ferramenta DAVID [97], a qual é utilizada na classificação 

de genes e posterior associação desses a doenças. 

Inicialmente são selecionados dados de humanos separados por categorias, tais como 

doentes e sadios. Cada arquivo possui dados referentes a um indivíduo e estão representados 

em uma matriz de valores numéricos em que cada linha consiste de um gene e cada coluna um 

valor de expressão gênica utilizando a abordagem one-color. Para que esses dados possam ser 

utilizados pela ferramenta RGui para realizar um teste de hipótese, era necessário que os 

valores de entrada fossem valores provenientes de abordagem two-color.  
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 Podemos obter valores two-color simulados através do cálculo da razão entre dois 

valores obtidos pela abordagem one-color [95, 96]. Para obter essa razão, os valores obtidos 

pela abordagem one-color devem ser cruzados entre as categorias, ou seja, os dados de cada 

humano sadio são cruzados com os dados de cada humano doente. As razões são então 

armazenadas em uma matriz em um novo arquivo. Essa matriz representa em cada linha um 

gene e em cada coluna a razão entre os valores de expressão do gene em um indivíduo de uma 

categoria com um indivíduo de outra categoria. O número de colunas deve corresponder ao 

número de combinações possíveis para que todos os representantes de uma categoria sejam 

cruzados com todos os representantes das demais categorias.  

 Um segundo arquivo também deve ser gerado com os dados em uma matriz. Contudo, 

para compor essa matriz os valores das razões são obtidos através do cruzamento de 

indivíduos da mesma categoria. Assim a razão é obtida pelo cruzamento de um indivíduo 

sadio com outro da mesma categoria. Os dois arquivos gerados são utilizados como entrada 

para a ferramenta RGui para realizar uma análise estatística desses dados.  

 A ferramenta RGui é utilizada na realização de um teste de hipótese, também 

conhecido como teste t [98]. Esse teste pode gerar como resultado uma matriz na qual cada 

linha consiste de um gene associado a duas colunas, uma com valores numéricos resultantes 

do teste e outra com valores numéricos de p-value. Esses dados são filtrados usando um dado 

limiar informado pelo usuário, de modo a selecionar somente os identificadores dos genes 

cujos valores resultantes do teste t e p-value sejam menores que os valores de limiar 

escolhido. Caso o usuário não defina um valor de limiar, um valor padrão é atribuído para p-

value de 0,01 e o valor do teste t não é considerado na filtragem. Após a filtragem, temos uma 

lista de genes que serve como entrada para a ferramenta DAVID. Essa ferramenta aceita como 

entrada uma lista de genes e, através da análise dos genes listados, gera como saída diferentes 

informações relacionadas, tais como agrupamentos clusterizados de genes relacionados, lista 

de associação de genes a doenças, lista de genes relacionados que não estão na lista de 

entrada, redirecionamento para literaturas relacionadas, etc. 

A Figura 19 ilustra a arquitetura de integração de ferramentas no terceiro estudo de 

caso. Dois conectores são utilizados nesta integração: C1, para simular dados de microarray 

two-color a partir de dados de microarray one-color de modo a permitir que os mesmos sejam 

utilizados pela ferramenta RGui, e C2, para realizar o serviço de filtragem dos dados de modo 
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a permitir que o resultado gerado pela ferramenta RGui seja utilizado como entrada para 

ferramenta DAVID. 

 

 

Figura 19: Arquitetura de integração de dados de microarray one-color a ferramentas RGui e DAVID 
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7. CONCLUSÃO 

7.1. Discussão 

Diferentes problemas surgem quando da integração de um conjunto de dados e/ou 

ferramentas para a construção de um ambiente adequado (pipeline de ferramentas) para a 

análise de expressão gênica, tais como a necessidade de interoperabilidade sintática e, 

principalmente, a necessidade de interoperabilidade semântica dos dados envolvidos na 

integração. Embora existam diferentes abordagens e plataformas de suporte para a integração 

semântica de ferramentas e bases de dados no domínio de bioinformática, essas, em geral, são 

limitadas à realização de consultas integradas a múltiplas fontes de dados. Neste sentido, 

existe uma carência de abordagens suficientemente abrangentes para tratar uma vasta gama de 

problemas e, ao mesmo tempo, específicas para a integração de ferramentas de análise de 

expressão gênica. 

A abordagem proposta neste trabalho faz uso de diretrizes e de uma ontologia de 

referência para prover suporte ao processo de integração de ferramentas de análise de 

expressão gênica. As diretrizes consistem de um conjunto de atividades que devem ser 

executadas com o objetivo de desenvolver um conector responsável pela integração de 

ferramentas e/ou bases de dados utilizadas no processo de análise de expressão gênica. Por 

sua vez, a ontologia de referência é utilizada como um artefato de apoio visando garantir a 

interoperabilidade semântica durante o desenvolvimento do conector. Dessa forma, o foco 

principal da abordagem é prover suporte ao desenvolvimento de um conector de modo a 

garantir a interoperabilidade semântica dos dados envolvidos no processo de integração.  

Existem diferentes abordagens encontradas na literatura para a integração de 

ferramentas ou bases de dados em bioinformática. Algumas destas propostas provêem suporte 

à interoperabilidade sintática, e.g., Gaggle [93], enquanto que outras focam também a 

interoperabilidade semântica, e g., TAMBIS [77] e ONTOFUSION [78]. O propósito geral do 

Gaggle é prover a integração de ferramentas aplicando uma política de flexibilidade 

semântica dos dados, ou seja, o significado desses dados pode variar de acordo com o 

contexto de aplicação no qual estão inseridos. Assim, a aplicação dessa política possibilita 

transformar qualquer dado em uma das quatro estruturas de dados básicas definidas por esse 

ambiente, as quais, segundo o Gaggle, são suficientes para representar potencialmente 

qualquer dado utilizado na integração de ferramentas e bases de dados. Adaptadores 
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associados às ferramentas integradas são desenvolvidos de forma manual e são então 

responsáveis pela conversão dos dados genéricos às estruturas específicas utilizadas pelas 

ferramentas. 

Sistemas e plataformas tais como TAMBIS, SEMEDA [10], ONTOFUSION e ACGT 

[99] provêem suporte à interoperabilidade semântica através do uso de mediadores. 

Mediadores representam entidades de software capazes de relacionar (mapear) termos de um 

modelo ou ontologia global a um modelo (esquema) local ou específico. De maneira geral, 

tais sistemas são apenas usados para prover suporte à realização de consultas, i.e., recuperação 

de dados, em fontes de dados heterogêneas de forma integrada e transparente com base nos 

termos de uma ontologia global. Normalmente nenhum suporte é provido para a adição e/ou 

alteração das informações nas bases de dados. Adicionalmente, a integração de uma nova 

fonte de dados requer a adaptação, normalmente manual, de um mediador existente ou o 

desenvolvimento de um novo mediador, também de forma manual.  

Ao compararmos a abordagem proposta neste trabalho para a integração semântica de 

ferramentas de análise de expressão gênica com outras abordagens, percebe-se que a mesma é 

mais abrangente e flexível e pode ser utilizada para a construção de cenários que vão muito 

além de meras consultas. Adicionalmente, as diretrizes propostas provêem suporte à 

identificação e definição de equivalências semânticas entre os dados produzidos e/ou 

consumidos pelas ferramentas em suas interações, garantindo assim a interoperabilidade entre 

as mesmas.  

Por outro lado, uma das principais limitações deste trabalho consiste da falta de 

suporte (semi-) automático para a construção dos conectores, o que pode tornar o processo de 

desenvolvimento de um conector uma atividade não trivial para um biologista. Contudo, 

acreditamos que isto não é um problema dado que a abordagem proposta prescreve um 

conjunto de atividades que devem ser realizadas de forma sistemática para a construção de um 

conector, o que, além de facilitar o processo de desenvolvimento, minimiza eventuais falhas 

que o biologista poderia cometer caso optasse por um processo ad hoc de desenvolvimento. 

Adicionalmente, a abordagem proposta neste trabalho foi aplicada a cenários de integração 

não triviais onde dificilmente ferramentas ou ambientes de suporte (semi) automatizados 

obteriam sucesso.  

Outra limitação deste trabalho foi o número restrito de ferramentas e bases de dados 

utilizadas nos estudos de caso. Considerando-se que existem diversas ferramentas e/ou bases 
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de dados utilizadas no domínio de análise de expressão gênica para os mais variados 

propósitos, as quais podem ser combinadas de diferentes maneiras, o número de ferramentas 

utilizadas nos cenários de integração propostos foi restrito. Embora isto seja uma limitação, 

esta não inviabiliza a abordagem proposta uma vez que a mesma não está restrita apenas às 

ferramentas utilizadas. Esta abordagem foi definida de forma a ser mais abrangente possível, 

sem qualquer restrição a ferramenta ou base de dados utilizadas. Dessa forma, nossa 

abordagem pode ser aplicada na integração de outras ferramentas ou bases de dados, inclusive 

envolvendo outros domínios. Isto é possível graças à separação das diretrizes de 

desenvolvimento de um conector da ontologia de referência, possibilitando assim a aplicação 

destas diretrizes em outros domínios a partir do uso de ontologias de referências adequadas a 

estes domínios. Outro cuidado tomado neste trabalho foi a definição de estudos de caso 

suficientemente abrangentes de modo a envolver diferentes tipos de dados de expressão 

gênica. Tal cuidado permitiu avaliar a adequação da nossa proposta na identificação de 

potenciais problemas e suporte à solução dos mesmos através da adequação semântica dos 

dados quando necessário.  

Neste sentido, as principais contribuições deste trabalho foram a definição de um 

conjunto diretrizes para suporte ao desenvolvimento de conectores e de uma ontologia de 

referência para o domínio de análise de expressão gênica. As diretrizes foram definidas 

independentemente da ontologia de referência, o que permite tanto a aplicação dessas 

diretrizes em outros domínios quanto a modificação (evolução) da ontologia de referência 

conforme necessário. Outra importante contribuição deste trabalho foi o projeto e a 

implementação dos conectores propriamente ditos.  Embora os conectores tenham sido 

desenvolvidos tendo em vista um cenário específico, estes podem ser modificados com 

relativa facilidade de forma a integrar outras ferramentas com características similares às 

ferramentas utilizadas nos cenários propostos.  

7.2. Conclusão e Trabalhos Futuros 

Este trabalho propôs uma abordagem para a integração semântica de ferramentas de 

análise de expressão gênica utilizando conectores de software. A aplicação bem sucedida 

dessa abordagem em diferentes estudos de caso, representativos do domínio, comprovou sua 

utilidade e eficácia para auxiliar os biologistas a solucionar diferentes problemas e desafios 

frequentemente encontrados no processo de integração de ferramentas neste domínio. As 
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diferentes integrações puderam ser realizadas de forma a evitar a ocorrência de erros, 

principalmente conceituais, e de modo a gerar resultados com significância biológica.  

Diferentes trabalhos futuros poderão complementar os resultados obtidos neste 

trabalho.  Um possível trabalho consiste em automatizar partes do processo de integração de 

ferramentas de análise de expressão gênica. A partir das diretrizes propostas podemos realizar 

um levantamento sobre quais atividades do processo de desenvolvimento de um conector 

podem ser automatizadas de modo a facilitar este processo para um biologista. Em princípio 

este processo deve ser semi-automatizado e supervisionado dado que podem existir situações 

em que a automatização completa não será possível ou desejável, devido à existência de 

variáveis dependentes de escolhas do usuário que podem comprometer a geração do resultado 

final. 

Outro trabalho a ser realizado consiste do desenvolvimento de novos cenários de 

integração, os quais poderão ser desenvolvidos por outros usuários, tais biólogos e/ou 

bioinformatas a partir da utilização ou não da nossa abordagem (avaliação comparativa). 

Dentre os aspectos passíveis de avaliação, podemos citar o tempo de aprendizado das 

diretrizes, o tempo de desenvolvimento dos conectores e a eficácia da aplicação da abordagem 

através da verificação da consistência dos dados utilizados na integração e avaliação da 

confiabilidade dos resultados obtidos.  
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APÊNDICE A – Desenvolvimento do conector entre as ferramentas DMV e 

RGui - Primeiro estudo de caso. 

O primeiro estudo de caso envolve a integração das ferramentas Data MatrixView 

(DMV), RGui e TMeV. Dois conectores são responsáveis por essa integração. O conector C1 

é o responsável pela integração das ferramentas DMV e RGui. Os principais aspectos da 

aplicação da abordagem nesse estudo de caso, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento desse conector, estão especificados neste apêndice.  

DMV é uma ferramenta desenvolvida na linguagem de programação Java que 

possibilita, em geral, carregar, exibir, selecionar e explorar dados numéricos gerados por 

experimentos de larga escala. A linguagem R é utilizada, em geral, como ferramenta para 

realizar análise exploratória de dados, cálculos estatísticos e gráficos. RGui é uma interface 

gráfica que possibilita a utilização dessa linguagem. 

 

A1. Identificação das principais funcionalidades das ferramentas envolvidas 

Listagem funcional da ferramenta DMV:  

DMV1: Importar dados. Esses dados devem estar contidos em arquivo de texto com formato 

delimitado por tabulações ou em um repositório de dados. Os dados importados são 

carregados pela ferramenta. 

DMV2: Exibir dados em uma planilha eletrônica.  

DMV3: Ajustar largura das colunas da planilha. 

DMV4: Dispor dados em ordem alfanumérica considerando o cabeçalho de cada linha de 

dados. 

DMV5: Selecionar todos os dados exibidos na planilha. 

DMV6: Selecionar subconjunto dos dados exibidos a partir de algum critério de seleção. Por 

exemplo, selecionar dados cujos valores estão acima de um limiar determinado pelo usuário.  

DMV7: Criar nova planilha com os dados selecionados. 

DMV8: Aplicar operações do tipo AND, OR e AVG nos dados selecionados. O resultado é 

gerado em uma nova linha inserida na planilha.  

DMV9: Plotar dados selecionados em gráfico de duas dimensões. O resultado é exibido em 

uma nova guia. 
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DMV10: Buscar correlação entre dados selecionados. O resultado é exibido em uma nova 

guia. 

DMV11: Limpar seleção dos dados.  

DMV12: Abrir novas abas/guias para importar outros dados. 

DMV13: Exportar dados selecionados em arquivos. Esses dados são exportados em um 

arquivo de texto com formato delimitado por tabulações. 

 

Listagem funcional da ferramenta RGui:  

R1: Importar dados. Esses dados devem estar contidos em arquivo cujo formato é aceito por 

esta ferramenta. Os dados importados são carregados pela mesma. 

R2: Importar pacotes de funções. Essas funções ficam disponíveis para serem utilizadas por 

esta ferramenta. 

R3: Disponibilizar uma coleção integrada de ferramentas para análise de dados.  

R4: Aplicar facilidades gráficas para exibição de dados. 

R5: Exportar dados em arquivo. O formato desse arquivo deve ser especificado pelo usuário.  

 

R pode ser utilizado como um sistema de estatísticas. O usuário pode implementar uma nova 

função ou utilizar funções disponíveis nos dados.  

 

R6: Aplicar função de normalização nos dados.  

R7: Aplicar funções aritméticas nos dados utilizando os seguintes operadores: "+", "-", "*", 

"^", "%%", "%/%", "/". 

R8: Aplicar funções de comparação nos dados utilizando os seguintes operadores: "==", ">", 

"<", "!=", "<=", ">=". 

R9: Aplicar funções lógicas nos dados utilizando os seguintes operadores: "&", "|".  

R10: Aplicar funções matemáticas nos dados utilizando: "abs", "sign", "sqrt", "ceiling", 

"floor", "trunc", "cummax", "cummin", "cumprod", "cumsum", "log", "log10", "log2", 

"log1p", "acos", "acosh", "asin", "asinh", "atan", "atanh", "exp", "expm1", "cos", "cosh", 

"sin", "sinh", "tan", "tanh", "gamma", "lgamma", "digamma", "trigamma", "round", "signif". 

R11: Aplicar funções de sumarização nos dados utilizando: "max", "min", "range", "prod", 

"sum", "any", "all". 

R12: Aplicar função para realizar teste de hipóteses: "teste t". 
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A2. Descrição inicial do cenário de integração 

Subconjunto de funcionalidades diretamente relacionadas ao cenário de integração:  

DMV1: Importar dados. Esses dados devem estar contidos em arquivo de texto com formato 

delimitado por tabulações ou em um repositório de dados. Os dados importados são 

carregados pela ferramenta. 

DMV2: Exibir dados em uma planilha eletrônica.  

DMV6: Selecionar subconjunto dos dados exibidos a partir de algum critério de seleção. Por 

exemplo, selecionar dados cujos valores estão acima de um limiar determinado pelo usuário.  

DMV13: Exportar dados selecionados em arquivos. Esses dados são exportados em um 

arquivo de texto com formato delimitado por tabulações. 

R1: Importar dados. Esses dados devem estar contidos em arquivo cujo formato é aceito por 

esta ferramenta. Os dados importados são carregados pela mesma. 

R5: Exportar dados em arquivo. O formato desse arquivo deve ser especificado pelo usuário.  

R6: Aplicar função de normalização nos dados.  

 

O cenário envolve a integração de serviços providos pela ferramenta DataMatrixView 

(DMV) e o ambiente integrado da linguagem R (RGui). A ferramenta DMV é utilizada para 

selecionar, a partir de algum critério, um subconjunto de dados. RGui é utilizado para realizar 

a normalização dos dados. Inicialmente o usuário da ferramenta DMV importa dados contidos 

em arquivo texto (formato delimitado por tabulações). Esses dados são carregados em uma 

matriz e disponibilizados para uso (DMV1). Com os dados carregados, DMV exibe os 

mesmos em uma planilha eletrônica (DMV2). O usuário escolhe um valor de threshold 

(limiar) como critério de seleção de um subconjunto de dados. Apenas os dados que possuem 

valores acima desse limiar são selecionados (DMV6). O usuário então exporta o subconjunto 

de dados selecionados em um arquivo texto com formato delimitado por tabulações (DMV13).  

Após filtragem de dados, o arquivo gerado por DMV deve ser processado (verificado e 

validado) para que possa ser aceito pelo ambiente integrado da linguagem R (RGui). O 

usuário da ferramenta RGui importa os dados filtrados pela ferramenta DMV, realizando 

alguma transformação se necessário. Esses dados são carregados em uma matriz e 

disponibilizados para uso (R1). Em seguida o usuário normaliza esses dados utilizando uma 

função de normalização disponível em RGui (R6). Finalmente o usuário exporta os dados 

normalizados em arquivo texto com formato delimitado por tabulações (R5). 
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A3. Descrição detalhada do cenário de integração 

A Figura 20 ilustra o diagrama de atividades elaborado a partir da descrição inicial do 

cenário de integração. As atividades “Importação de dados contidos em arquivo”, “Exibição 

dos dados em planilha eletrônica”, “Seleção de dados a partir de um threshold” e 

“Exportação dos dados selecionados em arquivo” são realizadas pelo DMV. A atividade 

“Processamento dos dados” é realizada pelo conector, enquanto que as atividades 

“Importação de dados contidos em arquivo”, “Normalização dos dados” e “Exportação dos 

dados normalizados em arquivo” são realizadas pela ferramenta RGui.  

 

 

Figura 20: Diagrama de atividades relacionado ao desenvolvimento do conector C1 (primeiro estudo de 
caso) 

A Figura 21 ilustra os casos de uso derivados do diagrama de atividades. Os casos de 

uso “Importar dados de arquivos e carregar em uma matriz”, “Exibir matriz de dados em 

planilha eletrônica”, “Selecionar dados com valores acima de threshold” e “Exportar dados 

selecionados em arquivo” estão associados à ferramenta DMV. O caso de uso “Processar 

dados” está associado ao conector, enquanto que os casos de uso “Importar dados de 

arquivos e carregar em uma matriz”, “Normalizar dados” e “Exportar dados normalizados 

em arquivo” estão associados à ferramenta RGui. Os casos de uso de interesse foram 



77 

 

identificados em cinza. A descrição detalhada desses casos de uso é apresentada na seção 

A3.1.  

 

Figura 21: Diagrama de casos de uso relacionado ao desenvolvimento do conector C1 (primeiro estudo de 
caso) 

 

A3.1. Casos de uso expandido 

Caso de Uso Exportar dados selecionados em arquivo (DMV) 
Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Exportar dados de interesse, selecionados a partir de algum critério, em 

um arquivo texto com formato delimitado por tabulações. 
Visão Geral O biologista opta por exportar em um arquivo um subconjunto de dados 

que foram selecionados a partir de algum critério. O biologista deve 
definir o nome do arquivo e o diretório onde o mesmo será gravado. Por 
fim, o arquivo é gerado.  

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a exportação de 
dados previamente selecionados. 

2. O sistema requisita nome do arquivo e 
o diretório onde o mesmo será 
armazenado. 

3. O biologista informa o nome e o 
diretório de armazenamento do arquivo. 

4. O sistema cria um arquivo texto com 
formato delimitado por tabulações no 
diretório especificado contendo os 
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dados selecionados.  
 

Caso de Uso Processar dados (Conector) 
Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Processamento dos dados para serem utilizados pela ferramenta RGui. 
Visão Geral O biologista opta por realizar a integração das ferramentas DMV e 

RGui. O conector é responsável por realizar o processamento dos dados 
de modo a possibilitar essa integração. Neste caso o processamento 
envolve a verificação e a validação dos dados. Por fim, a ferramenta 
RGui é ativada. 

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Ação do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista informa a localização do 
arquivo contendo os dados de entrada e o 
diretório esperado de armazenamento dos 
dados de saída e requisita a integração 
das ferramentas DMV e RGui. 

2. O sistema realiza a verificação e 
validação dos dados. 

 3. O sistema cria um arquivo contendo os 
dados de saída. 

Sequência alternativa de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista informa a localização do 
arquivo contendo os dados de entrada e o 
diretório esperado de armazenamento dos 
dados de saída e requisita a integração 
das ferramentas DMV e RGui. O 
biologista também requisita a ativação 
automática da ferramenta RGui. 

2. O sistema realiza a verificação e 
validação dos dados. 

 3. O sistema cria um arquivo contendo os 
dados de saída. 

 4. O sistema realiza a ativação automática 
da ferramenta RGui. 

 

Caso de Uso Importar dados de arquivos e carregar em uma matriz (RGui) 
Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Carregar dados contidos em arquivo para que possam ser normalizados 

pela ferramenta RGui. 
Visão Geral O biologista opta por importar dados contidos em arquivos que devem 

estar em um dos formatos aceitos pela ferramenta. Esses dados são 
carregados para que possam ser manipulados pela ferramenta RGui. 
Neste cenário de integração, os dados são carregados para serem 
normalizados.  
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Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a importação de 
dados contidos em um arquivo. 

2. O sistema informa os arquivos 
existentes em um dado diretório e 
requisita a seleção do arquivo desejado.  

3. O biologista informa o arquivo que 
contém os dados de interesse. 

4. Caso o arquivo esteja em um formato 
aceito pelo sistema, os dados contidos 
no arquivo são carregados para serem 
normalizados.  

Sequência alternativa de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a importação de 
dados contidos em um arquivo. 

2. O sistema informa os arquivos 
existentes em um dado diretório e 
requisita a seleção do arquivo desejado.  

3. O biologista informa o arquivo que 
contém os dados de interesse. 

4. Caso o arquivo não esteja em um 
formato aceito pelo sistema, uma 
mensagem de erro é exibida. 

 

A4. Descrição detalhada dos dados de interesse 

A Figura 22 ilustra uma representação da integração das ferramentas DMV e RGui 

através do conector C1. A primeira ferramenta gera dados que serão utilizados como entrada 

para o conector C1 (EC1) enquanto que a segunda consome dados que serão produzidos pelo 

mesmo (SC1).  A descrição detalhada desses dados de interesse (entrada e saída associadas ao 

conector) está relacionada às funcionalidades DMV13 e R1 associadas às ferramentas DMV e 

RGui respectivamente.  

 

 

Figura 22: Integração das ferramentas DMV e RGui através do conector C1  

 

Funcionalidade responsável por gerar os dados de entrada do conector (DMV13): 

Exportar dados selecionados pela ferramenta em arquivo. 

EC1: Os dados de entrada do conector consistem nos dados gerados pela ferramenta DMV 

como resultado da funcionalidade DMV13 e devem estar contidos em arquivo texto com 

formato delimitado por tabulações. Esses dados devem consistir de dados selecionados pela 

ferramenta DMV e estar representados por uma matriz na qual cada linha deve representar um 
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gene e cada coluna uma condição experimental. Os valores da matriz devem associar um gene 

a uma condição e consistir de valores numéricos de expressão gênica de microarray.  A 

Tabela 1 apresenta a descrição desses dados.  

 

Tabela 1: Descrição dos dados de saída relacionados à funcionalidade DMV13 

 

 

Funcionalidade responsável por consumir os dados de saída do conector (R1): Importar 

dados de arquivos para realizar a normalização dos mesmos.  

SC1: Os dados de saída do conector consistem nos dados consumidos pela ferramenta RGui 

através da funcionalidade R1 e devem estar contidos em arquivos texto cujo formato é 

delimitado por tabulações. A descrição desses dados é a mesma associada aos dados de 

entrada do conector (veja Tabela 1) e deve consistir de uma matriz em que cada linha deve 

representar um gene e cada coluna uma condição experimental. Os valores da matriz devem 

associar um gene a uma condição e consistir de valores numéricos de expressão gênica de 

microarray. A função de normalização, disponível pela ferramenta RGui, será aplicada nesses 

dados. 

 

A5. Modelagem conceitual dos dados de interesse 

A Figura 23 ilustra a modelagem conceitual dos dados de interesse associados à 

entrada do conector (EC1). A partir da descrição detalhada dos dados de interesse é possível 

identificar genes e condições experimentais. Cada gene é cruzado com uma condição 

experimental gerando valores de expressão gênica. Dessa forma, para cada valor de expressão 

gênica existe um gene e uma condição experimental associados.   

Os seguintes conceitos foram identificados: Gene, que representa um gene cujo valor 

de expressão gênica foi mensurado; Condicao_Experimental, que representa a condição 

experimental em que os genes são submetidos para a medição da expressão gênica e 

Valor_Expressao_Genica, que representa um valor que quantifica o nível que um Gene está 
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expresso através de uma medição relativa. Valor_Expressao_Genica foi modelado como uma 

classe de associação definida entre Gene e Condicao_Experimental.  

 

 

Figura 23: Modelagem conceitual associada à entrada do conector C1 (primeiro estudo de caso) 

 

A modelagem dos dados associados à saída do conector (SC1) é idêntica à modelagem 

conceitual dos dados associados à entrada do conector (veja Figura 23). Cada linha representa 

um gene cujo valor de expressão gênica foi obtido de acordo com uma condição experimental 

representada em cada coluna. 

 

A6. Mapeamento para ontologia de referência 

A Tabela 2 apresenta o mapeamento entre os conceitos de cada modelo conceitual a 

conceitos da ontologia de referência. Nessa situação todos os conceitos associados à entrada e 

à saída do conector foram mapeados com sucesso para conceitos da ontologia de referência. 

Portanto nenhuma adequação foi necessária.  

 

Tabela 2: Mapeamento dos conceitos associados à entrada e à saída do conector C1 (primeiro estudo de 
caso) aos conceitos da ontologia de referência 

Conceito entrada 
conector 

Conceito ontologia 
referência 

Conceito saída 
conector 

Expressao_Genica RNA_Based_Value Expressao_Genica 

Condicao_Experimental Experimental_Condition Condicao_Experimental 

Gene Gene Gene 

 

 



82 

 

A7. Adequação dos dados de interesse 

A adequação sintática dos dados consiste na conversão dos dados extraídos de um 

arquivo texto em dados numéricos e dados textuais. A adequação semântica dos dados 

consiste na transformação dos dados numéricos e textuais em representações dos conceitos 

identificados na modelagem conceitual. Dessa forma os valores de dados numéricos devem 

ser associados a valores de expressão gênica, enquanto que os valores textuais devem ser 

associados a informações sobre genes e condições experimentais. 

 

A8. Identificação de políticas de acesso e ativação 

A ferramenta RGui disponibiliza acesso local às suas funcionalidades e pode ser instalada 

em qualquer diretório. Não existem restrições de acesso à ferramenta, o usuário define as 

configurações básicas de instalação dessa ferramenta. A transferência de controle pode ser 

automática ou manual a partir da execução do conector. 

 

A9. Implementação do conector 

A Figura 24 ilustra o diagrama de classes UML do conector C1. Todas as classes 

foram implementadas utilizando a linguagem de programação Java.  

 

Gene_Expression

- condition:  Experimental_Condition

- gene:  Gene

- value:  double

+ check_value() : boolean

+ Gene_Expression(double, Gene) : void

+ Gene_Expression() : void

Conector_C1

- gene:  Gene[]

- Gene_Expression:  double[][]

- condition:  Experimental_Condition[]

- activate_RGui() : void

+ main(String[]) : void

+ process_block_1(File) : String[][]

+ process_block_2(String[][], double[][], String[], String[]) : void

+ process_block_3(String[], String[], double[][], Gene[], Experimental_Condition[], Gene_Expression[][]) : void

+ process_block_4(Gene[], Experimental_Condition[], Gene_Expression[][], File, File) : void

Rengine

- mainRThread:  Thread

+ eval() : REXP

+ Rengine() : void

+ REXP() : void

+ versionCheck() : boolean

Experimental_Condition

- value:  String

+ Experimental_Condition(String) : void

+ Experimental_Condition() : void

Gene

- value:  String

+ Gene(String) : void

+ Gene() : void

 

Figura 24: Diagrama de classes do conector C1 (primeiro estudo de caso) 

 

As classes Gene_Expression, Gene e Experimental_Condition foram criadas a partir 

dos conceitos identificados nos modelos conceituais. Gene é uma classe para representação de 
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genes e, neste caso, armazena o identificador do gene. Experimental_Condition é uma classe 

para representação de condições experimentais nas quais os genes são submetidos para 

medição da expressão gênica. Gene_Expression é uma classe de associação para 

representação de valores de expressão gênica, cada um associado a um gene e uma condição 

experimental. 

O blocos funcionais da classe Conector_C1, implementados como métodos da mesma, 

são executados sequencialmente, de modo que um bloco é executado somente após o término 

do bloco anterior. O método main recebe como parâmetros o identificador do arquivo com os 

dados de entrada, o identificador do diretório onde serão armazenados os dados de saída 

desse conector e o identificador do arquivo utilizado na ativação automática da ferramenta, se 

houver. O método process_block1 realiza o processamento inicial dos dados. Esse método 

recebe como parâmetro um identificador de arquivo (File) representando o arquivo utilizado 

como entrada do conector e retorna uma matriz de String que representam os dados contidos 

no arquivo.   

O método process_block2 realiza a adequação sintática através da transformação dos 

dados extraídos do arquivo de entrada (matriz de String) em dados numéricos e textuais de 

acordo com a informação que representam. Esse método recebe como parâmetros uma matriz 

de String que contém os dados que foram extraídos do arquivo, uma matriz de double, que 

armazena os valores contidos no conteúdo da matriz, e dois vetores de String que armazenam 

os valores do cabeçalho contidos na primeira linha e na primeira coluna da matriz.  

O método process_block3 realiza a adequação semântica através da transformação das 

estruturas de dados definidas e instanciadas em process_block2 em instâncias das classes 

criadas a partir da modelagem conceitual (associação semântica). Esse método recebe como 

parâmetros dois vetores de String e uma matriz de double instanciados em process_block2, 

um vetor de genes (Gene), um vetor de condições experimentais (Experimental_Condition) e 

uma matriz de valores de expressão gênica (Gene_Expression). Dessa forma, os valores 

contidos nos vetores de String são transformados em valores de Experimental_Condition e 

Gene, já os valores contidos na matriz de double são transformados em valores de 

Gene_Expression.  

O método process_block4 realiza o processamento dos dados de saída do conector e a 

eventual ativação automática da ferramenta RGui. Esse método recebe como parâmetros 

vetores de gene(Gene), condições experimentais (Experimental_Condition), uma matriz de 
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dados de expressão gênica (Gene_Expression) e dois identificadores de arquivo (File), um 

para identificar o diretório onde os dados de saída serão armazenados e outro para identificar 

o arquivo utilizado na ativação automática da ferramenta RGui. Essa ativação é 

implementada através da função activate_RGui e realiza a transferência de controle 

(passagem da thread de execução) para uma instância de RGUi executada em uma máquina 

virtual Java. Para realizar essa ativação são utilizados métodos disponíveis na classe Rengine 

que possibilitam, além de executar a ferramenta, definir quais os dados a serem carregados na 

inicialização da ferramenta.   



85 

 

APÊNDICE B – Desenvolvimento do conector entre as ferramentas RGui e 

TMeV - Primeiro estudo de caso. 

O conector C2 é o responsável pela integração das ferramentas RGui e TIGR 

Microarray expression Viewer (TMeV). A linguagem R é utilizada, em geral, como 

ferramenta para realizar análise exploratória de dados, cálculos estatísticos e gráficos. RGui é 

uma interface gráfica que possibilita a utilização dessa linguagem. TMeV é uma ferramenta 

desktop que realiza o processamento de dados genômicos através de uma variedade de 

algoritmos para clusterização, visualização, classificação e análises estatísticas.   

 

B1. Identificação das funcionalidades das ferramentas envolvidas 

Listagem funcional da ferramenta RGui: 

O Apêndice A (seção A1) apresenta a listagem funcional desta ferramenta.  

 

Listagem funcional da ferramenta TMeV:  

TMEV1: Importar dados de arquivos em formatos específicos. Esses arquivos devem estar 

contidos em arquivo cujo formato é aceito por esta ferramenta e são carregados pela mesma. 

TMEV2: Carregar preferências para utilização desta ferramenta. 

TMEV3: Conectar a uma base de dados. 

TMEV4: Exibir dados. Esses dados podem ser representados por único array ou por vários 

arrays que constituem um conjunto de dados de expressão. Os dados são exibidos em uma 

interface de visualização. Em geral, essa interface exibe um gráfico que representa um mapa 

de expressão linear ou uma matriz de distância dos genes. 

TMEV5: Imprimir ou salvar a imagem de exibição dos dados apresentada na interface de 

visualização desta ferramenta.  

TMEV6: Realizar a clusterização dos dados e exibir o resultado. Os algoritmos K-means, 

hierárquico, teste-T, análise de significância, análise de genes podem ser utilizados na 

clusterização. 

TMEV7: Realizar análise estatística dos dados e exibir resultado. Os métodos TesteT, 

ANOVA, estimação bayesiana, ranking do produto, BRIDGE, análise de significância para 

dados de microarrays, testes não paramétricos podem ser utilizados na análise.  

TMEV8: Classificar dados e exibir resultado. TMeV disponibiliza algoritmos de classificação 

como k vizinhos mais próximos, análise discriminante, classificação Shrunken, entre outros.  
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TMEV9: Realizar redução dos dados e exibir resultado. Essa redução consiste da aplicação de 

redes de relevância, análise de componente principal, análise de correspondência e 

mapeamento de expressão.  

TMEV10: Realizar meta-análise e exibir resultado. Essa meta-análise consiste da aplicação de 

algoritmos de análise de um conjunto de genes enriquecidos e cluster EASE.  

TMEV11: Realizar processamento de dados e exibir resultado. Esse processamento consiste 

de seleção de genes, redes bayesianas e mineração de dados. 

 

B2. Descrição inicial do cenário de integração 

Subconjunto de funcionalidades diretamente relacionadas ao cenário de integração:  

R1: Importar dados. Esses dados devem estar contidos em arquivo cujo formato é aceito por 

esta ferramenta. Os dados importados são carregados pela mesma. 

R5: Exportar dados em arquivo. O formato desse arquivo deve ser especificado pelo usuário.  

R6: Aplicar função de normalização nos dados.  

TMEV1: Importar dados de arquivos em formatos específicos. Esses arquivos devem estar 

contidos em arquivo cujo formato é aceito por esta ferramenta e são carregados pela mesma. 

TMEV4: Exibir dados. Esses dados podem ser representados por único array ou por vários 

arrays que constituem um conjunto de dados de expressão. Os dados são exibidos em uma 

interface de visualização. Em geral, essa interface exibe um gráfico que representa um mapa 

de expressão linear ou uma matriz de distância dos genes. 

TMEV6: Realizar a clusterização dos dados e exibir o resultado. Os algoritmos K-means, 

hierárquico, teste-T, análise de significância, análise de genes podem ser utilizados na 

clusterização. 

 

O cenário envolve a integração de serviços providos pelo ambiente integrado da 

linguagem R (RGui) e a ferramenta TIGR Microarray expression Viewer (TMeV). RGui é 

utilizado para realizar a normalização dos dados. TMeV é utilizado para realizar a 

clusterização desses dados normalizados. Sugere-se que a clusterização dos dados seja 

aplicada em dados corretamente normalizados visando minimizar a interferência de erros 

associados a ruídos ou qualquer outro fator externo.  

Inicialmente o usuário da ferramenta RGui importa dados contidos em arquivos texto 

(formato delimitado por tabulações). Esses dados são carregados por essa ferramenta e 



87 

 

disponibilizados (R1). Em seguida o usuário normaliza esses dados carregados utilizando uma 

função de normalização disponível em RGui (R7). O usuário então exporta os dados 

normalizados em um arquivo texto com formato delimitado por tabulações (R6).  

Após processo de normalização de dados, o arquivo gerado por RGui deve ser 

processado (verificado e validado) para que possa ser aceito pela ferramenta TMeV. O 

usuário da ferramenta TMeV importa os dados normalizados pela ferramenta RGui, contidos 

no arquivo processado (TMEV1). Com os dados carregados, TMeV exibe os mesmos em uma 

interface de visualização (TMEV4). O usuário escolhe um algoritmo para clusterização dos 

dados (por exemplo, o algoritmo K-means) e então o resultado é exibido (TMEV6). 

  

B3. Descrição detalhada do cenário de integração 

A Figura 25 ilustra o diagrama de atividades elaborado a partir da descrição inicial do 

cenário de integração. As atividades “Importação de dados contidos em arquivo”, 

“Normalização dos dados” e “Exportação dos dados normalizados em arquivo” são 

realizadas pela ferramenta RGui . A atividade “Processamento dos dados” é realizada pelo 

conector, enquanto que as atividades “Importação de dados de expressão gênica contidos em 

arquivo”, “Exibição dos dados importados” e “Clusterização dos dados utilizando algoritmo 

K-means” são realizadas pela ferramenta TMeV.  

 

Figura 25: Diagrama de atividades relacionado ao desenvolvimento do conector C2 (primeiro estudo de 
caso) 
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A Figura 26 ilustra os casos de uso derivados do diagrama de atividades. Os casos de 

uso “Importar dados de arquivos e carregar em uma matriz”, “Normalizar dados” e 

“Exportar dados normalizados em arquivo” estão associados à ferramenta RGui. O caso de 

uso “Processar dados” está associado ao conector, enquanto que os casos de uso “Importar 

dados de expressão de arquivos”, “Exibir dados importados” e “Realizar clusterização dos 

dados utilizando algoritmo K-means” estão associados à ferramenta TMeV. Os casos de uso 

de interesse foram identificados em cinza. A descrição detalhada desses casos de uso é 

apresentada na seção B3.1.  

  

  
Figura 26: Diagrama de casos de uso relacionado ao desenvolvimento do conector C2 (primeiro estudo de 

caso) 

 

B3.1. Casos de uso expandido 

Caso de Uso Exportar dados em arquivo (RGui) 
Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Exportar os dados normalizados pela ferramenta em um arquivo texto 

com formato delimitado por tabulações. 
Visão Geral Após realizar a normalização dos dados, o biologista opta por exportar 

os dados modificados. O biologista deve definir o nome e o diretório 
onde o mesmo será gravado. Por fim, o arquivo é gerado.  
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Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a exportação de 
dados normalizados. 

2. O sistema requisita nome do arquivo e 
o diretório onde o mesmo será 
armazenado. 

3. O biologista informa o nome e o 
diretório de armazenamento do arquivo. 

4. O sistema cria o arquivo de texto em 
formato delimitado por tabulações no 
diretório especificado contendo os 
dados normalizados.  

 

Caso de Uso Processar dados (Conector) 
Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Processamento dos dados de modo a serem utilizados pela ferramenta 

TMeV. 
Visão Geral O biologista opta por realizar a integração das ferramentas RGui e 

TMeV. O conector é responsável por realizar o processamento dos 
dados de modo a possibilitar essa integração. Neste caso o 
processamento envolve a verificação e a validação dos dados. Por fim, a 
ferramenta TMeV é ativada. 

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Ação do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista informa a localização do 
arquivo contendo os dados de entrada e 
diretório esperado de armazenamento dos 
dados de saída e requisita a integração 
das ferramentas RGui e TMeV. 

2. O sistema realiza a verificação e 
validação dos dados. 

 3. O sistema cria um arquivo contendo os 
dados de saída. 

Sequência alternativa de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista informa a localização do 
arquivo contendo os dados de entrada e 
diretório esperado de armazenamento dos 
dados de saída e requisita a integração 
das ferramentas RGui e TMeV. O 
biologista também requisita a ativação 
automática da ferramenta TMeV.  

2. O sistema realiza a verificação e 
validação dos dados. 

 3. O sistema cria um arquivo contendo os 
dados de saída. 

 4. O sistema realiza a ativação automática 
da ferramenta TMeV. 
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Caso de Uso Importar dados de expressão gênica de arquivos em formatos específicos 
(TMeV) 

Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Carregar dados contidos em arquivos para que possam ser manipulados 

pela ferramenta. 
Visão Geral O biologista opta por importar dados contidos em arquivos que estejam 

em um dos formatos aceitos pela ferramenta. Esses dados são carregados 
pela ferramenta para que possam ser manipulados. Neste cenário de 
integração, os dados serão carregados para serem clusterizados. 

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a importação de 
dados contidos em um arquivo. 

2. O sistema informa os arquivos 
existentes em um dado diretório e 
requisita a seleção do arquivo desejado.  

3. O biologista informa o arquivo que 
contém os dados de interesse. 

4. Caso o arquivo esteja em um formato 
aceito pelo sistema, os dados contidos 
no arquivo são carregados de modo que 
os mesmos possam ser clusterizados.  

Sequência alternativa de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a importação de 
dados contidos em um arquivo. 

2. O sistema informa os arquivos 
existentes em um dado diretório e 
requisita a seleção do arquivo desejado.  

3. O biologista informa o arquivo que 
contém os dados de interesse. 

4. Caso o arquivo não esteja em um 
formato aceito pelo sistema, uma 
mensagem de erro é exibida. 

 

B4. Descrição detalhada dos dados de interesse 

A Figura 27 ilustra uma representação da integração das ferramentas RGui e TMeV 

através do conector C2. A primeira ferramenta gera os dados que servirão de entrada para 

conector C2 (EC2) enquanto que a segunda consome dados que serão produzidos pelo mesmo 

(SC2).  A descrição detalhada desses dados de interesse (entrada e saída associadas ao 

conector) está relacionada às funcionalidades R5 e TMEV1 das ferramentas RGui e TMeV, 

respectivamente.  

 

 

Figura 27: Integração das ferramentas RGui e TMeV através do conector C2  
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Funcionalidade responsável por gerar os dados de entrada do conector (R5): Exportar 

dados normalizados pela ferramenta em arquivo. 

EC2: Os dados de entrada do conector consistem nos dados gerados pela ferramenta RGui 

como resultado da funcionalidade R5 e devem estar contidos em arquivo texto com formato 

delimitado por tabulações. Esses dados devem consistir de dados normalizados pela 

ferramenta RGui e estar representados por uma matriz na qual cada linha deve representar um 

gene e cada coluna uma condição experimental. Os valores da matriz devem associar um gene 

a uma condição e consistir de valores numéricos de expressão gênica de dados de microarray. 

A Tabela 3 apresenta a descrição desses dados.  

 

Tabela 3: Descrição dos dados relacionados à saída da funcionalidade R5 e à entrada do conector C2 

 

 

Funcionalidade responsável por consumir os dados gerados pelo conector (TMEV1): 

Importar dados de arquivos em formatos específicos para realizar a clusterização dos mesmos. 

SC2: Os dados de saída do conector consistem nos dados consumidos pela ferramenta TMeV 

através da funcionalidade TMEV1 e devem estar contidos em arquivos texto cujo formato é 

delimitado por tabulações. Para o cenário de integração adotado, os dados consumidos 

consistem de dados contidos em arquivos texto cujo formato é delimitado por tabulações. A 

descrição desses dados é a mesma associada aos dados de entrada do conector (veja Tabela 3) 

e deve consistir de uma matriz em que cada linha deve representar um gene e cada coluna 

uma condição experimental. Os valores da matriz deve associar um gene a uma condição e 

consistir de valores numéricos de expressão gênica de dados de microarray. A clusterização 

dos dados, disponível pela ferramenta, será aplicada nesses dados. 

 

B5. Modelagem conceitual dos dados de interesse 

A modelagem conceitual dos dados de interesse associados à entrada do conector C2 

foi realizada (EC2). A partir da descrição detalhada dos dados de interesse é possível 



92 

 

identificar que a modelagem conceitual (veja Figura 28) é a mesma relacionada à entrada do 

conector C1.  

 

 

Figura 28: Modelagem conceitual associada à entrada do conector C2 (primeiro estudo de caso) 

 

A modelagem dos dados associados à saída do conector (SC2) é idêntica à modelagem 

conceitual dos dados associados à entrada do conector (veja Figura 28). Cada linha representa 

um gene cujo valor de expressão gênica foi obtido de acordo com uma condição experimental 

representada em cada coluna. 

 

B6. Mapeamento para ontologia de referência 

 

A Tabela 4 apresenta o mapeamento entre os conceitos de cada modelo conceitual a 

conceitos da ontologia de referência. Nessa situação todos os conceitos associados à entrada e 

à saída do conector foram mapeados com sucesso para conceitos da ontologia de referência. 

Portanto nenhuma adequação foi necessária.  

Tabela 4: Mapeamento dos conceitos associados à entrada e saída do conector C2 (primeiro estudo de 
caso) aos conceitos da ontologia de referência 

Conceito entrada 
conector 

Conceito ontologia 
referência 

Conceito saída 
conector 

Expressao_Genica RNA_Based_Value Expressao_Genica 

Condicao_Experimental Experimental_Condition Condicao_Experimental 

Gene Gene Gene 
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B7. Adequação dos dados de interesse 

A adequação sintática dos dados consiste na conversão dos dados extraídos de um 

arquivo texto em dados numéricos e dados textuais. A adequação semântica dos dados 

consiste na transformação dos dados numéricos e textuais em representações dos conceitos 

identificados na modelagem conceitual. Dessa forma os valores de dados numéricos devem 

ser associados a valores de expressão gênica, enquanto que os valores textuais devem ser 

associados a informações sobre genes e condições experimentais. 

 

B8. Identificação de políticas de acesso e ativação 

A ferramenta TMeV disponibiliza acesso local às suas funcionalidades e pode ser 

instalado em qualquer diretório. O usuário define as configurações básicas na instalação da 

ferramenta. Não existe restrição de acesso à mesma. A transferência de controle deve ser 

automática a partir da execução do conector. 

 

B9. Implementação do conector 

A Figura 29 ilustra o diagrama de classes UML do conector C2. Todas as classes 

foram implementadas utilizando a linguagem de programação Java. 

 

Gene_Expression

- condition:  Experimental_Condition

- gene:  Gene

- value:  double

+ check_value() : boolean

+ Gene_Expression(Gene, double, Experimental_Condition) : void

+ Gene_Expression() : void

Conector_C2

- condition:  Experimental_Condition[]

- expression:  Gene_Expression[][]

- gene:  Gene[]

- activate_TMEV() : void

+ main(String[]) : void

+ process_block_1() : String[][]

+ process_block_2(String[][], double[][], String[], String[]) : void

+ process_block_3(String[], String[], double[][], Gene[], Experimental_Condition[], Gene_Expression[][]) : void

+ process_block_4(Gene[], Experimental_Condition[], Gene_Expression[][], File, Fi le) : void

Experimental_Condition

- value:  String

+ Experimental_Condition(String) : void

+ Experimental_Condition() : void

Gene

- value:  String

+ Gene(String) : void

+ Gene() : void

 

Figura 29: Diagrama de classes do conector C2 (primeiro estudo de caso) 
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As classes Gene_Expression, Gene e Experimental_Condition foram criadas a partir 

dos conceitos identificados nos modelos conceituais. Gene é uma classe para representação 

de genes e, neste caso, armazena o identificador do gene. Experimental_Condition é uma 

classe para representação de condições experimentais nas quais os genes são submetidos para 

medição da expressão gênica. Gene_Expression é uma classe de associação para 

representação de valores de expressão gênica, cada um associado a um gene e uma condição 

experimental. 

Os blocos funcionais da classe Conector_C2, implementados como métodos da 

mesma, são executados sequencialmente, de modo que um bloco é executado somente após o 

término do bloco anterior. O método main recebe como parâmetros o identificador do 

arquivo com os dados de entrada, o identificador do diretório onde serão armazenados os 

dados de saída desse conector e o identificador do arquivo utilizado na ativação automática 

da ferramenta, se houver. O método process_block1 realiza o processamento inicial dos 

dados. Esse método recebe como parâmetro identificador de arquivo (File) representando o 

arquivo utilizado como entrada do conector e retorna uma matriz de String que representam 

os dados contidos no arquivo.   

O método process_block2 realiza a adequação sintática através da transformação dos 

dados extraídos do arquivo de entrada (matriz de String) em dados numéricos e textuais de 

acordo com a informação que representam. Esse método recebe como parâmetros uma matriz 

de String que contém os dados que foram extraídos do arquivo, uma matriz de double, que 

armazena os valores contidos no conteúdo da matriz, e dois vetores de String que armazenam 

os valores do cabeçalho contidos na primeira linha e na primeira coluna da matriz.  

O método process_block3 realiza a adequação semântica através da transformação das 

estruturas de dados definidas e instanciadas em process_block2 em instâncias das classes 

criadas a partir da modelagem conceitual (associação semântica). Esse método recebe como 

parâmetros dois vetores de String e uma matriz de double instanciados em process_block2, 

um vetor de genes (Gene), um vetor de condições experimentais (Experimental_Condition) e 

uma matriz de valores de expressão gênica (Gene_Expression). Dessa forma, os valores 

contidos nos vetores de String são transformados em valores de Experimental_Condition e 

Gene, já os valores contidos na matriz de double são transformados em valores de 

Gene_Expression.  
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O método process_block4 realiza o processamento dos dados de saída do conector e a 

eventual ativação automática da ferramenta TMeV. Esse método recebe como parâmetros 

vetores de gene (Gene), condições experimentais (Experimental_Condition), uma matriz de 

dados de expressão gênica (Gene_Expression) e dois identificadores de arquivo (File), um 

para identificar o diretório onde os dados de saída serão armazenados e outro para identificar 

o arquivo utilizado na ativação automática da ferramenta TMeV. Essa ativação é 

implementada através da função activate_TMEV e realiza a transferência de controle 

(passagem da thread de execução) para a ferramenta TMeV através da execução de um 

arquivo com extensão bat como um processo. Esse arquivo bem como o código fonte dessa 

ferramenta são disponibilizados pelos desenvolvedores da mesma. Diferentemente da 

ativação da ferramenta RGui, a execução da ferramenta TMeV como um processo foi 

realizada já que não existem métodos que permitam inicializar a mesma com dados 

carregados.  
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APÊNDICE C – Desenvolvimento do conector responsável pela integração 

de um banco de dados com a ferramenta DMV - Segundo estudo de caso. 

O segundo estudo de caso envolve a integração de um banco de dados contendo 

informações biológicas às ferramentas DataMatrixView (DMV) e TMeV. Dois conectores 

serão responsáveis por essa integração. O conector C1 é o responsável pela integração do 

banco de dados do NCBI à ferramenta DMV. Os principais aspectos da aplicação da 

abordagem para este estudo de caso, com o objetivo de promover o desenvolvimento desse 

conector, estão especificados neste apêndice.  

O banco de dados é um repositório de dados público que contém dados genômicos 

funcionais sobre experimentos e perfis de expressão gênica. A ferramenta DMV foi 

desenvolvida na linguagem de programação Java e possibilita, em geral, carregar, exibir, 

selecionar e explorar dados numéricos gerados por experimentos de larga escala. 

 

C1. Identificação das principais funcionalidades das ferramentas envolvidas 

Listagem funcional da ferramenta DMV:  

O Apêndice A (seção A1) apresenta a listagem funcional desta ferramenta.  

 

C2. Descrição inicial do cenário de integração 

Subconjunto de funcionalidades diretamente relacionadas ao cenário de integração:  

DMV1: Importar dados. Esses dados devem estar contidos em arquivo de texto com formato 

delimitado por tabulações ou em um repositório de dados. Os dados importados são 

carregados pela ferramenta. 

DMV2: Exibir dados em uma planilha eletrônica.  

DMV6: Selecionar subconjunto dos dados exibidos a partir de algum critério de seleção. Por 

exemplo, selecionar dados cujos valores estão acima de um limiar determinado pelo usuário.  

DMV13: Exportar dados selecionados em arquivos. Esses dados são exportados em um 

arquivo de texto com formato delimitado por tabulações. 

 

O cenário envolve a integração do banco de dados do NCBI aos serviços providos pela 

ferramenta DataMatrixView (DMV). Os dados contidos no banco são resultados de 

abordagens baseadas em sequenciamento com a finalidade de obter uma medição relativa da 

expressão gênica. Esses dados estão estruturados em listas de String e contidos em arquivos 
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texto, acessados localmente. Cada String consiste de uma sequência de bases nitrogenadas de 

tamanho fixo que pode aparecer diversas vezes em um mesmo arquivo. Cada arquivo é 

resultado de sequenciamentos obtidos de acordo com uma condição experimental.  

Os dados armazenados no banco de dados são extraídos e processados em três etapas 

de modo a serem utilizados pela ferramenta DMV. A primeira etapa consiste na identificação 

de genes. Nessa etapa é feita a substituição das sequências de bases nitrogenadas pelos 

identificadores dos genes que essas representam em cada arquivo. Para isso é necessário 

realizar uma busca em um repositório de dados BLAST por cada sequência contida em cada 

arquivo. Caso haja associação entre a sequência de bases a algum gene conhecido, o 

identificador desse gene substitui o valor dessa sequência. Caso contrário, a sequência 

permanece inalterada no arquivo. 

A segunda etapa consiste na contagem do número total de genes existentes em cada 

um dos arquivos, a partir das listas de genes geradas na primeira etapa. Cada lista foi obtida 

de acordo com uma condição experimental distinta e está contida em um arquivo. Os dados 

resultantes devem ser representados em uma matriz cujo cabeçalho de cada coluna contém 

uma condição experimental e, uma linha de dados para informar essa quantidade total. Esses 

dados são armazenados em um arquivo texto cujo formato é separado por tabulações. 

A terceira etapa consiste na transformação dos dados contidos em diferentes arquivos, 

que consistem de lista de genes geradas na primeira etapa, em uma matriz de dados 

numéricos. Essa matriz informa o número de vezes que cada gene foi obtido de acordo com 

cada condição experimental. Para isso é realizada a contagem do número de vezes que cada 

gene está representado em cada arquivo e o resultado é armazenado em uma matriz de dados 

numéricos que representa um identificador de gene em cada linha e um arquivo (condição 

experimental) em cada coluna. Os valores dessa matriz representam a quantidade de vezes 

que um gene foi obtido de acordo com uma condição experimental. A matriz é armazenada 

em um arquivo texto cujo formato é separado por tabulações.  

Após processamento dos dados, o usuário da ferramenta DMV importa os dados 

gerados na terceira etapa. Esses dados são carregados em uma matriz e disponibilizados para 

uso pela ferramenta DMV (DMV1). Com os dados carregados, DMV exibe os mesmos em 

uma planilha eletrônica (DMV2). O usuário escolhe um valor de threshold (limiar) como 

critério para seleção de um subconjunto de dados. Apenas os dados cujos valores estão acima 
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desse limiar serão selecionados (DMV6). O usuário então exporta o subconjunto de dados em 

um arquivo texto com formato delimitado por tabulações (DMV13).  

 

C3. Descrição detalhada do cenário de integração 

A Figura 30 ilustra o diagrama de atividades elaborado a partir da descrição inicial do 

cenário de integração. As atividades “Identificação de genes”, “Contagem do número total 

de genes”, “Transformação dos dados em uma matriz de valores numéricos” são realizadas 

pelo conector, enquanto que as atividades “Seleção de dados a partir de um threshold”, 

“Exibição dos dados em planilha eletrônica”, “Importação de dados contidos em um 

arquivo” e “Exportação dos dados selecionados em arquivo” são realizadas pela ferramenta 

DMV.  

    
Figura 30: Diagrama de atividades relacionado ao desenvolvimento do conector C1 (segundo estudo de 

caso) 

 

A Figura 31 ilustra os casos de uso derivados do diagrama de atividades. Os casos de 

uso “Processar dados”, “Identificar genes”, “Realizar contagem total de genes” e 

“Transformar dados em matriz numérica” estão associados ao conector, enquanto que os 

casos de uso “Importar dados de arquivos e carregar em uma matriz”, “Exibir matriz de 

dados em uma planilha eletrônica”, “Selecionar dados com valores acima do threshold” e 
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“Exportar dados selecionados em arquivo” estão associados à ferramenta DMV. Os casos de 

uso de interesse foram identificados em cinza. A descrição detalhada desses casos de uso é 

apresentada na seção C3.1.  

 

    
Figura 31: Diagrama de casos de uso relacionado ao desenvolvimento do conector C1 (segundo estudo de 

caso) 

 

C3.1. Casos de uso expandido 

Caso de Uso Processar dados (Conector) 
Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Recuperar e transformar dados de expressão gênica, obtidos por uma 

abordagem baseada em sequência, de modo a serem utilizados pela 
ferramenta DMV. 

Visão Geral O biologista opta por realizar a transformação dos dados objetivando a 
integração de uma base de dados à ferramenta DMV. Essa integração é 
realizada por um conector responsável pelo processamento dos dados. 
Neste caso, o processamento envolve a identificação de genes, a 
contagem total de genes e a transformação dos dados em matriz 
numérica. Por fim, a ferramenta DMV é ativada.  

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 

1. Este caso de uso é iniciado quando o 
biologista informa a localização dos 

2. O sistema executa o caso de uso 
Identificar genes. 



100 

 

arquivos contendo os dados de entrada e 
o diretório esperado de armazenamento 
dos dados de saída e requisita a 
transformação dos dados para possibilitar 
a integração da base de dados à 
ferramenta DMV. 
 3. O sistema executa o caso de uso 

Realizar contagem total dos genes. 
 4. O sistema executa o caso de uso 

Transformar dados em matriz 

numérica. 
Sequência alternativa de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista informa a localização dos 
arquivos contendo os dados de entrada e 
o diretório esperado de armazenamento 
dos dados de saída e requisita a 
transformação dos dados para possibilitar 
a integração da base de dados à 
ferramenta DMV. O biologista também 
requisita a ativação automática da 
ferramenta DMV. 

2. O sistema executa o caso de uso 
Identificar genes. 

 3. O sistema executa o caso de uso 
Realizar contagem total dos genes. 

 4. O sistema executa o caso de uso 
Transformar dados em matriz 

numérica. 
 5. O sistema realiza a ativação automática 

da ferramenta DMV. 
 

Caso de Uso Identificar genes (Conector) 
Atores Biologista (indireto)  
Finalidade Identificação dos genes a partir sequências de bases nitrogenadas 
Visão Geral A partir de uma lista de sequências de bases nitrogenadas é feita uma 

consulta em um banco de dados BLAST para procurar associações entre 
cada uma dessas sequências a genes conhecidos. 

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado como 

resultado da execução do caso de uso 
Processar dados. 

2. O sistema busca em um banco de dados 
e substitui sequências de bases 
nitrogenadas pelos respectivos 
identificadores do gene caso haja 
associação. Caso contrário nenhuma 
alteração é realizada. 

 3. O sistema cria um arquivo que contém 
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esses dados substituídos.  
 

 

Caso de Uso Realizar contagem de genes (Conector) 
Atores Biologista (indireto) 
Finalidade Contar o número total de genes obtidos de acordo com uma condição 

experimental. 
Visão Geral A partir de listas de genes é feita contagem do número de genes que 

estão contidos em cada arquivo. Esses números são armazenados em 
uma matriz. Cada coluna representa um arquivo (condição experimental) 
e uma linha sobre o número total de genes que aparece em cada arquivo. 

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado como 

resultado da execução do caso de uso 
Processar dados. 

2. O sistema realiza a contagem do 
número total de genes que estão 
contidos em todos os arquivos obtidos 
de acordo com uma condição 
experimental e gera uma matriz para 
armazenar esses números.  

 3. O sistema cria um arquivo que contém 
essa matriz gerada. 

 

 

Caso de Uso Transformar dados em matriz numérica (Conector) 
Atores Biologista (indireto) 
Finalidade Transformar listas de genes em uma matriz de números. 
Visão Geral A partir de listas de genes é feita contagem do número de vezes que cada 

gene aparece em cada arquivo. Como resultado é gerado uma matriz 
para armazenar esses valores. Cada linha representa um gene e cada 
coluna um arquivo obtido de acordo com uma condição experimental. 
Os valores dessa matriz informam o número de vezes que cada gene 
aparece em cada um dos arquivos. 

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado como 

resultado da execução do caso de uso 
Processar dados. 

2. O sistema identifica quais os genes são 
únicos em todos os arquivos. 

 3. O sistema realiza a contagem do 
número de vezes que cada gene 
identificado aparece em cada arquivo e 
armazena o resultado em uma matriz.  

 4. O sistema cria um arquivo que contém 
essa matriz gerada. 
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Caso de Uso Importar dados de arquivo (DMV) 
Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Carregar dados contidos em arquivo para que possam ser utilizados pela 

ferramenta. 
Visão Geral O biologista opta por importar dados contidos em arquivos que estejam 

em um dos formatos aceitos pela ferramenta. Esses dados são carregados 
para que possam ser filtrados pela ferramenta DMV.  

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a importação de 
dados contidos em um arquivo. 

2. O sistema informa os arquivos 
existentes em um dado diretório e 
requisita a seleção do arquivo desejado. 

3. O biologista informa o arquivo que 
contém os dados de interesse. 

4. Caso o arquivo esteja em um formato 
aceito pelo sistema, os dados contidos 
no arquivo são carregados em uma 
matriz de modo que os mesmos possam 
ser filtrados. 

Sequência alternativa de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a importação de 
dados contidos em um arquivo. 

2. O sistema informa os arquivos 
existentes em um dado diretório e 
requisita a seleção do arquivo desejado.  

3. O biologista informa o arquivo que 
contém os dados de interesse. 

4. Caso o arquivo não esteja em um 
formato aceito pelo sistema, uma 
mensagem de erro é exibida. 

 

 

C3.2. Refinamento arquitetônico do cenário de integração 

 O conector C1 é responsável por realizar o caso de uso “Processar dados” que está 

associado às atividades de identificação dos genes, contagem do número total de genes e 

transformação dos dados em valores numéricos. Esse conector foi identificado como um 

conector composto formado por três conectores simples: C1.1, C1.2 e C1.3. Cada conector 

simples é responsável por executar um caso de uso de interesse. C1.1 é responsável pela 

execução do caso de uso “Identificar genes”, C1.2 é responsável pela execução do caso de uso 

“Realizar contagem total de genes”, enquanto que C1.3 é responsável pela execução do caso 

de uso “Transformar dados em matriz numérica”. Após a transformação dos dados é possível 

utilizar a ferramenta DMV para “Importar dados de arquivos e carregar em uma matriz”. A 

Figura 32 ilustra a integração do banco de dados à ferramenta DMV através do conector C1 e 

a decomposição do mesmo em C1.1, C1.2 e C1.3. 
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Figura 32: Integração do banco de dados à ferramenta DMV através do conector C1 

 

C4. Descrição detalhada dos dados de interesse 

 

A descrição detalhada dos dados de interesse (entrada e saída associadas ao conector 

C1) envolve a descrição dos dados extraídos do banco de dados e dos dados relacionados à 

ferramenta DMV (funcionalidade DMV1). A Figura 33 ilustra uma representação da 

integração do banco de dados à ferramenta DMV através dos conectores C1.1, C1.2 e C1.3 que 

compõem C1. EC1.1 representa os dados extraídos do conector que servirão de entrada para o 

conector C1.1. SC1.1 representa os dados que serão produzidos pelo conector C1.1 e consumidos 

pelos conectores C1.2 e C1.3. SC1.2 representa os dados que serão produzidos por C1.2 e SC1.3 

representa os dados que serão produzidos pelo conector C1.3 e consumidos pela ferramenta 

DMV. As descrições detalhadas desses dados estão especificadas para cada conector.  

 

 

Figura 33: Representação da integração do banco de dados à ferramenta DMV através dos conectores 
C1.1, C1.2 e C1.3 

 

C4.1. Descrição detalhada dos dados de interesse associados a C1.1 

C1.1: Conector responsável por realizar a identificação dos genes a partir de sequências de 

bases nitrogenadas. 
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EC1.1: Os dados de entrada do conector C1.1 consistem nos dados extraídos do banco de 

dados. Esses dados devem estar contidos em arquivos formato sra (Short Read Archive) e 

devem representar vetores de sequências de bases nitrogenadas. Cada linha do arquivo 

apresenta um elemento desse vetor. Cada arquivo representa uma condição experimental na 

qual essas sequências foram obtidas. A Tabela 5 apresenta a descrição desses dados. 

 

Tabela 5: Descrição dos dados de entrada do conector C1.1 

 

 

SC1.1: Os dados de saída do conector C1.1 devem estar contidos em arquivos texto e devem 

representar vetores de identificadores de genes. Cada linha desses arquivos apresenta um 

identificador do gene que possui associação a uma sequência de bases nitrogenadas. Cada 

arquivo representa uma condição experimental na qual as sequências, associadas aos genes 

identificados, foram obtidas. A Tabela 6 apresenta a descrição desses dados.  

 

Tabela 6: Descrição dos dados de saída do conector C1.1 

 

 

C4.2. Descrição detalhada dos dados de interesse associados a C1.2 

C1.2: Conector responsável por realizar a contagem do número total de genes existentes em 

cada lista de genes (arquivo) obtidos de acordo com uma condição experimental. 

EC1.2: Os dados de entrada do conector C1.2 consistem nos dados de saída do conector C1.1 

(SC1.1). Esses dados devem estar contidos em arquivos texto e devem representar vetores de 

identificadores de genes. Cada linha desses arquivos apresenta um identificador do gene que 

possui associação a uma sequência de bases nitrogenadas. Cada arquivo representa uma 

condição experimental na qual as sequências, associadas aos genes identificados, foram 
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obtidas. A descrição desses dados é a mesma associada à saída do conector C1.1 (veja Tabela 

6).  

SC1.2: Os dados de saída do conector C1.2 devem estar contidos em um arquivo texto e devem 

representar uma matriz na qual cada coluna deve apresentar uma condição experimental e 

uma linha de dados deve informar o número total de genes obtidos de acordo com essas 

condições. A Tabela 7 apresenta a descrição desses dados.  

 

Tabela 7: Descrição dos dados de saída do conector C1.2 

 

 

C4.3. Descrição detalhada dos dados de interesse associados a C1.3 

C1.3: Conector responsável por realizar a transformação dos dados de entrada que consistem 

de uma lista de genes em uma matriz numérica. 

EC1.3: Os dados de entrada do conector C1.3 consistem nos dados de saída do conector C1.1 

(SC1.1). Esses dados devem estar contidos em arquivos texto e devem representar vetores de 

identificadores de genes. Cada linha desses arquivos apresenta um identificador do gene que 

possui associação a uma sequência de bases nitrogenadas. Cada arquivo representa uma 

condição experimental na qual as sequências, associadas aos genes identificados, foram 

obtidas. A descrição desses dados é a mesma associada à saída do conector C1.1 (veja Tabela 

6). 

 

SC1.3: Os dados de saída do conector C1.3 consistem nos dados consumidos pela ferramenta 

DMV através da funcionalidade DMV1 (importar dados de arquivos para filtragem dos 

dados). Esses dados devem estar contidos em arquivos texto com formato delimitado por 

tabulações e devem estar representados por uma matriz. Cada linha deve representar um 

identificador de gene e cada coluna um arquivo de dados obtido de acordo com uma condição 

experimental. Os valores da matriz devem associar um gene a uma condição e consistir de 
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valores numéricos que representa o número de vezes que um gene foi obtido de acordo com 

uma condição. A Tabela 8 apresenta a descrição desses dados.  

 

Tabela 8: Descrição dos dados de entrada relacionados à funcionalidade DMV1 

 

 

C5. Modelagem conceitual dos dados de interesse 

A modelagem conceitual foi realizada separadamente para cada conector simples, C1.1, 

C1.2 e C1.3, que forma C1.  

 

C5.1. Modelagem conceitual dos dados de interesse associados a C1.1 

A Figura 34 ilustra a modelagem conceitual dos dados de interesse associados à 

entrada do conector C1.1 (EC1.1). A partir da descrição detalhada dos dados de interesse é 

possível identificar uma sequência de bases nitrogenadas em cada linha dos arquivos de 

entrada. Essas sequências foram obtidas de acordo com diferentes condições experimentais e 

podem aparecer diversas vezes em um mesmo arquivo. Cada arquivo representa uma 

condição experimental diferente. 

Dessa forma os seguintes conceitos foram identificados: Sequencia_Bases, que 

representa uma sequência de bases nitrogenadas ordenadas e Condicao_Experimental, que 

representa a condição experimental através de cada arquivo que contém as sequências. Dessa 

forma cada arquivo representa o conceito Condicao_Experimental  e contém um conjunto de 

sequências, representantes do conceito  Sequencia_Bases. Os arquivos são utilizados como 

entrada para o conector C1.1, responsável por realizar o serviço de identificação de genes.  
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Sequencia_BasesCondicao_Experimental

*

 

Figura 34: Modelagem conceitual associada à entrada do conector C1.1 (segundo estudo de caso) 

 

A Figura 35 ilustra a modelagem conceitual dos dados associados à saída do conector 

C1.1 (SC1.1). Esse conector realiza o serviço de identificação dos genes, utilizando sequências 

de bases nitrogenadas como entrada e gera como saída vetores de identificadores de genes. 

Nesta situação os seguintes conceitos foram identificados: Gene, que representa um gene cujo 

valor de expressão gênica é mensurado e Condicao_Experimental, que representa a condição 

experimental através de cada arquivo que contém os genes. 

 

GeneCondicao_Experimental

*

    

Figura 35: Modelagem conceitual associada à saída do conector C1.1 (segundo estudo de caso) 

 

C5.2. Modelagem conceitual dos dados de interesse associados a C1.2 

A modelagem conceitual dos dados associados à entrada do conector C1.2 (EC1.2) é 

idêntica à modelagem conceitual dos dados associados à saída do conector C1.1 (SC1.1) (veja 

Figura 35). Esses dados consistem de vetores de genes contidos em arquivos que representam 

condições experimentais. Gene e Condicao_Experimental são os conceitos identificados. 

A Figura 36 ilustra a modelagem conceitual dos dados associados à saída do conector 

C1.2 (SC1.2). Esses dados representam o resultado gerado pelo conector responsável pela 

contagem do número total de genes obtidos de acordo com cada uma das condições 

experimentais. Cada arquivo de dados representa uma condição experimental. Nesta situação 

os seguintes conceitos foram identificados: Condicao_Experimental, que representa a 

condição experimental em que os genes são submetidos para a medição da expressão gênica; 

Total_Genes, que representa o número total de genes identificados de acordo com uma 

condição experimental. 
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Figura 36: Modelagem conceitual associada à saída do conector C1.2 

 

C5.3. Modelagem conceitual dos dados de interesse associados a C1.3 

A modelagem conceitual dos dados associados à entrada do conector C1.3 (EC1.3) é 

idêntica à modelagem conceitual dos dados associados à saída do conector C1.1 (SC1.1) (veja 

Figura 35). Esses dados consistem de vetores de genes contidos em arquivos que representam 

condições experimentais. Gene e Condicao_Experimental são os conceitos identificados. 

A Figura 37 ilustra a modelagem conceitual dos dados associados à saída do conector 

C1.3. A partir da descrição detalhada dos dados de interesse é possível identificar genes e 

condições experimentais. Para cada associação de um gene e uma condição experimental 

existe um número associado que expressa a quantidade de vezes que um gene foi obtido de 

acordo com uma condição.  

Os seguintes conceitos foram identificados: Gene, que representa um gene cujo valor 

de expressão gênica foi mensurado; Condicao_Experimental, que representa a condição 

experimental em que os genes são submetidos para a medição da expressão gênica; 

Quantidade_Gene, que representa um valor que quantifica o número de vezes que um 

determinado gene é expresso em uma dada condição experimental. Quantidade_Gene foi 

modelada como uma classe de associação definida entre Condicao_Experimental e Gene.  

 

    

Figura 37: Modelagem conceitual associada à saída do conector C1.3 (segundo estudo de caso) 
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C6. Mapeamento para ontologia de referência 

O mapeamento para ontologia de referência foi realizado separadamente para cada 

conector simples, C1.1, C1.2 e C1.3, que forma C1.  

 

C6.1. Mapeamento para ontologia de referência associado ao conector C1.1 

A Tabela 9 apresenta o mapeamento entre os conceitos associados à entrada e à saída 

do conector C1.1 aos conceitos da ontologia de referência.  

 

Tabela 9: Mapeamento dos conceitos associados à entrada e à saída do conector C1.1 (segundo estudo de 
caso) aos conceitos da ontologia de referência 

Conceito entrada 
conector 

Conceito ontologia 
referência 

Conceito saída 
conector 

Sequencia_Bases Base_Sequence  

Condicao_Experimental Experimental_Condition Condicao_Experimental 

 Gene Gene 

 

Neste mapeamento os conceitos estão corretamente associados a seus respectivos 

conceitos da ontologia de referência. Existem conceitos que não estão associados a seus 

respectivos dados de entrada ou saída do conector. Essa falta de associação é justificada pela 

transformação dos dados de entrada do conector que representam Sequencia_Bases em Gene. 

O conector responsável por essa transformação realiza o serviço de identificação do gene que 

associa instâncias de Sequencia_Bases a Genes. Dessa forma, Gene pode ser obtido a partir de 

um consulta a um banco de dados BLAST que relaciona sequências de bases a genes 

conhecidos. Assim, Gene (conceito de saída do conector) pode ser obtido a partir de 

Sequencia_Bases (conceito de entrada do conector). 

A Tabela 10 apresenta o mapeamento revisado dos conceitos associados à entrada e à 

saída do conector aos conceitos da ontologia. Para essa situação não foi necessário inserir 

novos conceitos na ontologia de referência, mas é necessária uma transformação dos dados 

para tornar possível a associação entre conceitos distintos associados à entrada e à saída do 

conector e assim possibilitar um mapeamento completo de todos os conceitos.  
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Tabela 10: Mapeamento revisado dos conceitos associados à entrada e à saída do conector C1.1 (segundo 
estudo de caso) aos conceitos da ontologia de referência  

Conceito entrada 
conector 

Conceito ontologia 
referência 

Conceito saída 
conector 

Sequencia_Bases Base_Sequence/Gene Gene 

Condicao_Experimental Experimental_Condition Condicao_Experimental 

 

C6.2. Mapeamento para ontologia de referência associado ao conector C1.2 

A Tabela 11 apresenta o mapeamento entre os conceitos associados à entrada e à saída 

do conector C1.2 aos conceitos da ontologia de referência.  

Tabela 11: Mapeamento dos conceitos associados à entrada e à saída do conector C1.2 (segundo estudo de 
caso) aos conceitos da ontologia de referência 

Conceito entrada 
conector 

Conceito ontologia 
referência 

Conceito saída 
conector 

Gene Gene  

Condicao_Experimental Experimental_Condition Condicao_Experimental 

  Total_Genes 

 

Neste mapeamento existe um conceito associado à saída do conector que não possui 

equivalência na ontologia de referência. Além disso, existem situações em que conceitos não 

estão associados a seus respectivos conceitos de entrada ou saída associados ao conector. A 

falta de associação entre os conceitos de entrada e saída é justificada pela transformação dos 

dados de entrada do conector realizada pelo conector C1.2, responsável por realizar a 

contagem total do número de genes obtidos de acordo com cada condição experimental. 

O conceito de entrada Gene não está associado diretamente a nenhum conceito de 

saída, mas é utilizado para obter Total_Genes. O conceito de saída Total_Genes pode ser 

obtido a partir da contagem do número de ocorrências de Gene em cada arquivo que 

representa uma Condicao_Experimental.  

Gene e Condicao_Experimental possuem conceitos equivalentes na ontologia de 

referência, contudo Total_Genes não possui. Dessa forma, a inserção desse conceito na 

ontologia de referência é necessária, pois representa uma informação importante associada a 

Condicao_Experimental. Para isso foi realizada uma revisão da ontologia de forma a 
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viabilizar a adição desse conceito. A Figura 38 ilustra a parte da ontologia modificada com a 

inserção de um novo conceito Total_Sampled_Gene_Amount.  

Uma condição experimental (Experimental_Condition) representa condições sobre os 

quais experimentos com genes são submetidos para realizar a medição da expressão gênica. A 

condição experimental (Experimental_Condition) afeta a expressão gênica (Gene_Expression) 

e pode possuir uma quantidade de genes identificados (Total_Sampled_Gene_Amount) de 

acordo com essa condição. Dessa forma, deve existir uma quantidade 

(Total_Sampled_Gene_Amount) associada a uma condição experimental (Experimental_ 

Condition) caso a abordagem para obtenção de dados de expressão gênica seja baseada em 

sequência. Caso contrário, essa quantidade não precisa ser informada.  

 

 

Figura 38: Adição do conceito Total_Sampled_Gene_Amount na ontologia de referência  

 

A . 

Tabela 12 apresenta a adequação do mapeamento realizada após a revisão da ontologia. 

O conceito de entrada Gene não está diretamente associado a nenhum conceito de saída, 

contudo ele é utilizado para obter Total_Genes através da contagem do número de ocorrências 

de Gene em uma Condicao_Experimental. O conceito de saída Total_Genes foi mapeado para 

o conceito inserido na ontologia de referência Total_Sampled_Gene_Amount. 

Tabela 12: Mapeamento revisado dos conceitos associados à entrada e à saída do conector C1.2 aos 
conceitos da ontologia de referência 
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Conceito entrada 
conector 

Conceito ontologia 
referência 

Conceito saída 
conector 

Gene Gene - 

Condicao_Experimental Experimental_Condition Condicao_Experimental 

(Gene) 
Total_Sampled_Gene_Am

ount 
Total_Genes 

 

C6.3. Mapeamento para ontologia de referência associado ao conector C1.3 

A Tabela 13 apresenta o mapeamento entre os conceitos associados à entrada e à saída 

do conector C1.3 aos conceitos da ontologia de referência. 

Tabela 13: Mapeamento dos conceitos associados à entrada e à saída do conector C1.3 (segundo estudo de 
caso) aos conceitos da ontologia de referência 

Conceito entrada 
conector 

Conceito ontologia 
referência 

Conceito saída 
conector 

Gene Gene Gene 

Condicao_Experimental Experimental_Condition Condicao_Experimental 

  Quantidade_Genes 

 

Neste mapeamento existe um conceito associado à saída do conector que não possui 

equivalência na ontologia de referência. Além disso, esse conceito não está associado a seu 

respectivo conceito de entrada associado ao conector. A falta de associação entre os conceitos 

de entrada e saída é justificada pela transformação dos dados de entrada em uma matriz de 

valores numéricos que representam Quantidade_Genes realizada pelo conector C1.2. Essa 

transformação consiste na contagem do número de vezes que um Gene foi obtido de acordo 

com uma Condicao_Experimental. Dessa forma Quantidade_Genes pode ser obtido a partir 

de Genes, utilizado como entrada para o conector. 

O conceito de saída Quantidade_Genes não possui equivalência na ontologia de 

referência. Para isso foi realizada uma revisão da mesma de forma a viabilizar a adição desse 

conceito. A Figura 39 ilustra a parte da ontologia modificada com a inserção de novos 

conceitos para dar suporte à inserção do conceito Sampled_Gene_Amount.  

Uma condição experimental (Experimental_Condition) representa condições sobre as 

quais experimentos com genes são submetidos para realizar a medição da expressão gênica. 
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Sampled_Gene_Amount foi modelado como uma classe de associação que representa o 

número de vezes que um gene (Gene)  foi identificado em uma condição experimental 

(Experimental_Condition). O valor de expressão gênica baseado pela contagem 

(Count_Based_Value) é obtido através da normalização que consiste na razão entre a 

quantidade de vezes que um gene foi obtido de acordo com uma condição experimental 

(Sampled_Gene_Amount) dividido pelo número total de genes expressos 

(Total_Sampled_Gene_Amount) obtidos de acordo com a mesma condição.  

 

Figura 39: Ontologia de referência revisada 

A Tabela 14 apresenta a adequação do mapeamento realizada após a revisão da 

ontologia. O conceito de saída Quantidade_Genes foi mapeado para o conceito inserido na 

ontologia de referência Sampled_Gene_Amount e foi obtido através da contagem do número 

de ocorrências de um Gene em uma Condicao_Experimental. 
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Tabela 14: Mapeamento revisado dos conceitos associados à entrada e à saída do conector C1.3 (segundo 
estudo de caso) aos conceitos da ontologia de referência  

Conceito entrada 
conector 

Conceito ontologia 
referência 

Conceito saída 
conector 

Gene Gene Gene 

Condicao_Experimental Experimental_Condition Condicao_Experimental 

(Gene e 
Condicao_Experimental) 

Sampled_Gene_Amount Quantidade_Genes 

 

 

C7. Adequação dos dados de interesse 

As adequações sintáticas e semânticas que devem ser realizadas foram definidas 

separadamente para cada conector simples, C1.1, C1.2 e C1.3, que forma C1.  

  

C7.1. Adequação dos dados de interesse associados ao conector C1.1 

Os dados de entrada consistem de arquivos extensão sra. Cada arquivo contém uma 

lista de sequência de bases nitrogenadas, resultado da execução de uma abordagem baseada 

em sequência para medição da expressão gênica. Contudo nesses arquivos existem outras 

informações não relevantes para este cenário de integração. Apenas a lista de sequências de 

bases nitrogenadas representa os dados de interesse. Dessa forma é necessário extrair apenas 

os dados de interesse desses arquivos com extensão sra. A adequação sintática consiste de 

duas etapas. A primeira consiste na conversão dos arquivos sra para o formato FASTA. 

Assim, C1.1 é responsável por extrair apenas a lista de sequências de bases nitrogenadas de 

cada arquivo e salvar essa lista em um arquivo FASTA. Cada sequência deve estar separada 

por uma quebra de linha. A segunda etapa consiste na conversão dos dados contidos nos 

arquivos FASTA em listas de String.  

A adequação semântica consiste em transformar as listas de String em listas de 

sequências de bases nitrogenadas. Posteriormente deve ser feita a transformação dessas listas 

de sequências em listas de genes. Para isso é necessário realizar a substituição dos valores das 

sequências que representam genes conhecidos pelos seus respectivos identificadores de genes 

através de uma consulta a um banco de dados BLAST para encontrar associações entre as 

sequências a um gene identificado no banco. Caso exista, o valor do identificador do gene 

deve substituir o valor da sequência. 
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C7.2. Adequação dos dados de interesse associados ao conector C1.2 

A adequação sintática consiste na conversão dos dados extraídos de um arquivo texto 

em uma lista de String. A adequação semântica consiste em transformar as listas de String em 

listas de sequências de bases nitrogenadas e posteriormente realizar a contagem do número de 

genes existentes em cada arquivo que representa uma condição experimental. Esses dados 

devem ser armazenados em um novo arquivo que não será utilizado pela ferramenta DMV, 

mas será utilizado posteriormente pelo conector C2 deste mesmo estudo de caso.  

  

C7.3. Adequação dos dados de interesse associados ao conector C1.3 

A adequação sintática consiste na conversão dos dados extraídos de um arquivo texto 

em uma lista de String. A adequação semântica consiste em transformar as listas de String em 

listas de sequências de bases nitrogenadas e posteriormente realizar a contagem do número de 

ocorrências de cada gene em cada arquivo. Esses números devem ser informados em uma 

matriz que apresenta um gene em cada linha e um arquivo representando uma condição 

experimental em cada coluna. Os valores dessa matriz devem informar o número de vezes que 

cada gene foi obtido em cada condição experimental.  

 

C8. Identificação de políticas de acesso e ativação 

A ferramenta DMV disponibiliza acesso local às suas funcionalidades e pode ser 

instalada em qualquer diretório. Não existem restrições de acesso a essa ferramenta, o usuário 

define as configurações básicas de instalação dessa ferramenta. A transferência de controle 

pode ser manual ou automática a partir da execução do conector. Contudo, essa ferramenta 

não permite sua inicialização com os dados já carregados na memória e armazenados em 

alguma variável. Assim, o usuário deve requisitar a importação de dados manualmente. 

 

C9. Implementação do conector 

A Figura 40 ilustra o diagrama de classes UML dos três conectores simples 

identificados. Todas as classes foram implementadas utilizando a linguagem de programação 

Java. 
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Sampled_Gene_Amount

- condition:  Experimental_Condition

- gene:  Gene

- value:  int

+ Sampled_Gene_Amount(Gene, int) : void

+ Sampled_Gene_Amount() : void

Experimental_Condition

- value:  String

- total_genes:  int

+ Experimental_Condition(String) : void

+ Experimental_Condition() : void

Gene

- seq:  Base_Sequence[]

- value:  String

+ Gene(String) : void

+ Gene() : void

Conector_C11

- list_gene:  List<Gene[]>

- list_sequence:  List<Base_Sequence>

+ main(String[]) : void

+ Conector_C11() : void

- process_block1(File, List<File>) : void

- process_block2(List<File>, List<String[]>) : void

- process_block3(List<String[]>, List<Gene>, List<Base_Sequence>) : void

- process_block4(File, List<Gene[]>) : void

- verify_association_gene(List<Gene>, List<Base_Sequence>) : void

Conector_C12

- l ist_cond:  List<Experimental_Condition>

+ main(Strings[]) : void

+ Conector_C12() : void

- process_block1(File, List<File>) : void

- process_block2(List<File>, List<String[]>) : void

- process_block3(HashMap, List<String[]>) : void

- process_block4(File, HashMap) : void

Conector_C13

- l ist_gene:  List<Gene[]>

- l ist_cond:  List<Experimental_Condition[]>

- freq:  Sampled_Gene_Amount[][]

+ main(String[]) : void

+ Conector_C13() : void

- process_block1(File, List<File>) : void

- process_block2(List<File>, List<String[]>) : void

- process_block3(List<String[]>, List<HashMap>, Gene[], Experimental_Condition) : Sampled_Gene_Amount[][]

- process_block4(File, Sampled_Gene_Amount[][], Gene[], Experimental_Condition[]) : void

- activate_DMV() : void

Base_Sequence

- value:  String

+ Base_Sequence(String) : void

+ Base_Sequence() : void

11..*

 

Figura 40: Diagrama de classes dos conectores simples 

 

As classes Base_Sequence, Gene, Experimental_Condition e Sampled_Gene_Amount 

foram criadas a partir dos conceitos identificados nos modelos conceituais. Base_Sequence é 

uma classe para representação de sequências de bases nitrogenadas que são obtidas a partir 

da execução de uma abordagem baseada em sequência para medição da expressão gênica. 

Gene é uma classe para representação de genes e, neste caso armazena o identificador do 

gene. Essa classe possui associada uma ou mais sequências de bases nitrogenadas. 

Experimental_Condition é uma classe para representação de condições experimentais nas 

quais os genes são submetidos para medição da expressão gênica. Sampled_Gene_Amount é 

uma classe de associação para representação da quantidade de vezes que cada gene 

identificado foi obtido de acordo com cada condição experimental. 

As classes Conector_C11, Conector_C12 e Conector_C13 representam os conectores 

simples C1.1, C1.2 e C1.3, respectivamente. Cada conector simples foi modelado e 

implementado como uma aplicação Java. Dessa forma, cada conector pode ser (re)utilizado e 

executado independentemente dos demais conectores. A classe Conector_C1 (não 

representada no diagrama da Figura 40) representa o conector composto C1. Esta classe é 

responsável pela composição e execução individual de cada um dos conectores simples.   

Os conectores C1.1, C1.2 e C1.3 são executados sequencialmente e nesta ordem. Somente 

após o término da execução de um conector, outro conector é executado. Cada conector é 

executado como um processo independente e dessa forma possui uma thread de controle 
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responsável pela execução de seus blocos funcionais, implementados como métodos de suas 

respectivas classes. Estes blocos também são executados de forma sequencial, de modo que 

um bloco é executado somente após o término da execução do bloco anterior.  

O primeiro conector, C1.1, é responsável por realizar a identificação de genes a partir 

de dados que representam sequências de bases nitrogenadas. O método main recebe como 

parâmetros o identificador do diretório que contém os arquivos com os dados de entrada e o 

identificador do diretório onde serão armazenados os dados de saída desse conector. Os 

dados de entrada consistem de arquivos cujos dados representam sequências de bases 

nitrogenadas e estão contidos em um diretório informado pelo usuário. Os dados de saída 

consistem de arquivos cujos dados representam genes. Os atributos dessa classe consistem de 

uma lista de vetores de sequências de bases (Base_Sequence) e uma lista de vetores de genes 

(Gene). 

O método process_block1 realiza o processamento inicial dos dados através do 

preenchimento da lista com os arquivos que estão contidos no diretório. Esse método recebe 

como parâmetro um identificador de arquivo (File) que identifica o diretório informado pelo 

usuário e uma lista de arquivos (File) com os arquivos de entrada contidos nesse diretório. O 

método process_block2 realiza a transformação sintática dos dados contidos nesses arquivos 

(veja seção C7.1). Esse método recebe como parâmetros uma lista de arquivos de entrada 

(File) e uma lista de vetores String para armazenar os dados contidos nos arquivos de entrada 

preenchida nesse método. O método process_block3 realiza a transformação semântica dos 

dados (veja seção C7.1). Esse método recebe como parâmetros uma lista de vetores String que 

contém os dados dos arquivos de entrada transformados sintaticamente, uma lista de vetores 

para armazenar sequências de bases nitrogenadas contidas na primeira lista e uma lista de 

vetores de genes para armazenar listas de gene associadas às listas de sequências. As duas 

últimas listas são preenchidas nesse método, o qual utiliza o método auxiliar 

verify_association_gene para realizar a associação entre genes e sequências de bases 

nitrogenadas. O método process_block4 realiza o processamento dos dados de saída do 

conector. Esse método recebe como parâmetros uma lista de vetores de genes gerados no 

método process_block3 que representam os dados de saída, e um identificador de arquivo 

(File) representando o diretório que irá conter esses dados. De forma padrão, esse diretório 

está contido no diretório dos dados de entrada. 
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O segundo conector, C1.2, é responsável por realizar a contagem do número total de 

genes que estão contidos em cada arquivo. O método main recebe como parâmetros o 

identificador do diretório que contém os arquivos com os dados de entrada e o identificador 

do diretório onde serão armazenados os dados de saída desse conector. Os dados de entrada 

desse conector consistem de arquivos cujos dados representam genes e estão contidos no 

diretório informado pelo usuário. Os dados de saída consistem de um arquivo que contém o 

número total de genes existente em cada arquivo de entrada. O atributo dessa classe consiste 

de uma lista de condições experimentais. 

O método process_block1 realiza o processamento inicial dos dados. Esse método 

recebe como parâmetro um objeto do tipo File que contém o diretório dos arquivos que serão 

utilizados como entrada e uma lista de arquivos (File) a ser preenchida nesse método com os 

identificadores dos arquivos contidos no diretório especificado. O método process_block2 

recebe como parâmetro a lista de arquivos (File) de entrada e uma lista de vetores de String 

para armazenar os dados contidos nos arquivos de entrada. Esse método realiza a 

transformação sintática dos dados contidos nesses arquivos (veja seção C7.2). O método 

process_block3 recebe como parâmetro uma lista de vetores de String que armazena os dados 

dos arquivos de entrada arquivos transformados sintaticamente e uma tabela hash para 

armazenar o número de genes identificados em cada condição experimental. Esse método 

realiza a transformação semântica dos dados (veja seção C7.2). O método process_block4 é 

responsável pelo processamento dos dados de saída do conector. Os parâmetros desse método 

consistem de uma tabela hash que contém os dados que serão salvos em um arquivo e de um 

identificador de arquivo (File) representando o diretório em que esse arquivo será criado. 

Novamente, de forma padrão esse diretório está contido no diretório dos dados de entrada. 

O último conector, C1.3, é responsável por realizar a transformação dos dados em 

matriz numérica. O método main recebe como parâmetros o identificador do diretório que 

contém os arquivos com os dados de entrada, o identificador do diretório onde serão 

armazenados os dados de saída desse conector e o identificador do arquivo utilizado na 

ativação automática da ferramenta, se houver. Os dados de entrada desse conector consistem 

de arquivos cujos dados representam genes e estão contidos no diretório informado pelo 

usuário como parâmetro do método main. Os dados de saída consistem de um arquivo que 

contém o número de vezes que cada gene foi identificado em cada arquivo de entrada 

(condição experimental). Os atributos dessa classe consistem de uma lista de vetores de 
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genes (Gene), um vetor de condições experimentais (Experimental_Condition) e uma matriz 

do número de vezes que cada gene foi obtido em uma amostra (Sampled_Gene_Amount). 

O método process_block1 realiza o processamento inicial dos dados e recebe como 

parâmetro um objeto File que identifica o diretório dos arquivos que serão utilizados como 

entrada e uma lista de objetos (File) a ser preenchida nesse método com os identificadores 

dos arquivos contidos no diretório especificado. O método process_block2 recebe como 

parâmetro a lista de arquivos (File) de entrada e uma lista de vetores String para armazenar 

os dados contidos nos arquivos de entrada preenchidos nesse método. Esse método realiza a 

transformação sintática dos dados contidos nesses arquivos (veja seção C7.3). O método 

process_block3 recebe como parâmetro uma lista de vetores String que armazena os dados 

dos arquivos de entrada transformados sintaticamente, uma lista de tabelas hash para 

armazenar o resultado da contagem do número de vezes que cada gene é obtido de acordo 

com cada condição experimental, um vetor de genes e um vetor de condições experimentais. 

Esse método realiza a transformação semântica dos dados (veja seção C7.3) e retorna uma 

matriz do número de vezes que cada gene foi obtido em uma amostra 

(Sampled_Gene_Amount). O método process_block4 é responsável pelo processamento dos 

dados de saída do conector e pela ativação automática da ferramenta DMV. Os parâmetros 

desse método consistem da matriz do número de vezes que cada gene foi obtido em uma 

amostra (Sampled_Gene_Amount), um vetor de genes (Gene), um vetor de condições 

experimentais (Experimental_Condition), todos contendo dados que serão salvos em um 

arquivo, e dois objetos do tipo File, um para identificar o diretório onde esse arquivo será 

criado e outro para identificar o arquivo responsável pela ativação automática da ferramenta 

DMV. De forma padrão esse diretório está contido no diretório dos dados de entrada. A 

ativação automática da ferramenta DMV é realizada através da execução do arquivo jnlp 

como um processo para inicialização da mesma. Essa ativação é implementada através da 

função activate_DMV. Assim como a ferramenta TMeV, DMV não possibilita carregar os 

dados na inicialização da ferramenta. 
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APÊNDICE D – Desenvolvimento do conector responsável pela integração 

das ferramentas DMV e TMEV- Segundo estudo de caso. 

O conector C2 é o responsável pela integração das ferramentas DMV e TIGR 

Microarray expression Viewer (TMeV). A ferramenta DMV foi desenvolvida na linguagem 

de programação Java e possibilita, em geral, carregar, exibir, selecionar e explorar dados 

numéricos gerados por experimentos de larga escala. TMeV é uma ferramenta desktop que 

realiza o processamento de dados genômicos através de uma variedade de algoritmos para 

clusterização, visualização, classificação e análises estatísticas.    

 
D1. Identificação das principais funcionalidades das ferramentas envolvidas 

 

Listagem funcional da ferramenta DMV:  

A listagem funcional está apresentada na seção A1 do Apêndice A.  

Listagem funcional da ferramenta TMeV:  

A listagem funcional está apresentada na seção B1 do Apêndice B.  

 

D2. Descrição inicial do cenário de integração 

Subconjunto de funcionalidades diretamente relacionadas ao cenário de integração:  

 

DMV1: Importar dados. Esses dados devem estar contidos em arquivo de texto com formato 

delimitado por tabulações ou em um repositório de dados. Os dados importados são 

carregados pela ferramenta. 

DMV2: Exibir dados em uma planilha eletrônica.  

DMV6: Selecionar subconjunto dos dados exibidos a partir de algum critério de seleção. Por 

exemplo, selecionar dados cujos valores estão acima de um limiar determinado pelo usuário.  

DMV13: Exportar dados selecionados em arquivos. Esses dados são exportados em um 

arquivo de texto com formato delimitado por tabulações. 

TMEV1: Importar dados de arquivos em formatos específicos. Esses arquivos devem estar 

contidos em arquivo cujo formato é aceito por esta ferramenta e são carregados pela mesma. 

TMEV4: Exibir dados. Esses dados podem ser representados por único array ou por vários 

arrays que constituem um conjunto de dados de expressão. Os dados são exibidos em uma 
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interface de visualização. Em geral, essa interface exibe um gráfico que representa um mapa 

de expressão linear ou uma matriz de distância dos genes. 

TMEV6: Realizar a clusterização dos dados e exibir o resultado. Os algoritmos K-means, 

hierárquico, teste-T, análise de significância, análise de genes podem ser utilizados na 

clusterização. 

 

O cenário envolve a integração de serviços providos pela ferramenta Data Matrix 

View (DMV) e a ferramenta TIGR Microarray expression Viewer (TMeV). A ferramenta 

DMV é utilizada para selecionar, a partir de algum critério, um subconjunto de dados. TMeV 

é utilizado para realizar a clusterização dos dados.  

Inicialmente o usuário da ferramenta DMV importa dados contidos em arquivo texto 

(formato delimitado por tabulações). Esses dados são carregados em uma matriz e 

disponibilizados para uso (DMV1). Com os dados carregados, DMV exibe os mesmos em 

uma planilha eletrônica (DMV2). O usuário escolhe um valor de threshold (limiar) como 

critério de seleção de um subconjunto de dados. Apenas os dados que possuem valores acima 

desse limiar são selecionados (DMV6). O usuário então exporta o subconjunto de dados 

selecionados em um arquivo texto com formato delimitado por tabulações (DMV13).  

Após a filtragem de dados, o arquivo gerado por DMV deve ser processado 

(transformado e validado) para que possa ser aceito pela ferramenta TMeV para realizar a 

clusterização. Sugere-se que a clusterização dos dados seja aplicada em dados normalizados 

visando minimizar a interferência de erros associados a ruídos ou qualquer outro fator 

externo. O usuário da ferramenta TMeV importa os dados filtrados pela ferramenta DMV e 

transformados através da normalização. Esses dados são carregados em uma matriz e 

disponibilizados para uso (TMEV1). Com os dados carregados, TMeV exibe os mesmos em 

uma interface de visualização (TMEV4). Finalmente o usuário escolhe um algoritmo para 

clusterização dos dados (exemplo: algoritmo K-means) (TMEV6) e o resultado dessa 

atividade é exibido (TMEV4). 

 

D3. Descrição detalhada do cenário de integração 

A Figura 41 ilustra o diagrama de atividades elaborado a partir da descrição inicial do 

cenário de integração. As atividades “Importação de dados contidos em arquivo”, “Exibição 

dos dados em planilha eletrônica”, “Seleção de dados a partir de um threshold” e 



122 

 

“Exportação dos dados selecionados em arquivo” são realizadas pelo DMV. A atividade 

“Normalização dos dados” é realizada pelo conector, enquanto que as atividades 

“Importação de dados de expressão gênica contidos em arquivo”, “Exibição dos dados 

importados”, “Clusterização dos dados utilizando algoritmo K-means” e “Exibição do 

resultado da clusterização” são realizadas pela ferramenta TMeV.  

 

    
Figura 41: Diagrama de atividades relacionado ao desenvolvimento do conector C2 (segundo estudo de 

caso) 

 

A Figura 42 ilustra os casos de uso derivados do diagrama de atividades. Os casos de 

uso “Importar e carregar dados em uma matriz”, “Exibir matriz de dados”, “Selecionar 

dados” e “Exportar dados selecionados” estão associados à ferramenta DMV. Os casos de 

uso “Processar dados” e “Normalizar dados” estão associados ao conector, enquanto que os 

casos de uso “Importar e carregar valores de expressão gênica”, “Exibir dados”, “Realizar 

clusterização dos dados utilizando algoritmo K-means” e “Exibir dados clusterizados” estão 

associados à ferramenta TMeV. Os casos de uso de interesse foram identificados em cinza. A 

descrição detalhada desses casos de uso é apresentada na seção D3.1.  
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Figura 42: Diagrama de casos de uso relacionado ao desenvolvimento do conector C2 (segundo estudo de 

caso) 

 

D3.1. Casos de uso expandido 

Caso de Uso Exportar dados selecionados (DMV) 
Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Exportar dados de interesse, selecionados a partir de algum critério, em 

um arquivo texto com formato delimitado por tabulações. 
Visão Geral Após a seleção de dados de interesse, o biologista opta por exportar 

esses dados em um arquivo. O biologista deve definir o nome do arquivo 
e o diretório onde o mesmo será gravado. Por fim, o arquivo é gerado.  

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a exportação de 
dados previamente selecionados. 

2. O sistema requisita nome do arquivo e 
o diretório onde o mesmo será 
armazenado. 

3. O biologista informa o nome e o 4. O sistema cria um arquivo texto com 
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diretório de armazenamento do arquivo. formato delimitado por tabulações no 
diretório especificado contendo apenas 
os dados selecionados.  

 

Caso de Uso Processar dados (Conector) 
Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Recuperar e transformar dados obtidos pela contagem de genes em 

valores de expressão gênica de modo a serem utilizados pela ferramenta 
TMeV 

Visão Geral O biologista opta por realizar o processamento dos dados através do 
conector responsável por normalizar os dados de modo a permitir a 
integração das ferramentas DMV e TMeV. Por fim, a ferramenta TMeV 
é ativada.  

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Ação do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista informa a localização do 
arquivo contendo os dados de entrada e 
diretório esperado de armazenamento dos 
dados de saída e requisita a 
transformação dos dados para possibilitar 
a integração das ferramentas DMV e 
TMeV. 

2. O sistema realiza a leitura do arquivo 
de entrada informado que contém o 
número de vezes que cada gene foi 
identificado em uma condição 
experimental. 

 3. O sistema realiza a leitura do arquivo 
que contém o número total de genes 
identificados em cada condição 
experimental. 

 4. O sistema realiza a normalização que 
consiste na divisão do número de vezes 
que cada gene foi identificado pelo 
número total de genes identificados em 
uma condição experimental. 

 5. O sistema cria um arquivo no diretório 
especificado que contém o resultado da 
normalização. 

Sequência alternativa de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista informa a localização do 
arquivo contendo os dados de entrada e 
diretório esperado de armazenamento 
dos dados de saída e requisita a 
transformação dos dados para 
possibilitar a integração das ferramentas 
DMV e TMeV. O biologista também 
requisita a ativação automática da 
ferramenta TMeV. 

2. O sistema realiza a leitura do arquivo 
de entrada informado que contém o 
número de vezes que cada gene foi 
identificado em uma condição 
experimental. 
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 3. O sistema realiza a leitura do arquivo 
que contém o número total de genes 
identificados em cada condição 
experimental. 

 4. O sistema realiza a normalização que 
consiste na divisão do número de vezes 
que cada gene foi identificado pelo 
número total de genes identificados em 
uma condição experimental. 

 5. O sistema cria um arquivo no diretório 
especificado que contém o resultado da 
normalização. 

 6. O sistema realiza a ativação automática 
da ferramenta TMeV. 

 

Caso de Uso Importar e carregar valores de expressão gênica (TMeV) 
Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Carregar dados contidos em arquivos para que possam ser manipulados 

pela ferramenta. 
Visão Geral O biologista opta por importar dados contidos em arquivos que estejam 

em um dos formatos aceitosl pela ferramenta TMeV. Esses dados devem 
estar devidamente normalizados para que possam ser clusterizados pela 
ferramenta.  

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a importação de 
dados contidos em um arquivo. 

2. O sistema informa os arquivos 
existentes em um dado diretório e 
requisita a seleção do arquivo desejado.   

3. O biologista informa o arquivo que 
contém os dados de interesse. 

4. Caso o arquivo esteja em um formato 
aceito pelo sistema, os dados contidos 
no arquivo são carregados de modo que 
os mesmos possam ser clusterizados.  

Sequência alternativa de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a importação de 
dados contidos em um arquivo. 

2. O sistema informa os arquivos 
existentes em um dado diretório e 
requisita a seleção do arquivo desejado.   

3. O biologista informa o arquivo que 
contém os dados de interesse. 

4. Caso o arquivo não esteja em um 
formato aceito pelo sistema, os dados 
contidos no arquivo não são carregados 
e uma mensagem de erro é exibida.  
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D4. Descrição detalhada dos dados de interesse 

 

A Figura 43 ilustra uma representação da integração das ferramentas DMV e TMeV 

através do conector C2. A ferramenta DMV e o conector C1.2 geram os dados que servirão de 

entrada para o conector C2 (EC2), enquanto que a ferramenta TMeV consome os dados que 

serão produzidos pelo mesmo (SC2). A descrição detalhada dos dados de interesse (entrada e 

saída associadas ao conector) está relacionada às funcionalidades DMV13 e TMEV1 das 

ferramentas DMV e TMeV, respectivamente.  

 

 

Figura 43: Integração das ferramentas DMV e TMeV através do conector C2 

Funcionalidade responsável por gerar os dados de entrada do conector (DMV13): 

Exportar dados selecionados pela ferramenta em arquivo. 

EC2: Os dados de entrada do conector consistem nos dados gerados pela ferramenta DMV 

como resultado da funcionalidade DMV13 (SDMV) e nos dados gerados pelo conector C1.2 

(SC1.2). A descrição dos dados gerados pelo conector C1.2 (SC1.2) foi realizada na seção C4.2 

do Apêndice C. Esses dados devem estar contidos em um arquivo texto que representem uma 

matriz na qual cada coluna deve apresentar uma condição experimental e uma linha de dados 

deve informar o número total de genes obtidos de acordo com cada condição. A Tabela 15 

apresenta a descrição desses dados.  

 

Tabela 15: Descrição dos dados de saída do conector C1.2 
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 Os dados de entrada do conector C2 também são formados pelos dados gerados pela 

ferramenta DMV. Esses dados devem estar contidos em arquivo texto com formato 

delimitado por tabulações. A representação dos dados é feita através de uma matriz na qual 

cada linha deve representar um gene e cada coluna uma condição experimental. Os valores da 

matriz devem associar um gene a uma condição e consistir de valores numéricos que 

representam o número de vezes que cada um desses genes foi identificado em uma condição. 

A Tabela 16 apresenta a descrição desses dados.  

 

Tabela 16: Descrição dos dados relacionados à saída da funcionalidade DMV13  

 

 

Funcionalidade responsável por consumir os dados gerados pelo conector (TMEV1): 

Importar dados de arquivos em formatos específicos para realizar a clusterização dos mesmos. 

SC2: Os dados de saída do conector consistem nos dados consumidos pela ferramenta TMeV 

através da funcionalidade TMEV1. Esses dados devem estar contidos em arquivos texto cujo 

formato é delimitado por tabulações. Para o cenário de integração adotado, os dados 

consumidos devem consistir de uma matriz em que cada linha deve representar um gene e 

cada coluna uma condição experimental. Os valores da matriz devem consistir de valores 

baseados em contagens que representam uma medição relativa da expressão de um gene 

obtida de acordo com uma condição experimental. A clusterização dos dados, disponível pela 

ferramenta, é aplicada nesses dados. A Tabela 17 apresenta a descrição desses dados.  

 



128 

 

Tabela 17: Descrição dos dados de entrada relacionados à funcionalidade TMEV1 e à saída do conector 

 

 

D5. Modelagem conceitual dos dados de interesse 

A modelagem conceitual dos dados de interesse associados à entrada do conector C2 

(EC2) consiste de dois modelos conceituais, um para representa os dados gerados pelo 

conector C1.2 e outro para representar os dados gerados pela ferramenta DMV. A Figura 44 

ilustra a modelagem conceitual dos dados associados à saída do conector C1.2 (SC1.2). Esses 

dados representam o resultado gerado pelo conector responsável pela contagem do número 

total de genes obtidos de acordo com cada uma das condições experimentais. Cada arquivo de 

dados representa uma condição experimental. Nesta situação os seguintes conceitos foram 

identificados: Condicao_Experimental, que representa a condição experimental em que os 

genes são submetidos para a medição da expressão gênica; Total_Genes, que representa o 

número total de genes identificados de acordo com uma condição experimental. 

 

 

Figura 44: Modelagem conceitual associada à saída do conector C1.2 

 

A Figura 45 ilustra a modelagem conceitual dos dados associados à saída da 

ferramenta DMV (SDMV). A partir da descrição detalhada dos dados de interesse é possível 

identificar gene e condição experimental. Cada gene é cruzado com uma condição 

experimental gerando um número de vezes que o gene foi obtido de acordo com a condição. 

Dessa forma, para cada quantidade de genes existe um gene e uma condição experimental 

associados.  
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Os seguintes conceitos foram identificados: Gene, que representa um gene cuja 

sequência de bases representante foi identificada; Condicao_Experimental, que representa a 

condição experimental em que os experimentos foram submetidos para a obtenção dos dados; 

Quantidade_Genes, que representa um valor que quantifica o número de vezes que um Gene 

foi obtido de acordo com uma determinada condição experimental. Quantidade_Genes foi 

modelada como uma classe de associação definida entre Condicao_Experimental e Gene.  

 

     

Figura 45: Modelagem conceitual associada à saída da ferramenta DMV 

A Figura 46 ilustra a modelagem conceitual dos dados de interesse associados à saída 

do conector (SC2). A clusterização dos dados deve ser realizada sobre valores normalizados 

que representam a medição relativa de expressão gênica. A normalização é realizada através 

do cálculo da razão entre a quantidade de vezes que um gene é obtido de acordo com uma 

condição experimental pelo número total de genes relacionados à mesma. Assim, a partir da 

descrição detalhada dos dados de interesse é possível identificar genes e condições 

experimentais. Cada gene é cruzado com uma condição experimental gerando um valor de 

expressão gênica associado. Dessa forma, para cada valor de expressão gênica existe um gene 

e uma condição experimental associados. 

Os seguintes conceitos foram identificados: Gene, que representa um gene cujo valor 

de expressão gênica foi mensurado; Condicao_Experimental, que representa a condição 

experimental em que os genes são submetidos para a medição da expressão gênica e 

Valor_Expressao_Genica, que representa um valor que quantifica o nível que um Gene está 

expresso através de uma medição relativa. Valor_Expressao_Genica foi modelado como uma 

classe de associação definida entre Condicao_Experimental e Gene.  
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GeneCondicao_Experimental

Valor_Expressao_Genica

**

      

Figura 46: Modelagem conceitual associada à saída do conector C2 (segundo estudo de caso) 

 

D6. Mapeamento para ontologia de referência 

A Tabela 18 apresenta o mapeamento entre os conceitos associados à entrada e à saída 
do conector aos conceitos da ontologia de referência.  

 

Tabela 18: Mapeamento dos conceitos associados à entrada e saída do conector C2 (segundo estudo de 
caso) a conceitos da ontologia de referência  

Conceito entrada 
conector 

Conceito ontologia 
referência 

Conceito saída 
conector 

Gene Gene Gene 

Condicao_Experimental Experimental_Condition Condicao_Experimental 

Quantidade_Genes Sampled_Gene_Amount  

Total_Genes Total_Sampled_Gene_Amount  

 Count_Based_Value Valor_Expressao_Genica 

 

Neste mapeamento todos os conceitos foram mapeados para conceitos da ontologia de 

referência. Contudo os conceitos relacionados à entrada do conector, Quantidade_Genes e 

Total_Genes, associados aos conceitos Sampled_Gene_Amount e Total_ Gene_Amount da 

ontologia de referência respectivamente, não possuem conceitos de saída associados. Além 

disso, o conceito relacionado à saída do conector, Valor_Expressao_ Genica, associado ao 

conceito Count_Based_Value da ontologia de referência, não possui um conceito de entrada 

do conector associado.  

A falta de associação entre os conceitos de entrada e saída é justificada pela 

transformação dos dados de entrada realizada pelo conector C2 em valores que representam 

Valor_Expressao_Genica. Dessa forma, apesar de não existir uma associação direta entre os 
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conceitos Quantidade_Genes, Total_Genes e Valor_Expressao_Genica, o último conceito 

pode ser obtido utilizando o primeiro e o segundo conceitos. Dessa forma, Valor_Expressao_ 

Genica pode ser obtido a partir do cálculo da razão entre Quantidade_Genes e Total_Genes.  

A Tabela 19 apresenta a adequação do mapeamento dos conceitos associados à entrada 

e saída do conector a conceitos da ontologia. Para essa situação não foi necessário inserir 

novos conceitos na ontologia de referência, mas é necessária uma transformação semântica 

dos dados para tornar possível a associação entre conceitos distintos associados à entrada e à 

saída do conector e assim possibilitar um mapeamento completo de todos os conceitos. 

Tabela 19: Mapeamento revisado dos conceitos associados à entrada e saída do conector C2 (segundo 
estudo de caso) a conceitos da ontologia de referência  

Conceito entrada 
conector 

Conceito ontologia 
referência 

Conceito saída 
conector 

Gene Gene Gene 

Condicao_Experimental Experimental_Condition Condicao_Experimental 

(Quantidade_Genes e 
Total_Genes) 

Count_Based_Value Valor_Expressao_Genica 

 

D7. Adequação dos dados de interesse 

Os dados gerados por DMV estão contidos em arquivos texto e consistem de uma 

matriz de dados previamente filtradas que contém informações sobre o número de vezes que 

cada gene de um subconjunto de genes foi obtido de acordo com uma condição experimental. 

Os dados gerados pelo conector C1.2 também estão contidos em arquivos texto e consistem de 

uma matriz de dados que informa o número total de genes identificados de acordo com uma 

condição experimental. A adequação sintática dos dados consiste na conversão dos dados 

extraídos desses arquivos texto em dados numéricos e textuais. 

A adequação semântica dos dados consiste na transformação dos dados numéricos e 

textuais em representações dos conceitos identificados na modelagem conceitual. Dessa forma 

os valores de dados numéricos devem ser transformados para serem associados a valores de 

expressão gênica, enquanto que os valores textuais devem ser associados a informações sobre 

genes e condições experimentais. Para associar os dados numéricos a valores de expressão 

gênica deve ser realizada uma transformação nesses dados. Essa transformação consiste na 

normalização cujo objetivo é tornar viável a clusterização e gerar resultados com significância 
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biológica. Os dados normalizados representam uma medição relativa da expressão gênica. A 

normalização deve ser realizada pelo conector e consiste na divisão do número de vezes que 

um gene é obtido de acordo com uma dada condição experimental pelo número total de genes 

identificados de acordo com a mesma. Dessa forma é possível gerar dados numéricos que 

representam valores de expressão gênica. 

 

D8. Identificação de políticas de acesso e ativação 

A ferramenta TMeV disponibiliza acesso local às suas funcionalidades e pode ser 

instalada em qualquer diretório. Não existe restrição de acesso a essa ferramenta. A 

transferência de controle pode ser manual ou automática a partir da execução do conector.  

 

D9. Implementação do conector 

A Figura 47 ilustra o diagrama de classes UML do conector C2. Todas as classes 

foram implementadas utilizando a linguagem de programação Java. 

Gene_Expression

- condition:  Experimental_Condition

- gene:  Gene

- value:  double

+ check_value() : boolean

+ Gene_Expression(double, Gene, Experimental_Condition) : void

+ Gene_Expression() : void

Conector_C2

- condition:  Experimental_Condition[]

- expression:  Gene_Expression[][]

- gene_amount:  Sampled_Gene_Amount[]][]

- gene:  Gene[]

+ main(String[]) : void

- activate_TMEV() : void

- process_block_1(File, File, String[][], String[][]) : void

- process_block_2(String[][], String[][], double[][], String[], String[], int[]) : void

- process_block_3(String[][], String[], String[], int[], double[][], Gene[], Experimental_Condition[], Gene_Expression[][]) : void

- process_block_4(Experimental_Condition[], Gene_Expression[][], Gene[], Fi le, Fi le) : void

Experimental_Condition

- value:  String

- total_gene:  int

+ Experimental_Condition() : void

+ Experimental_Condition(String) : void

Sampled_Gene_Amount

- condition:  Experimental_Condition

- value:  String

- gene:  Gene

+ Sampled_Gene_Amount(String, Gene, Experimental_Condition) : void

+ Sampled_Gene_Amount() : void

Gene

- value:  String

+ Gene(String) : void

+ Gene() : void

 

Figura 47: Diagrama de classes do conector C2 (segundo estudo de caso) 

As classes Experimental_Condition, Sampled_Gene_Amount, Gene e Gene_Expression 

foram criadas a partir dos conceitos identificados nos modelos conceituais. Gene é uma 

classe para representação de genes e, neste caso, armazena o identificador do gene. 

Experimental_Condition é uma classe para representação de condições experimentais nas 

quais os genes são submetidos para medição da expressão gênica e armazena um número 

total de genes que são identificados associados à condição, se houver. 

Sampled_Gene_Amount é uma classe para representação do número de vezes que um gene 
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foi identificado de acordo com uma condição experimental. Gene_Expression é uma classe 

para representação dos valores de expressão gênica baseados em contagem relacionado a um 

gene em uma condição experimental. Esses valores são calculados através da razão entre o 

valor atribuído a Sampled_Gene_Amount e o número total de genes identificadas em uma 

condição experimental obtido como resultado do desenvolvimento do conector C1. Esse 

número total está representado como um atributo de Experimental_Condition. 

Os blocos funcionais da classe Conector_C2, implementados como métodos da 

mesma, são executados sequencialmente, de modo que um bloco é executado somente após o 

término do bloco anterior. Os atributos dessa classe consistem de um vetor de genes (Gene), 

um vetor de condições experimentais (Experimental_Condition), uma matriz de  valores de 

expressão gênica (Gene_Expression) e uma matriz das quantidades de vezes que cada gene 

foi obtido em uma amostra (Sampled_Gene_Amount). O método main recebe como 

parâmetros o identificador do diretório que contém os arquivos com os dados de entrada, o 

identificador do diretório onde serão armazenados os dados de saída desse conector e o 

identificador do arquivo utilizado na ativação automática da ferramenta, se houver. O método 

process_block1 realiza o processamento inicial dos dados. Esse método recebe como 

parâmetros dois identificadores de arquivo (File), um para cada arquivo de entrada e duas 

matrizes de String para armazenar os dados contidos nesses arquivos. O primeiro 

identificador (File) representa o arquivo que contém dados gerados pela ferramenta DMV e o 

segundo identificador representa o arquivo gerado pelo primeiro conector deste estudo de 

caso, que contém informações sobre o total de genes associados a cada condição 

experimental. Os dados são carregados e disponibilizados em duas matrizes de String.  

O método process_block2 realiza a adequação sintática através da transformação dos 

dados extraídos dos arquivos de entrada (matrizes de String) em dados numéricos e textuais 

de acordo com a informação que representam. Esse método recebe como parâmetros duas 

matrizes de String que contém os dados que foram extraídos de cada arquivo de entrada, uma 

matriz de double, que armazena os valores contidos na matriz do arquivo gerado por DMV, 

dois vetores de String que armazenam os valores do cabeçalho contidos na primeira linha e 

na primeira coluna da matriz desse arquivo e um vetor de inteiros, que armazena os valores 

armazenados no arquivo obtidos através do conector C1.  

O método process_block3 realiza a transformação semântica dos dados através da 

transformação das estruturas de dados definidas e instanciadas em process_block2 em 
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instâncias das classes criadas a partir da modelagem conceitual (associação semântica). Esse 

método recebe como parâmetros uma matriz de String que contém os dados que foram 

extraídos do arquivo, uma matriz de double, que armazena os valores contidos no conteúdo 

da matriz, dois vetores de String que armazenam os valores do cabeçalho contidos na 

primeira linha e na primeira coluna da matriz, um vetor de inteiros, que armazena os valores 

obtidos pelo conector C1, e dados que são preenchidos nesse método, um vetor de genes 

(Gene), um vetor de condições experimentais (Experimental_Condition), e um vetor de 

dados de expressão gênica (Gene_Expression).  A transformação dos dados que representam 

o número de vezes que cada gene foi obtido em uma amostra (Sampled_Gene_Amount) em 

dados de expressão gênica (Gene_Expression) deve ser realizada. Essa transformação é feita 

através da divisão dos valores de instâncias de cada número de vezes (Sampled_ 

Gene_Amount) pelo número total de genes obtidos de acordo com uma determinada condição 

experimental.  

O método process_block4 realiza o processamento dos dados de saída do conector e 

pela ativação automática da ferramenta TMeV. Esse método recebe como parâmetros uma 

matriz de dados de expressão gênica (Gene_Expression), um vetor de genes (Gene), um vetor 

de condições experimentais (Experimental_Condition), todos contendo dados que serão 

salvos em um arquivo, e dois identificadores de arquivo (File), um para o diretório onde esse 

arquivo será criado e outro identificador para o arquivo responsável pela ativação automática 

da ferramenta TMeV. A ativação automática é implementada através da função 

activate_TMeV e realiza a transferência de controle (passagem da thread de execução) para a 

ferramenta TMeV através da execução de um arquivo com extensão bat como um processo. 

Esse arquivo, bem como o código fonte do TMeV, são disponibilizados pelos 

desenvolvedores dessa ferramenta. 
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APÊNDICE E – Desenvolvimento do conector entre banco de dados e a 

ferramenta RGui - Terceiro estudo de caso. 

O terceiro estudo de caso envolve a integração de um banco de dados contendo 

informações biológicas às ferramentas RGui e DAVID. Dois conectores serão responsáveis 

por essa integração. O conector C1 é o responsável pela integração do banco de dados do 

NCBI à ferramenta RGui. Os principais aspectos da aplicação da abordagem para este estudo 

de caso, com o objetivo de promover o desenvolvimento desse conector, estão especificados 

neste apêndice.  

O banco de dados é um repositório de dados público que contém dados genômicos 

funcionais sobre experimentos e perfis de expressão gênica. A linguagem R é utilizada, em 

geral, como ferramenta para realizar análise exploratória de dados, cálculos estatísticos e 

gráficos. RGui é uma interface gráfica que possibilita a utilização dessa linguagem. 

 

E1. Identificação das principais funcionalidades das ferramentas envolvidas 

 

Listagem funcional da ferramenta RGui:  

O Apêndice A (seção A1) apresenta a listagem funcional desta ferramenta.  

 

E2. Descrição inicial do cenário de integração 

Subconjunto de funcionalidades diretamente relacionadas ao cenário de integração:  

R1: Importar dados. Esses dados devem estar contidos em arquivo cujo formato é aceito por 

esta ferramenta. Os dados importados são carregados pela mesma. 

R5: Exportar dados em arquivo. O formato desse arquivo deve ser especificado pelo usuário.  

R12: Aplicar função para realizar teste de hipóteses: "teste t" 

 

O cenário envolve a integração do banco de dados do NCBI aos serviços providos pela 

ferramenta RGui. Os dados contidos no banco são resultados da execução de uma abordagem 

baseada em hibridização do tipo microarray one-color. Esses dados estão estruturados em 

uma matriz e contidos em arquivos texto cujo formato é delimitado por tabulações, acessados 

localmente. Nessa matriz estão representados identificadores de genes e seus respectivos 

valores de expressão. Os dados são extraídos do banco e processados de modo a serem 

utilizados pela ferramenta RGui para realizar testes de hipóteses.  
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Os dados utilizados em testes de hipóteses devem consistir de valores produzidos a 

partir da execução de abordagens microarray two-color para gerar resultados estatisticamente 

significantes. Dessa forma, é possível realizar uma análise estatística coerente do resultado da 

aplicação de testes de hipóteses (teste t) nos dados.  

Os dados extraídos do banco de dados, que consistem de dados obtidos de abordagens 

one-color, devem ser transformados em dados de abordagens two-color. Essa transformação 

consiste no cálculo da razão entre dois valores de expressão gênica obtidos de abordagens 

one-color associados a um mesmo gene de indivíduos distintos. Dessa forma é possível gerar 

valores simulados de abordagens two-color. Para realizar essa transformação são realizados 

dois tipos de cruzamentos dos dados. O primeiro consiste no cruzamento de dados derivados 

de indivíduos submetidos à mesma condição experimental representando a mesma categoria 

(intragrupos) e o segundo consiste no cruzamento de dados derivados de indivíduos 

submetidos a condições distintas representando categorias distintas (intergrupos). Para cada 

tipo de cruzamento um arquivo é gerado.  

Após processamento dos dados, o usuário do ambiente integrado da linguagem R 

(RGui) importa os dados contidos nos dois arquivos gerados. Esses dados são carregados em 

matrizes e disponibilizados para uso (R1). Em seguida o usuário realiza a aplicação de testes 

de hipóteses nesses dados utilizando uma função de teste t disponível em RGui (R12). Como 

resultado RGui gera uma lista de genes com seus respectivos valores resultado do teste t. O 

usuário então exporta os dados resultantes para um arquivo texto com formato delimitado por 

tabulações (R5).  

 

E3. Descrição detalhada do cenário de integração 

 

A Figura 48 ilustra o diagrama de atividades elaborado a partir da descrição inicial do 

cenário de integração. As atividades “Transformação dos dados para valores obtidos por 

abordagens two-color (cruzamentos intergrupos)” e “Transformação dos dados para valores 

obtidos por abordagens two-color (cruzamentos intragrupos)” são realizadas pelo conector, 

enquanto que as atividades “Importação de dados contidos em um arquivo”, “Aplicação de 

teste de hipóteses” e “Exportação dos dados resultantes em arquivo” são realizadas pela 

ferramenta RGui.  
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Figura 48: Diagrama de atividades relacionado ao desenvolvimento do conector C1 (terceiro estudo de 

caso) 

A Figura 49 ilustra os casos de uso derivados do diagrama de atividades. Os casos de 

uso “Processar dados”, “Transformar dados obtidos por abordagens one-color em dados 

obtidos por abordagens two-color através do cruzamento de indivíduos do mesmo grupo 

(cruzamentos intragrupos)” e “Transformar dados obtidos por abordagens one-color em 

dados obtidos por abordagens two-color através do cruzamento de indivíduos de grupos 

distintos (cruzamentos intergrupos)” estão associados ao conector, enquanto que os casos de 

uso “Importar e carregar dados em uma matriz”, “Aplicar teste de hipóteses nos dados” e 

“Exportar dados em arquivo” estão associados à ferramenta RGui. Os casos de uso de 

interesse foram identificados em cinza. A descrição detalhada desses casos de uso é 

apresentada na seção E3.1.  
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Figura 49: Diagrama de casos de uso relacionado ao desenvolvimento do conector C1 (terceiro estudo de 
caso) 

 

E3.1. Casos de uso expandido 

Caso de Uso Processar dados (Conector) 
Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Recuperar e transformar dados de expressão gênica, gerados de 

abordagens one-color em dados gerados de abordagens two-color, de 
modo a serem utilizados pela ferramenta RGui. 

Visão Geral O biologista opta por realizar a transformação dos dados objetivando a 
integração de uma base de dados à ferramenta RGui. Essa integração é 
realizada por um conector responsável pelo processamento dos dados. 
Neste caso, o processamento envolve a transformação dos dados obtidos 
por abordagens one-color em dados obtidos por abordagens two-color. 
Essa transformação realiza o cruzamento de dados de indivíduos do 
mesmo grupo e o cruzamento de dados de indivíduos de grupos 
distintos. Por fim, a ferramenta RGui é ativada. 

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista informa a localização dos 
arquivos contendo os dados de entrada e 
o diretório esperado de armazenamento 
dos dados de saída e requisita a 
transformação dos dados para possibilitar 
a integração da base de dados à 
ferramenta RGui. 

2. O sistema executa o caso de uso 
Transformar dados obtidos por 

abordagens one-color em dados 

obtidos por abordagens two-color 

(cruzamento de indivíduos do mesmo 

grupo) 

 3. O sistema executa o caso de uso 
Transformar dados obtidos por 

abordagens one-color em dados 

obtidos por abordagens two-color 

(cruzamento de indivíduos de grupos 
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distintos) 
Sequência alternativa de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista informa a localização dos 
arquivos contendo os dados de entrada e 
o diretório esperado de armazenamento 
dos dados de saída e requisita a 
transformação dos dados para possibilitar 
a integração da base de dados à 
ferramenta RGui. O biologista também 
requisita a ativação automática da 
ferramenta RGui. 

2. O sistema executa o caso de uso 
Transformar dados obtidos por 

abordagens one-color em dados 

obtidos por abordagens two-color 

(cruzamento de indivíduos do mesmo 

grupo) 

 3. O sistema executa o caso de uso 
Transformar dados obtidos por 

abordagens one-color em dados 

obtidos por abordagens two-color 

(cruzamento de indivíduos de grupos 

distintos) 
 4. O sistema realiza a ativação automática 

da ferramenta RGui. 
 

Caso de Uso Transformar dados obtidos por abordagens one-color em dados obtidos 
por abordagens two-color através do cruzamento de indivíduos do 
mesmo grupo – cruzamento intragrupos (Conector) 

Atores Biologista (indireto) 
Finalidade Transformar dados obtidos por abordagens one-color em dados obtidos 

por abordagens two-color realizando o cruzamento de dados de 
indivíduos de mesma categoria. 

Visão Geral Os dados extraídos do banco de dados NCBI consistem de resultados de 
abordagens one-color derivados de indivíduos de diversas categorias. 
Esses dados são transformados em dados de abordagens two-color 
obtidos através da razão entre dois valores one-color derivados de 
indivíduos da mesma categoria (grupo). Todas as combinações possíveis 
são realizadas.  

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado como 

resultado da execução do caso de uso 
Processar dados. 

2. O sistema identifica todas as 
combinações possíveis dos cruzamentos 
entre indivíduos de mesma categoria 

 3. O sistema calcula a razão entre os 
valores derivados dos indivíduos 
associados a cada combinação 
identificada. 

 4. O sistema cria um arquivo que contém 
as razões geradas pelos cruzamentos 



140 

 

dos dados derivados desses indivíduos. 
 

Caso de Uso Transformar dados obtidos por abordagens one-color em dados obtidos 
por abordagens two-color através do cruzamento entre indivíduos de 
grupos distintos – cruzamento intergrupos (Conector) 

Atores Biologista (indireto) 
Finalidade Transformar dados obtidos por abordagens one-color em dados obtidos 

por abordagens two-color realizando o cruzamento de dados de 
indivíduos de categorias distintas. 

Visão Geral Os dados extraídos do banco de dados NCBI consistem de resultados de 
abordagens one-color derivados de indivíduos de diversas categorias. 
Esses dados são transformados em dados simulados de abordagens two-

color através do cálculo da razão entre dois valores one-color derivados 
de indivíduos de categorias (grupos) distintas. Todas as combinações 
possíveis são realizadas.  

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado como 

resultado da execução do caso de uso 
Processar dados. 

2. O sistema identifica todas as 
combinações possíveis dos cruzamentos 
entre indivíduos de categorias distintas. 

 3. O sistema calcula a razão entre os 
valores derivados dos indivíduos 
associados a cada combinação 
identificada. 

 4. O sistema cria um arquivo que contém 
as razões geradas pelos cruzamentos 
dos dados derivados desses indivíduos. 

 

Caso de Uso Importar dados de arquivos (RGui) 
Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Carregar dados contidos em arquivos para que possam ser utilizados 

pela ferramenta. 
Visão Geral O biologista opta por importar dados contidos em arquivos que estejam 

em um dos formatos aceitos pela ferramenta. Esses dados estão contidos 
em dois arquivos (cruzamentos intergrupos, cruzamentos intragrupos) e 
são carregados para que possam ser utilizados em um teste de hipóteses 
pela ferramenta RGui.  

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a importação de 
dados contidos em arquivos. 

2. O sistema informa os arquivos 
existentes em um dado diretório e 
requisita a seleção do arquivo desejado. 

3. O biologista informa os arquivos que 
contém os dados de interesse 

4. Caso os arquivos estejam em um 
formato aceito pelo sistema, os dados 
contidos nos arquivos são carregados 
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em matrizes para serem utilizados. 
Sequência alternativa de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a importação de 
dados contidos em arquivos. 

2. O sistema informa os arquivos 
existentes em um dado diretório e 
requisita a seleção do arquivo desejado. 

3. O biologista informa os arquivos que 
contém os dados de interesse 

4. Caso o arquivo não esteja em um 
formato aceito pelo sistema, os dados 
contidos no arquivo não são carregados 
e uma mensagem de erro é exibida.  

 

E3.2. Refinamento arquitetônico do cenário de integração 

 O conector C1 é responsável por realizar o caso de uso “Processar dados”. Esse 

conector foi identificado como um conector composto formado por dois conectores simples: 

C1.1 e C1.2. Cada conector simples é responsável por executar um caso de uso de interesse. C1.1 

é responsável pela execução do caso de uso “Transformar dados em dados two-color 

realizando cruzamento entre indivíduos do mesmo grupo (intragupos)”, enquanto que C1.2 é 

responsável pela execução do caso de uso “Transformar dados em dados two-color 

realizando cruzamento entre indivíduos de grupos distintos (intergupos)”. Após o 

processamento dos dados é possível utilizar a ferramenta RGui para “Importar e carregar 

dados em uma matriz”. A Figura 50 ilustra a integração do banco de dados à ferramenta RGui 

através do conector C1 e a decomposição do mesmo em C1.1 e C1.2  

 

 

Figura 50: Integração do banco de dados à ferramenta RGui através do conector C1 

 

E4. Descrição detalhada dos dados de interesse. 

A descrição detalhada dos dados de interesse (entrada e saída associadas ao conector 

C1) envolve a descrição dos dados extraídos do banco de dados e dos dados associados à 

ferramenta RGui (funcionalidade R1). A Figura 51 ilustra uma representação da integração do 
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banco de dados à ferramenta RGui através dos conectores C1.1 e C1.2 que compõem C1. EC1 

representa os dados extraídos do banco de dados que servirão de entrada para os conectores 

C1.1 e C1.2. SC1.1 e SC1.2 representam os dados que serão produzidos pelo conector C1.1 e C1.2, 

respectivamente, e consumidos pela ferramenta RGui. As descrições detalhadas desses dados 

estão especificadas para cada conector.  

 

 

Figura 51: Dados de entrada e saída associados aos conectores C1.1 e C1.2 (terceiro estudo de caso) 

 

E4.1. Descrição detalhada dos dados de interesse associados a C1.1 

C1.1: Conector responsável por realizar a transformação dos dados para valores obtidos por 

abordagens two-color realizando cruzamentos entre indivíduos do mesmo grupo 

(intragrupos). 

EC1: Os dados de entrada do conector C1.1 consistem nos dados extraídos do banco de dados. 

Esses dados devem estar contidos em arquivos texto com formato delimitado por tabulações. 

Cada arquivo representa uma condição experimental e contém dados que devem representar 

genes associados a valores de expressão gênica, resultados da execução de uma abordagem 

one-color. A Tabela 20 apresenta a descrição desses dados.  

 

Tabela 20: Descrição dos dados de entrada do conector C1.1 

 

 

SC1.1: Os dados de saída do conector C1.1 devem estar contidos em arquivos texto delimitados 

por tabulações e devem representar valores de expressão gênica associados a diversos genes 
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identificados, resultado da execução de abordagens two-color. Esses valores devem ser 

simulados através da razão entre dois valores derivados de indivíduos do mesmo grupo 

(condição experimental). A combinação de condições experimentais que os genes foram 

submetidos para gerar o valor de expressão gênica one-color gera uma nova condição 

associada aos valores simulados. A Tabela 21 apresenta a descrição desses dados.  

 

Tabela 21: Descrição dos dados de saída do conector C1.1 (terceiro estudo de caso) 

 

 

E4.2. Descrição detalhada dos dados de interesse associados a C1.2 

C1.2: Conector responsável por realizar a transformação dos dados para valores obtidos por 

abordagens two-color realizando cruzamentos entre indivíduos de grupos distintos 

(intergrupos). 

EC1: Os dados de entrada do conector C1.2 são os mesmos de entrada do conector C1.1 e 

consistem nos dados extraídos do banco de dados. Esses dados devem estar contidos em 

arquivos texto com formato delimitado por tabulações. Cada arquivo representa uma condição 

experimental e contém dados que devem representar genes associados a valores de expressão 

gênica, resultados da execução de uma abordagem one-color (veja Tabela 20).  

 

SC1.2: Os dados de saída do conector C1.2 devem estar contidos em arquivos texto delimitados 

por tabulações e devem representar valores de expressão gênica associados a diversos genes 

identificados, resultado da execução de abordagens two-color. A descrição desses dados é 

similar à descrição de SC1.1, contudo os valores devem ser simulados através da razão entre 

dois valores derivados de indivíduos de grupos distintos (condição experimental). A 

combinação das condições experimentais, que os genes foram submetidos para gerar o valor 

de expressão gênica one-color, gera uma nova condição associada aos valores simulados. A 

Tabela 22 apresenta a descrição desses dados.   
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Tabela 22: Descrição dos dados de saída do conector C1.2 (terceiro estudo de caso) 

 

 

E5. Modelagem conceitual dos dados de interesse. 

A modelagem conceitual foi realizada separadamente para cada conector simples, C1.1 

e C1.2, que forma C1. 

 

E5.1. Modelagem conceitual dos dados de interesse associados a C1.1 

A Figura 52 ilustra a modelagem conceitual dos dados de interesse associados à 

entrada do conector C1.1 (EC1.1). Cada arquivo representa dados derivados de um indivíduo 

submetido a uma dada condição experimental para medição da expressão gênica. Para cada 

linha do arquivo de entrada existe um identificador de gene que aparece uma única vez em 

cada arquivo associado a um valor de expressão gênica obtido através da abordagem one-

color.  

Dessa forma os seguintes conceitos foram identificados: Gene, que representa um gene 

cujo valor de expressão gênica foi mensurado; Condicao_Experimental, que representa a 

condição experimental em que os genes são submetidos para a medição da expressão gênica e 

Valor_Expressao_Genica, que representa um valor que quantifica o nível que um Gene está 

expresso através de uma medição relativa, resultado da execução de uma abordagem one-

color. Valor_Expressao_Genica foi modelado como uma classe de associação definida entre 

Gene e Condicao_Experimental.  
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Figura 52: Modelagem conceitual associada à entrada do conector C1.1 

A Figura 53 ilustra a modelagem conceitual dos dados associados à saída do conector 

C1.1 (SC1.1). Esse conector realiza o serviço de transformação dos dados obtidos por 

abordagens one-color em dados obtidos por abordagens two-color a partir do cruzamento de 

dados derivados de indivíduos do mesmo grupo/condição experimental. A partir da descrição 

detalhada dos dados de interesse é possível identificar genes, condições experimentais e 

valores de expressão gênica. Para cada associação de um gene com uma condição 

experimental existe um valor de expressão gênica two-color. 

Os seguintes conceitos foram identificados: Gene, que representa um gene cujo valor 

de expressão gênica foi mensurado; Condicao_Experimental, que representa a condição 

experimental em que os genes são submetidos para a medição da expressão gênica e 

Valor_Expressao_Genica, que representa um valor que quantifica o nível que um Gene está 

expresso através de uma medição relativa. Valor_Expressao_Genica foi modelado como uma 

classe de associação definida entre Gene e Condicao_Experimental e, além disso, é resultado 

de combinações de dados derivados de indivíduos do mesmo grupo obtidos de abordagens 

one-color. Dessa forma, dados de expressão gênica de abordagens two-color são simulados.  

 

    

Figura 53: Modelagem conceitual associada à saída do conector C1.1 
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E5.2. Modelagem conceitual dos dados de interesse associados a C1.2 

A modelagem conceitual dos dados de interesse associados à entrada do conector C1.2 

(EC1.2) é idêntica à modelagem conceitual dos dados associados à entrada do conector C1.1 

(EC1.1) (veja Figura 52). Cada arquivo representa dados derivados de um indivíduo submetido 

a uma dada condição experimental para medição da expressão gênica. Para cada linha do 

arquivo de entrada existe um identificador de gene que aparece uma única vez em cada 

arquivo associado a um valor de expressão gênica obtido através da abordagem one-color.  

A modelagem conceitual dos dados associados à saída do conector C1.2 (SC1.2) é 

idêntica à modelagem conceitual dos dados associados à saída do conector C1.1 (SC1.1) (veja 

Figura 53). Apesar do conector C1.2 realizar o serviço de transformação dos dados obtidos por 

abordagens one-color em dados two-color a partir do cruzamento de dados derivados de 

indivíduos de diferentes grupos/condições experimentais, não há necessidade de realizar 

nenhuma modificação na modelagem conceitual dos dados de saída do conector C1.1 (SC1.1).  

 

E6. Mapeamento para ontologia de referência. 

O mapeamento para ontologia de referência foi realizado separadamente para cada 

conector simples, C1.1 e C1.2, que forma C1.  

 

E6.1. Mapeamento para ontologia de referência associado ao conector C1.1 

A Tabela 23 apresenta o mapeamento entre os conceitos associados à entrada e à saída 
do conector C1.1 aos conceitos da ontologia de referência.  

Tabela 23: Mapeamento dos conceitos associados à entrada e à saída do conector a conceitos da ontologia 
de referência 

Conceito entrada 
conector 

Conceito ontologia 
referência 

Conceito saída 
conector 

Gene Gene Gene 

Condicao_Experimental Experimental_Condition Condicao_Experimental 

Valor_Expressao_Genica 
(one-color) 

Intensity_Based_Value  

 Ratio_Based_Value 
Valor_Expressao_Genica 

(two-color) 
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Neste mapeamento todos os conceitos estão corretamente associados a seus 

respectivos conceitos da ontologia de referência, mas alguns não estão associados a seus 

respectivos dados de entrada ou saída do conector. O conceito de entrada 

Valor_Expressao_Genica (one-color) que está associado ao conceito Intensity_ Based_Value 

não possui nenhum conceito associado à saída do conector e o conceito de saída 

Valor_Expressao_Genica (two-color) que está associado ao conceito Ratio_Based_Value 

também não possui nenhum conceito associado à entrada do conector. 

Essa falta de associação é justificada pela transformação dos dados de entrada do 

conector que representam Valor_Expressao_Genica obtidos pela abordagem one-color em 

Valor_Expressao_Genica obtidos pela abordagem two-color. O conector responsável por essa 

transformação realiza todos os possíveis cruzamentos entre os indivíduos do mesmo grupo. 

Dessa forma é possível obter Valor_Expressao_Genica (associado a Ratio_Based_Value) 

através da adequação de Valor_Expressao_Genica (associado a Intensity_Based_Value). Essa 

adequação consiste na razão entre dois valores one-color associados a um mesmo gene e 

derivados de diferentes indivíduos de categoria/condição comum, gerando artificialmente um 

valor two-color de um gene.  

A Tabela 24 apresenta o mapeamento dos conceitos associados à entrada e à saída do 

conector C1.1 a conceitos da ontologia. Para essa situação não foi necessário inserir novos 

conceitos na ontologia de referência, mas é necessária uma transformação semântica dos 

dados para tornar possível a associação entre conceitos distintos associados à entrada e à saída 

do conector e assim possibilitar um mapeamento completo de todos os conceitos.  

Tabela 24: Mapeamento revisado dos conceitos associados à entrada e à saída do conector a conceitos da 
ontologia de referência  

Conceito entrada 
conector 

Conceito ontologia 
referência 

Conceito saída 
conector 

Gene Gene Gene 

Condicao_Experimental Experimental_Condition Condicao_Experimental 

Valor_Expressao_Genica 
(one-color) 

Ratio_Based_Value Valor_Expressao_Genica 
(two-color) 
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E6.2. Mapeamento para ontologia de referência associado ao conector C1.2 

O mapeamento entre os conceitos associados à entrada e à saída do conector C1.2 aos 

conceitos da ontologia de referência é igual ao mapeamento do conector C1.1 (veja Tabela 23). 

De forma análoga, os dados de entrada do conector que representam 

Valor_Expressao_Genica obtido pela abordagem one-color devem ser transformados para 

Valor_Expressao_Genica obtido pela abordagem two-color. A diferença está que o conector 

responsável por essa transformação deve realizar o cruzamento entre indivíduos de 

grupos/condições distintos. Dessa forma, Valor_Expressao_Genica obtido pela abordagem 

two-color podem ser obtidos a partir de combinações de Valor_Expressao_Genica obtidos 

pela abordagem one-color. 

O mapeamento revisado dos conceitos associados à entrada e à saída do conector C1.2 

é o mesmo associado ao conector C1.1 (veja Tabela 24). 

E7. Adequação dos dados de interesse 

As adequações sintáticas e semânticas que devem ser realizadas foram definidas 

separadamente para cada conector simples, C1.1 e C1.2, que forma C1.  

  

E7.1. Adequação dos dados de interesse associados ao conector C1.1 

Os dados de entrada inicial consistem de arquivos texto cujos dados estão separados 

por tabulações. Cada arquivo contém dados associados a um indivíduo que foram obtidos de 

acordo com uma condição experimental, o que confere uma característica diferenciada. Esses 

dados informam os valores de expressão gênica de genes identificados. Contudo, existem 

informações consideradas irrelevantes nesses arquivos que devem ser filtradas. Dessa forma a 

adequação sintática consiste de duas etapas. A primeira para extrair apenas os dados de 

interesse dos arquivos que consistem nos identificadores de genes e seus respectivos valores 

de expressão gênica. A segunda etapa consiste na conversão dos dados extraídos em dados 

numéricos e textuais. 

A adequação semântica consiste na transformação dos dados numéricos e textuais em 

dados one-color. Posteriormente esses dados são transformados em dados two-color. Para 

possibilitar a transformação de valores one-color em two-color é necessário realizar o 

cruzamento entre indivíduos de mesma categoria/condição. Cada grupo de indivíduo possui 

uma característica comum e deve possuir mais de um representante. O cruzamento consiste 
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em dividir o valor de expressão gênica associado a um gene em um arquivo pelo valor de 

expressão gênica associado ao mesmo gene em outros arquivos e assim gerar um novo 

arquivo com os resultados desses cruzamentos [95, 96]. Cada arquivo representa dados de um 

indivíduo associado a uma condição experimental. 

 

E7.2. Adequação dos dados de interesse associados ao conector C1.2 

A adequação sintática dos dados de interesse associados ao conector C1.2 é a mesma 

associada ao conector C1.1. Essa adequação é realizada em duas etapas: a primeira etapa 

consiste na extração dos dados de interesse dos arquivos, isto é, identificadores de genes e 

seus respectivos valores de expressão gênica; a segunda etapa consiste na conversão dos 

dados extraídos em dados numéricos e textuais. 

A adequação semântica também é similar a adequação realizada pelo conector C1.1 e 

consiste na transformação dos dados numéricos e textuais em dados obtidos por abordagens 

one-color. Posteriormente esses dados são transformados em dados correspondentes a dados 

obtidos por uma abordagem two-color. Contudo, o conector C1.2 realiza cruzamentos entre 

indivíduos de grupos distintos e assim gera um novo arquivo com todos os valores resultantes 

desses cruzamentos.  

 

E8. Identificação de políticas de acesso e ativação. 

 

A ferramenta RGui disponibiliza acesso local às suas funcionalidades e pode ser instalada 

em qualquer diretório. Não existem restrições de acesso a essa ferramenta. A transferência de 

controle pode ser manual ou automática a partir da execução do conector. 

 

E9. Implementação do conector. 

A Figura 54 ilustra o diagrama de classes UML dos conectores simples identificados. 

Todas as classes foram implementadas utilizando a linguagem de programação Java.  
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Conector_C11

- condition:  Experimental_Condition[]

- gene:  Gene[]

- gene_exp_one:  Gene_Expression[][]

- gene_exp_two_intra:  Gene_Expression[][]

+ main(String[]) : void

- process_block_1(File) : String[][]

- process_block_2(String[][], double[][], String[], String[]) : void

- process_block_3(String[], String[], double[][], Gene[], Experimental_Condition[], Gene_Expression[][]) :  Gene_Expression[][]

- process_block_4(Gene_Expression[][], Gene[], Experimental_Condition[], File) : void

Experimental_Condition

- value:  String

+ Experimental_Condition(String) : void

+ Experimental_Condition() : void

Gene

- value:  String

+ Gene(String) : void

+ Gene() : void

Gene_Expression

- condition:  Experimental_Condition

- gene:  Gene

- value:  double

- condition1:  Experimental_Condition

+ Gene_Expression()() : void

+ Gene_Expression(Gene, Experimental_Condition, Experimental_Condition, double) : void

Conector_C12

- condition:  Experimental_Condition[]

- gene:  Gene[]

- gene_exp_two_inter:  Gene_Expression[][]

- gene_exp_one:  Gene_Expression[][]

+ main(String[]) : void

- activate_R() : void

- process_block_1(File) : data: String[][]

- process_block_2(String[][], double[][], String[], String[]) : void

- process_block_3(String[], String[], double[][], Gene[], Experimental_Condition[], Gene_Expression[][]) : Gene_Expression[][]

- process_block_4(Gene_Expression[][], Gene[], Experimental_Condition[], File, File) : void

 

Figura 54: Diagrama de classes dos conectores simples 

As classes Experimental_Condition, Gene e Gene_Expression foram criadas a partir 

dos conceitos identificados nos modelos conceituais. Gene é uma classe para representação 

de genes e, neste caso armazena o identificador do gene. Essa classe possui associada uma ou 

mais sequências de bases nitrogenadas. Experimental_ Condition é uma classe para 

representação de condições experimentais nas quais os genes são submetidos para medição 

da expressão gênica. Gene_Expression é uma classe de associação para representação de 

valores de expressão gênica, cada um associado a um gene e uma condição experimental. 

Esse valor de expressão gênica está associado a um gene e pode ser obtido por abordagem 

one-color e, portanto, apresenta apenas uma condição experimental associada, ou pode ser 

gerado artificialmente pela razão de dois valores obtidos por abordagens one-color e possui 

duas condições experimentais associadas na geração desse valor.  

As classes Conector_C11 e Conector_C12 representam os conectores simples C1.1 e 

C1.2, respectivamente. Cada conector simples foi modelado e implementado como uma 

aplicação Java. Dessa forma, cada conector pode ser (re)utilizado e executado 

independentemente dos demais conectores. A classe Conector_C1 (não representada no 

diagrama da Figura 54) representa o conector composto C1. Esta classe é responsável pela 

composição e execução individual de cada um dos conectores simples.   

Os conectores C1.1 e C1.2 são executados sequencialmente e nesta ordem. Somente após 

o término da execução de um conector, outro conector é executado. Cada conector é 

executado como um processo independente e dessa forma possui uma thread de controle 

responsável pela execução de seus blocos funcionais, implementados como métodos de suas 
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respectivas classes. Estes blocos também são executados de forma sequencial, de modo que 

um bloco é executado somente após o término da execução do bloco anterior.  

O primeiro conector, C1.1, é responsável por transformar dados obtidos por abordagens 

one-color em dados obtidos por abordagens two-color através do cruzamento de indivíduos 

do mesmo grupo – cruzamento intragrupos. O método main recebe como parâmetros o 

identificador do diretório que contém os arquivos com os dados de entrada e o identificador 

do diretório onde serão armazenados os dados de saída desse conector. Os dados de entrada 

desse conector consistem de arquivos contidos em um diretório informado pelo usuário cujos 

dados representam genes e seus respectivos valores de expressão gênica gerados a partir de 

abordagem one-color. Os dados de saída consistem de arquivos cujos dados representam 

genes e seus respectivos valores de expressão gênica gerados a partir de abordagem two-

color. Os atributos dessa classe consistem de um vetor de condições experimentais 

(Experimental_ Condition), um vetor de genes (Gene) e duas matrizes de dados de expressão 

gênica (Gene_Expression). 

O método process_block1 realiza o processamento inicial dos dados através do 

preenchimento da matriz com os dados contidos nos arquivos do diretório escolhido. Esse 

método recebe como parâmetro um identificador de arquivo (File) do diretório informado 

pelo usuário e retorna uma matriz de String para armazenar os dados contidos nos arquivos 

desse diretório. 

O método process_block2 realiza a transformação sintática dos dados contidos nesses 

arquivos (veja seção E7.1), a qual está dividida em três etapas. A primeira etapa consiste em 

extrair a partir das informações contidas nos arquivos apenas aquelas de interesse (valor de 

expressão gênica e o identificador do gene). A segunda etapa consiste em agregar esses 

dados derivados de diferentes matrizes, uma para cada arquivo, em uma única matriz de 

String. Dessa forma, cada coluna dessa matriz irá conter informações sobre cada um dos 

arquivos iniciais. A terceira etapa consiste em transformar os dados extraídos contidos nessa 

matriz de String em dados numéricos e textuais de acordo com a informação que 

representam. O método process_block2 recebe como parâmetros uma matriz de String 

preenchida no método process_block1, uma matriz de double, que armazena os valores 

contidos no conteúdo da matriz, e dois vetores de String que armazenam os valores do 

cabeçalho contidos na primeira linha e na primeira coluna da matriz.  
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O método process_block3 realiza a transformação semântica dos dados (veja seção 

E7.1) através da transformação das estruturas de dados definidas e instanciadas em 

process_block2 em instâncias das classes criadas a partir da modelagem conceitual 

(associação semântica). Esse método recebe como parâmetros dois vetores de String e uma 

matriz de double instanciados em process_block2, um vetor de genes (Gene), um vetor de 

condições experimentais (Experimental_Condition) e uma matriz de dados de expressão 

gênica (Gene_Expression). Dessa forma, os valores contidos nos vetores de String serão 

transformados em valores de condições experimentais (Experimental_Condition) e genes 

(Gene), já os valores contidos na matriz de double serão transformados em valores de 

expressão gênica (Gene_Expression).  

Adicionalmente, a adequação semântica envolve também a transformação desses 

dados que representam valores de expressão gênica (Gene_Expression) obtidos por 

abordagem one-color em dados que representam valores de expressão gênica 

(Gene_Expression) obtidos por abordagem two-color. Essa transformação é feita através do 

cruzamento entre indivíduos de mesmo grupo/condição experimental e dessa forma, é 

possível calcular as razões entre dois valores de expressão gênica referentes a um mesmo 

gene de uma abordagem one-color para gerar artificialmente um valor de expressão gênica 

two-color. Os valores two-color são armazenados em uma matriz de dados de expressão 

gênica (Gene_Expression) e retornada no método process_block3.  

O método process_block4 realiza o processamento dos dados de saída do conector. 

Esse método recebe como parâmetros vetores de genes (Gene), condições experimentais 

(Experimental_Condition) e uma matriz de dados de expressão gênica (Gene_Expression) 

que representam os dados que serão armazenados em um novo arquivo. Além disso, esse 

método recebe como parâmetro um identificador de arquivo (File) representando o diretório 

onde o arquivo será criado. 

O segundo conector, C1.2, é responsável por transformar dados obtidos por abordagens 

one-color em dados obtidos por abordagens two-color através do cruzamento de indivíduos 

de grupos distintos – cruzamento intergrupos. O método main recebe como parâmetros o 

identificador do diretório que contém os arquivos com os dados de entrada e o identificador 

do diretório onde serão armazenados os dados de saída desse conector. Os dados de entrada 

desse conector consistem de arquivos cujos dados representam genes e seus respectivos 

valores de expressão gênica gerados a partir de abordagem one-color e estão contidos em um 
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diretório informado pelo usuário. Os dados de saída consistem de arquivos cujos dados 

representam genes e seus respectivos valores de expressão gênica gerados a partir de 

abordagem two-color. Os atributos dessa classe consistem de um vetor de Experimental_ 

Condition, um vetor de Gene e duas matrizes de Gene_Expression. 

Os métodos são iguais ao do conector Conector_C11 com a distinção no método 

process_block3 que realiza o cruzamento entre indivíduos de diferentes grupos/condição 

experimental e no método process_block4 que realiza a ativação automática da ferramenta 

RGui e possui um parâmetro a mais, um identificador de arquivo (File) representando o 

arquivo de ativação da ferramenta. A ativação automática é implementada através da função 

activate_RGui e realiza a transferência de controle (passagem da thread de execução) para 

uma instância de RGui executada em uma máquina virtual Java. Para realizar essa ativação 

são utilizados métodos disponíveis na classe Rengine.  
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APÊNDICE F – Desenvolvimento do conector responsável pela integração 

das ferramentas RGui e DAVID  - Terceiro estudo de caso. 

O conector C2 é o responsável pela integração das ferramentas RGui e DAVID. A 

linguagem R é utilizada, em geral, como ferramenta para realizar análise exploratória de 

dados, cálculos estatísticos e gráficos. RGui é uma interface gráfica que possibilita a 

utilização dessa linguagem. DAVID é uma ferramenta que disponibiliza bases de dados 

biológicos integradas a ferramentas da área de bioinformática cujo objetivo é fornecer 

informações biológicas a partir de uma lista de genes ou proteínas derivados de 

estudos/experimentos genômicos. 

 

F1. Identificação das principais funcionalidades das ferramentas envolvidas 

 

Listagem funcional da ferramenta RGui:  

O Apêndice A (seção A1) apresentada a listagem funcional desta ferramenta. 

 

Listagem funcional da ferramenta DAVID:  

 

DAVID1: Importar uma lista que contém identificadores de genes. 

DAVID2: Identificar termos biológicos utilizando Gene Ontology. 

DAVID3: Agrupar genes a partir da função. 

DAVID4: Clusterizar anotações de termos redundantes. 

DAVID5: Visualizar genes em ferramentas BioCarta e KEGG Pathway.  

DAVID6: Exibir resultados em tela de visualização de duas dimensões.  

DAVID7: Procurar genes funcionalmente relacionados que não estão contidos na lista de 

entrada.  

DAVID8: Listar proteínas interagentes.  

DAVID9: Explorar listas de proteínas interagentes. 

DAVID10: Explorar um conjunto de genes. 

DAVID11: Associar genes a doenças. 

DAVID12: Destacar domínios e motivos de proteínas funcionais. 

DAVID13: Redirecionar para referências bibliográficas disponíveis na literatura relacionadas 

ao estudo. 
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DAVID14: Converter identificadores de genes de um tipo para outro, especificado em outra 

ferramenta. 

 

F2. Descrição inicial do cenário de integração 

Subconjunto de funcionalidades diretamente relacionadas ao cenário de integração:  

R1: Importar dados. Esses dados devem estar contidos em arquivo cujo formato é aceito por 

esta ferramenta. Os dados importados são carregados pela mesma. 

R5: Exportar dados em arquivo. O formato desse arquivo deve ser especificado pelo usuário.  

R12: Aplicar função para realizar teste de hipóteses: "teste t" 

DAVID1: Importar uma lista que contém identificadores de genes. 

DAVID3: Agrupar genes a partir de sua função. 

DAVID6: Exibir resultados em tela de visualização de duas dimensões.  

 

O cenário envolve a integração de serviços providos pela ferramenta RGui e a 

ferramenta DAVID. A ferramenta RGui é utilizada para realizar testes de hipóteses. A 

ferramenta DAVID é utilizada para investigar se existe relacionamento funcional entre os 

genes contidos em uma lista utilizada como entrada dessa ferramenta.  

Os dados utilizados em testes de hipóteses devem consistir de valores produzidos a 

partir da execução de abordagens microarray two-color para gerar resultados estatisticamente 

significantes. Dessa forma, é possível realizar uma análise estatística coerente do resultado da 

aplicação de testes de hipóteses (teste t) nos dados. 

Inicialmente o usuário do ambiente integrado da linguagem R (RGui) importa os 

dados contidos em dois arquivos gerados pelo conector C1, os quais contém dados de 

expressão gênica equivalentes a dados obtidos por uma abordagem two-color. Esses dados 

são carregados em matrizes e disponibilizados para uso (R1). Em seguida o usuário aplica um 

teste de hipóteses nesses dados utilizando uma função de teste t disponível em RGui (R12). 

Como resultado RGui gera uma lista de genes com os valores resultantes do teste t e 

respectivos p-values. Finalmente, o usuário exporta os dados resultantes em um arquivo texto 

com formato delimitado por tabulações (R5).  

Após a realização do teste de hipótese (teste t), o arquivo gerado por RGui deve ser 

processado (transformado e validado) para que possa ser aceito pela ferramenta DAVID. O 

usuário deve informar valores de teste t e p-value para serem utilizados como critério para 
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seleção de genes. Dessa forma apenas os genes que possuem valores menores que os 

informados são selecionados. Caso o usuário opte por não definir esses valores apenas p-value 

é utilizado como critério de seleção, com valor padrão de 0,01. O usuário da ferramenta 

DAVID importa dados representados em uma lista que contém identificadores de genes 

(DAVID1). Com os dados carregados, DAVID exibe os mesmos em uma interface de 

visualização (DAVID6). Finalmente o usuário escolhe uma função para realizar agrupamentos 

de genes que estão inter-relacionados a partir de sua função (DAVID3) e o resultado dessa 

atividade é exibido (DAVID6). 

 

F3. Descrição detalhada do cenário de integração 

A Figura 55 ilustra o diagrama de atividades elaborado a partir da descrição inicial do 

cenário de integração. As atividades “Importação de dados contidos em um arquivo”, 

“Aplicação de teste de hipóteses” e “Exportação dos dados resultantes em arquivo” são 

realizadas pela ferramenta RGui. A atividade “Filtragem de dados” é realizada pelo conector, 

enquanto que as atividades “Importação de uma lista de identificadores de genes”, 

“Agrupamento de genes a partir da função” e “Exibição do agrupamento de genes” são 

realizadas pela ferramenta DAVID.  

 

   
Figura 55: Diagrama de atividades relacionado ao desenvolvimento do conector C2 (terceiro estudo de 

caso) 
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A Figura 56 ilustra os casos de uso derivados do diagrama de atividades. Os casos de 

uso “Importar e carregar dados em uma matriz”, “Aplicar teste de hipóteses nos dados” e 

“Exportar dados em arquivo” estão associados à ferramenta RGui. Os casos de uso 

“Processar dados” e “Filtrar dados” estão associados ao conector, enquanto que os casos de 

uso “Importar lista de identificadores de genes”, “Agrupar genes a partir de sua função” e 

“Exibir resultado do agrupamento” estão associados à ferramenta DAVID. Os casos de uso 

de interesse foram identificados em cinza. A descrição detalhada desses casos de uso é 

apresentada na seção F3.1.  

 

    
Figura 56: Diagrama de casos de uso relacionado ao desenvolvimento do conector C2 (terceiro estudo de 

caso) 

F3.1. Casos de uso expandido 

Caso de Uso Exportar dados em arquivo (DMV) 
Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Exportar dados resultado do teste de hipóteses em um arquivo texto com 

formato delimitado por tabulações. 
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Visão Geral Após a aplicação de uma função de teste de hipóteses (teste t) o 
biologista opta por exportar esses dados em um arquivo. O biologista 
deve definir o nome do arquivo e o diretório onde o mesmo será 
gravado. Por fim, o arquivo é gerado.  

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a exportação de 
dados gerado como resultado do teste de 
hipóteses. 

2. O sistema requisita nome do arquivo e 
o diretório onde o mesmo será 
armazenado. 

3. O biologista informa o nome e o 
diretório de armazenamento do arquivo. 

4. O sistema cria um arquivo texto com 
formato delimitado por tabulações no 
diretório especificado contendo os 
dados gerados.  

 

Caso de Uso Processar dados (Conector) 
Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Recuperar e filtrar dados obtidos como resultado do teste de hipótese de 

modo a serem utilizados pela ferramenta DAVID 
Visão Geral O biologista opta por realizar o processamento dos dados através do 

conector responsável por transformar os dados objetivando a integração 
das ferramentas RGui e DAVID. Neste caso o processamento envolve a 
filtragem dos dados. 

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Ação do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista informa a localização do 
arquivo contendo os dados de entrada e 
o diretório esperado de armazenamento 
dos dados de saída e requisita a filtragem 
dos dados para possibilitar a integração 
das ferramentas RGui e DAVID. O 
biologista informa também o valor de 
teste t e/ou p-value para serem utilizados 
como critério de seleção dos dados.   

2. O sistema realiza a filtragem que 
consiste na seleção dos valores que 
possuem um determinado critério 
estabelecido pelo usuário. Esses 
critérios estão relacionados aos valores 
de teste t e p-value.  

 3. O sistema cria um novo arquivo que 
contém apenas os genes com o critério 
de seleção determinado. 

Sequência alternativa de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista informa a localização do 
arquivo contendo os dados de entrada e 
o diretório esperado de armazenamento 
dos dados de saída e requisita a filtragem 

2. O sistema realiza a filtragem que 
consiste na seleção dos valores que 
possuem um determinado critério 
estabelecido pelo usuário. Esses 
critérios estão relacionados aos valores 
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dos dados para possibilitar a integração 
das ferramentas RGui e DAVID. O 
biologista não informa nenhum valor 
como critério de filtragem 

de teste t e p-value.  

 3. O sistema cria um novo arquivo que 
contém apenas os genes cujo p-value 
associado é menor que 0,01 (valor 
padrão) 

 

Caso de Uso Importar lista de identificadores de genes (DAVID) 
Atores Biologista (iniciador) 
Finalidade Carregar dados contidos em um arquivo que contém uma lista de genes 

para que possam ser manipulados pela ferramenta. 
Visão Geral O biologista opta por importar dados contidos em um arquivo que 

estejam em um dos formatos aceito pela ferramenta DAVID. Esses 
dados devem estar devidamente filtrados para que possam ser realizados 
agrupamentos pela ferramenta.  

Sequência típica de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a importação de 
dados contidos em um arquivo. 

2. O sistema informa os arquivos 
existentes em um dado diretório e 
requisita a seleção do arquivo desejado.   

3. O biologista informa o arquivo que 
contém os dados de interesse. 

4. Caso o arquivo esteja em um formato 
aceito pelo sistema, os dados contidos 
no arquivo são carregados de modo que 
os mesmos possam ser agrupados.  

Sequência alternativa de eventos 

Ação do Ator Resposta do sistema 
1. Este caso de uso é iniciado quando o 

biologista requisita a importação de 
dados contidos em um arquivo. 

2. O sistema informa os arquivos 
existentes em um dado diretório e 
requisita a seleção do arquivo desejado.   

3. O biologista informa o arquivo que 
contém os dados de interesse. 

4. Caso o arquivo não esteja em um 
formato aceito pelo sistema, os dados 
contidos no arquivo não são carregados 
e uma mensagem de erro é exibida.  

 

F4. Descrição detalhada dos dados de interesse. 

 

A Figura 57 ilustra uma representação da integração das ferramentas RGui e DAVID 

através do conector C2. A ferramenta RGui gera os dados que servirão de entrada para o 

conector C2 (EC2), enquanto que a ferramenta DAVID consome os dados que serão 

produzidos pelo mesmo (SC2). A descrição detalhada dos dados de interesse (entrada e saída 
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associadas ao conector) está relacionada às funcionalidades R5 e DAVID1 das ferramentas 

RGui e DAVID, respectivamente.  

  

 

Figura 57: Integração das ferramentas RGui e DAVID através do conector C2 

 

Funcionalidade responsável por gerar os dados de entrada do conector (R5): Exportar 

dados em arquivo.  

 

EC2: Os dados de entrada do conector consistem nos dados gerados pela ferramenta RGui 

como resultado da funcionalidade R5. Esses dados devem estar contidos em um arquivo texto 

com formato delimitado por tabulações e devem consistir do resultado de um teste de 

hipóteses (teste t). A representação dos dados consiste de uma matriz na qual cada linha deve 

representar um gene e duas colunas de dados numéricos para informar o valor do teste t e p-

value associado a cada gene. A Tabela 25 apresenta a descrição desses dados.  

 

Tabela 25: Descrição dos dados relacionados à saída da funcionalidade R5 

     

 

Funcionalidade responsável por consumir os dados de saída do conector (DAVID1): 

Importar uma lista que contém identificadores de genes.  

SC2: Os dados de saída do conector consistem nos dados consumidos pela ferramenta 

DAVID através da funcionalidade DAVID1. Esses dados devem estar contidos em um 

arquivo texto com formato delimitado por tabulações e devem consistir de uma lista de 

identificadores dos genes. Dessa forma, cada linha do arquivo deve representar um gene 
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selecionado que possui o valor resultado do teste t dentro de um critério de seleção. A Tabela 

26 apresenta a descrição desses dados. 

 
Tabela 26: Descrição dos dados de entrada relacionados à funcionalidade R1 

 

 

F5. Modelagem conceitual dos dados de interesse. 

A Figura 58 ilustra a modelagem conceitual dos dados de interesse associados à 

entrada do conector (EC2). A partir da descrição detalhada dos dados de interesse é possível 

identificar conceitos importantes: gene, valor resultado do teste t e p-value. Para cada linha do 

arquivo de entrada existe um identificador de gene que aparece uma única vez no mesmo 

arquivo, um valor resultado da aplicação de um teste de hipóteses (teste t) e p-value. 

Dessa forma os seguintes conceitos foram identificados: Gene, que representa um gene 

cujo valor de expressão gênica foi mensurado, P_value e Valor_Teste_T, que representam 

valores resultantes da aplicação de um teste de hipótese dos dados e podem estar associados a 

um Gene. Um Valor_Teste_T está sempre associado a um P_value correspondente, o qual 

descreve a significância estatística do teste de hipótese. Contudo, nem sempre será possível 

realizar o teste de hipótese nos dados. Assim, o Valor_Teste_T  associado a um gene possui 

cardinalidade 0 ou 1. Isso significa que pode haver um p-value ou valor de teste t associado a 

um gene ou não, pois existem situações em que um valor de expressão gênica não está 

definido para um gene o que inviabiliza realizar um teste de hipóteses sobre esses dados. 

  

Valor_Teste_TGene

Pvalue

0..11

1

1

 

Figura 58: Modelagem conceitual associada à entrada do conector C2 
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A Figura 59 ilustra a modelagem conceitual dos dados de interesse associados à saída 

do conector (SC2). A partir da descrição detalhada dos dados de interesse é possível 

identificar um único conceito: gene. Para cada linha do arquivo de entrada existe um 

identificador de gene que aparece uma única vez. 

Dessa forma apenas o seguinte conceito foi identificado: Gene, que representa um 

gene cujo valor de expressão gênica foi mensurado e possui significância estatística relevante 

para ser utilizado no agrupamento de genes com atribuições funcionais semelhantes. 

 

Gene

   

Figura 59: Modelagem conceitual associada à saída do conector C2 

 

F6. Mapeamento para ontologia de referência. 

A Tabela 27 apresenta o mapeamento entre os conceitos de cada modelo conceitual a 

conceitos da ontologia de referência.  

 

Tabela 27: Mapeamento dos conceitos associados à entrada e à saída do conector C2 (terceiro estudo de 
caso) aos conceitos da ontologia de referência 

Conceito entrada 
conector 

Conceito ontologia 
referência 

Conceito saída 
conector 

Gene Gene Gene 

Valor_Teste_T   

P_value   

 

Nesse mapeamento o conceito de entrada Gene foi corretamente associado à ontologia 

de referência e a um conceito de saída. Contudo, os conceitos Valor_Teste_T e P_value não 

possuem nenhum conceito associado de saída e nenhum conceito da ontologia de referência. 

Contudo essa situação não é problema visto que Valor_Teste_T e P_value são utilizados 

apenas como critérios para selecionar os identificadores de genes que possuem um valor 

estatisticamente significante de expressão a partir da análise do resultado do teste t. Dessa 
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forma não é necessária a adição desses conceitos, por serem conceitos específicos para essa 

situação. Assim como valor de teste t e p-value existem outros valores que podem ser 

utilizados como critério de seleção, como por exemplo, resultados de outros testes estatísticos.  

A Tabela 24 apresenta a adequação do mapeamento dos conceitos associados à entrada 

e saída do conector a conceitos da ontologia. Para essa situação foram necessárias adequações 

para possibilitar um mapeamento completo dos conceitos. Os conceitos Valor_Teste_T e 

P_value representam critérios de seleção associados a  Gene, sendo, portanto, conceitos 

indiretos utilizados para gerar o conceito de saída Gene. Esse conceito de saída representa 

apenas os genes selecionados.  

 

Tabela 28: Mapeamento dos conceitos associados a entrada e saída do conector a conceitos da ontologia de 
referência revisada 

Conceito entrada 
conector 

Conceito ontologia 
referência 

Conceito saída 
conector 

Gene (Valor_Teste_T, 
P_valor) 

Gene Gene 

 

 

F7. Adequação dos dados de interesse. 

Para esse cenário de integração serão necessárias adequações sintáticas e semânticas 

dos dados de interesse. Os dados de entrada inicial estão contidos em um arquivo texto 

separados por tabulações. A adequação sintática dos dados consiste na conversão dos dados 

extraídos desse arquivo em dados numéricos e textuais. 

A adequação semântica dos dados consiste na transformação dos dados numéricos e 

textuais em representações dos conceitos identificados na modelagem conceitual. Dessa forma 

os valores de dados numéricos devem ser associados a resultado do teste t e p-value, enquanto 

que os valores textuais devem ser associados a informações sobre genes. Além disso, deve ser 

realizada uma filtragem dos dados, para gerar apenas uma apenas uma lista de identificadores 

de genes que possuem resultado do teste t e p-value dentro de um critério de seleção 

informado pelo usuário durante a execução do conector.  
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F8. Identificação de políticas de acesso e ativação. 

 
A ferramenta DAVID disponibiliza acesso remoto às suas funcionalidades e não restringe 

o acesso a esta ferramenta. Além disso, essa ferramenta não possibilita a transferência de 

controle automática a partir da execução do conector. A ativação pode ser realizada 

manualmente, utilizando um navegador para acessar as funcionalidades dessa ferramenta.  

 

F9. Implementação do conector. 

A Figura 60 ilustra o diagrama de classes UML do conector C2. Todas as classes 

foram implementadas utilizando a linguagem de programação Java. 

 

Figura 60: Diagrama das classes implementadas e utilizadas pelo conector C2 (segundo estudo de caso) 

As classes Gene e TestT foram criadas a partir dos conceitos identificados nos modelos 

conceituais. Gene é uma classe para representação de genes e, neste caso, armazena o 

identificador do gene. TestT é uma classe para representação do resultado obtido da aplicação 

de um teste de hipóteses (teste T) nos dados de expressão gênica associados aos genes 

identificados. Essa classe armazena o valor resultado do teste t e o p-value. Esses valores 

foram modelados em uma única classe, pois para cada valor de teste t há um p-value 

associado. 

 Os blocos funcionais da classe Conector_C2, implementados como métodos da 

mesma, são executados sequencialmente, de modo que um bloco é executado somente após o 

término do bloco anterior. Os atributos dessa classe consistem de um vetor de genes (Gene) e 

um vetor de valores gerados a partir da aplicação de um teste de hipótese (TestT). O método 

main recebe como parâmetros o identificador do diretório que contém os arquivos com os 
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dados de entrada, o identificador do diretório onde serão armazenados os dados de saída 

desse conector, o identificador do arquivo utilizado na ativação automática da ferramenta, se 

houver e pode conter os valores (p-value e valor de teste t) a serem utilizados como 

parâmetros da filtragem. O método process_block1 realiza o processamento inicial dos 

dados. Esse método recebe como parâmetro um identificador de arquivo (File) representando 

o diretório que contém os arquivos de entrada e retorna uma matriz de String a ser preenchida 

nesse método com os dados contidos nesses arquivos.  

O método process_block2 realiza a adequação sintática através da transformação dos 

dados extraídos dos arquivos de entrada (matrizes de String) em dados numéricos e textuais 

de acordo com a informação que representam. Os parâmetros desse método consistem de 

uma matriz de String que contém os dados que foram extraídos do arquivo de entrada, um 

vetor de String que armazena os valores do cabeçalho contidos na primeira coluna e dois 

vetores de double, que armazenam os valores contidos na segunda e na terceira coluna da 

matriz.  

O método process_block3 realiza a transformação semântica dos dados através da 

transformação das estruturas de dados definidas e instanciadas em process_block2 em 

instâncias das classes criadas a partir da modelagem conceitual (associação semântica). Esse 

método recebe como parâmetros um vetor de String, que contém os dados que foram 

extraídos da primeira coluna da matriz de dados, dois vetores de double, que armazenam os 

valores contidos na segunda e terceira colunas da matriz. Além disso, recebe como 

parâmetros dados a serem preenchidos nesse método, um vetor de genes (Gene), um vetor de 

dados gerados como resultado da aplicação de um teste de hipótese (TestT)  que 

correspondem a valor teste t e p-value.  

O método process_block4 realiza o processamento dos dados de saída do conector e a 

ativação automática da ferramenta DAVID, se possível. Esse método recebe como 

parâmetros um vetor de genes (Gene), um vetor de dados gerados como resultado da 

aplicação de um teste de hipótese (TestT), um identificador de arquivo (File) representando o 

diretório onde esse arquivo será criado e dois valores double para representar o valor do teste 

t e p-value utilizados como parâmetros para filtragem dos dados. Esses valores são 

processados para gerar os dados de saída do conector. A ativação automática neste caso não é 

possível, pois a ferramenta DAVID não permite a transferência de controle (passagem da 

thread de execução) para a mesma de forma automática.  


