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RESUMO 

O número de banco de dados de biologia molecular presentes na Web vem 

aumentando significativamente nos últimos anos. A dificuldade de localizar estes 

bancos de dados na Web incentivou a criação de uma série de catálogos.  Mesmo com 

estes catálogos, persiste o desafio de selecionar aqueles bancos de dados que possuem 

maior qualidade.  

Normalmente, a seleção é feita por usuários, que nem sempre possuem o 

conhecimento necessário e enfrentam problemas pela ausência de uma descrição mais 

rica dos bancos de dados nestes catálogos. Esta ausência de uma descrição mais rica dos 

bancos de dados gerou iniciativas recentes que visam identificar metadados relevantes 

para descrição dos bancos de dados de biologia molecular. No entanto, até o momento, 

como utilizar estes metadados na seleção dos bancos de dados presentes em um 

catálogo, relacionando estes às dimensões de qualidade de dados, é um tema pouco 

explorado. Da mesma forma, o uso de Web metrics, utilizadas na seleção de páginas 

Web, vem sendo quase ignorado na determinação da qualidade de bancos de dados de 

biologia molecular.  

Tendo em vista este cenário, nesta tese foi desenvolvido um modelo de qualidade 

que visa auxiliar na seleção de bancos de dados de biologia molecular presentes em 

catálogos na Web a partir da avaliação global de um banco de dados por meio de 

metadados e Web metrics. A definição deste modelo envolve adoção de metadados 

propostos em outros trabalhos, a proposição de novos metadados e a análise das 

dimensões de qualidade de dados. Experimentos são realizados de forma a avaliar a 

utilidade de alguns dos metadados e Web metrics na determinação da qualidade global 

de um banco de dados. A representação dos metadados, dimensões de qualidade, 

indicadores de qualidade e métricas usando recursos de Web Semântica é também 

discutida.  

O principal cenário de aplicação da abordagem é relacionado à necessidade que um 

usuário tem de escolher o melhor banco de dados para buscar informações relevantes 

para o seu trabalho dentre os existentes em um catálogo. Outro cenário está relacionado 

a sistemas que integram dados de fontes distintas e que necessitam, em muitos casos, 

reduzir o número de bancos de dados candidatos a um processo de integração.  

 

 

 

Palavras-Chave: Qualidade de dados, seleção de bancos de dados, banco de dados de 

biologia molecular. 



 

 

A Quality Model for Characterizing and Selecting Molecular Biology 

Databases 

ABSTRACT 

The number of molecular biology databases has increased in the last years. The 

difficulty of identifying these databases on the Web is the motivation to create database 

catalogs. However, even using these catalogs, the challenge is how to identify the best 

databases within these sets of identified databases.  

In general, the selection process is done by users, who sometimes have little 

knowledge about databases related to a specific domain and will have difficulties to 

select the best databases. These difficulties are related to the absence of information 

about databases in these catalogs. This absence of information has generated some 

recent initiatives aiming to identify relevant metadata for describing molecular biology 

databases. However, at the present moment, how to use these metadata for selecting 

databases from a catalog, taking into account data quality dimensions, is underexplored. 

In a similar way, Web metrics used for selecting Web pages is almost ignored in the 

molecular biology databases evaluation process. 

In this scenario, this thesis defines a quality model, based on some identified data 

quality dimensions, aiming to help selecting a database from molecular biology 

database catalogs. This selection process is done by considering database metadata and 

Web metrics. The definition of this model involves the adoption of metadata from 

related works, the definition of new metadata and the analysis of data quality 

dimensions. A set of experiments evaluates the usefulness of metadata and Web metrics 

for evaluating the overall quality of databases. How to represent database metadata, 

quality dimensions, quality indicators and quality metrics using Semantic Web 

resources is also discussed. 

One application scenario relates to users who need to choose the best databases 

available in a catalog. Another application scenario is related to database integration 

systems in which it is necessary to determinate the overall quality of a database for 

reducing the number of databases to be integrated.  

 

 

 

 

 

Keywords: Data quality, database selection, molecular biology database. 
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1 INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO 

Existe um grande número de banco de dados disponíveis na Web relacionados aos 

mais diversos domínios. Um usuário pode pesquisar estes bancos de dados por meio de 

formulários disponibilizados em aplicações Web, importar seu conteúdo para outras 

aplicações ou acessar seus dados usando outro mecanismo disponível (Web services, 

por exemplo).  

Dentre os diversos bancos de dados disponíveis na Web, estão os de biologia 

molecular que armazenam diferentes tipos de conteúdo relacionados a diferentes 

aspectos do genoma como sequências de nucleotídeos (DNA), sequências de proteínas, 

dados relacionados a mutações/polimorfismos, etc. Um número crescente destes bancos 

de dados vem sendo disponibilizado na Web (GALPERIN; FERNANDEZ-SUAREZ, 

2012). Este crescimento se deve, em parte, ao fato de que atualmente o custo e tempo 

despendidos na geração dos dados relacionados a estes bancos terem diminuído.  

A localização destes bancos de dados na Web é dificultada pelo fato dos 

mecanismos de busca existentes não fornecerem o suporte adequado. Tal fato tem 

incentivado a criação de catálogos de bancos de dados de forma manual (GALPERIN; 

FERNANDEZ-SUAREZ, 2012) e automaticamente (BARBOSA; TANDON; FREIRE, 

2007). A maioria destes catálogos contém uma descrição pouco detalhada dos bancos de 

dados, não fornecendo informações que permitam inferir a qualidade do seu conteúdo e 

selecionar aqueles que sejam relevantes para uma tarefa específica. Neste sentido, a 

existência de metadados que descrevam estes bancos de dados e permitam comparar e 

avaliar a sua qualidade é uma necessidade expressa pela comunidade de usuários 

(GAUDET et al., 2011). Apesar desta expressa necessidade de contar com metadados 

que descrevam os bancos de dados de biologia molecular e auxiliem no processo de 

identificação dos melhores bancos de dados para uma tarefa, até o momento existem 

apenas definições preliminares quanto aos metadados a serem utilizados e a forma de 

utilizar estes metadados na avaliação destes bancos de dados foi pouco discutida 

(GAUDET; ROCCA-SERRA, 2012).  

Auxiliar os usuários dos bancos de dados de biologia molecular na escolha entre os 

dados provenientes de fontes distintas de dados é um desafio que envolve a geração e 

avaliação de rankings destes bancos de dados (COHEN-BOULAKIA; LESER, 2011). 

A seleção de bancos de dados, isto é, a identificação dos melhores bancos de dados 

assume importância pelo fato de que considerar todas as fontes pode gerar problemas de 

sobrecarga de informação para os usuários (LOUIE et al., 2007-a). O processo de 

seleção dos bancos de dados é também importante em sistemas que realizam a 

integração de dados de fontes distintas, onde trabalhar com todas as fontes disponíveis 

implica em maior custo para integração dos dados (NAUMANN; LESER; FREYTAG, 

1999).  
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Para realizar o processo de seleção dos bancos de dados é necessário determinar sua 

qualidade. Dentre as diversas definições de qualidade, está a de Joseph M. Juran, que 

relaciona qualidade à adequação para uso - "fitness for use" - e enfatiza que o que 

determina esta adequação é quem faz uso do produto avaliado. Assim, qualidade deve 

ser medida levando em conta o contexto de uso. Esta definição de qualidade vem sendo 

utilizada em diversos contextos, incluindo trabalhos que lidam com qualidade de dados 

(BIZER; CYGANIAK, 2009; WANG; STRONG, 1996). Qualidade de dados pode ser 

vista então como um subconceito do conceito qualidade, sendo definida como “dados 

que são adequados para uso pelos consumidores de dados” (WANG; STRONG, 1996, 

p. 6) e medida a partir de múltiplos fatores ou dimensões.  

Embora qualidade seja medida a partir das necessidades dos usuários, usuários com 

pouco conhecimento acerca dos bancos de dados disponíveis em um determinado 

domínio terão dificuldades para selecionar aqueles melhor adaptados às suas 

necessidades. Assim, uma possibilidade é automatizar, ou ao menos facilitar, o processo 

de avaliação dos bancos de dados. Neste sentido, atualmente o processo de seleção de 

bancos de dados presentes em catálogos na Web segue um processo no qual os usuários 

precisam avaliar um conjunto de banco de dados de biologia molecular candidatos a 

serem utilizados, usando normalmente a taxonomia oferecida pelos catálogos. Este 

cenário é bastante similar ao cenário de descoberta de Web services em diretórios, nos 

quais a descrição dos Web services costuma ser pouco detalhada,  aspectos de qualidade 

são ignorados ou a avaliação da qualidade é feita a partir de avaliações explícitas 

fornecidas pelos  usuários que indicam o grau de confiança que possuem na qualidade 

de um Web service por meio de notas. Para reduzir estes problemas, com a descrição e 

descoberta dos Web services, existem algumas iniciativas que têm por objetivo 

enriquecer a descrição dos Web services usando padrões da Web Semântica (WROE et 

al., 2003). 

Já, nos trabalhos que abordam questões relacionadas à automação do processo de 

seleção de banco de dados visando à integração de dados, normalmente, os critérios de 

seleção estão baseados na avaliação da similaridade do conteúdo em relação à consulta 

(ARGUELLO; CALLAN; DIAZ, 2009), na análise estatística do conteúdo existente 

(NIE; KAMBAHAMPATI, 2004) ou na avaliação explícita dos usuários, que é feita 

especialmente em sistemas cooperativos (SCANNAPIECO et al., 2004). O uso destas 

abordagens para avaliação da qualidade de um banco de dados é justificado pelas 

dificuldades relacionadas à avaliação automática do seu conteúdo. Uma das dificuldades 

para avaliação do conteúdo dos bancos de dados reside no fato de que para cada tipo de 

dado é necessário utilizar métricas específicas (BATINI et al., 2008). Além disto, 

determinar a qualidade do conteúdo, em muitos casos, é somente possível mediante 

avaliação de especialistas na área ou mediante a comparação com outras fontes 

confiáveis, nem sempre disponíveis ou facilmente identificáveis. Em função disto, 

alguns trabalhos limitam a avaliação da qualidade a aspectos sintáticos, como a 

verificação do domínio do valor de um atributo (BATINI et al., 2009). Cabe ressaltar 

que nos bancos de dados de biologia molecular o grau de complexidade dos dados 

armazenados é, em geral, maior do que em outros domínios, o que dificulta ainda mais a 

tarefa de mensuração da qualidade dos dados a partir da análise do conteúdo 

(ELMASRI; NAVATHE, 2005).  

Outra dificuldade para avaliação de um banco de dados a partir da análise do seu 

conteúdo está no acesso. Os bancos de dados presentes na Web estão relacionados ao 

que se convencionou chamar de Deep Web. Assim, normalmente para que seu conteúdo 
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seja recuperado, é necessário que um usuário efetue uma consulta submetendo um 

formulário HTML com valores válidos (MADHAVAN et al., 2007). Mesmo quando 

existem API’s e Web Services disponíveis para acesso a um banco de dados, outros 

problemas estão presentes, como o mapeamento entre esquemas distintos (GOBLE; 

STEVENS, 2008) (LOUIE et al., 2007-b). Estas dificuldades de integração evidenciam 

o fato de que catálogos de bancos de dados seguirão sendo necessários ainda durante 

um tempo considerável. 

1.1 Objetivos e Contribuições 

Atualmente, qualidade dos bancos de dados é determinada especialmente mediante a 

avaliação da similaridade de uma consulta em relação ao conteúdo de um banco de 

dados, a avaliação explícita dos usuários ou análise do conteúdo. Considerando este 

cenário, esta tese tem por objetivo principal investigar o uso de métricas Web – Web 

metrics e metadados na avaliação da qualidade global de bancos de dados de biologia 

molecular.  

A hipótese a ser comprovada na tese é a de que é possível determinar a qualidade 

global de bancos de dados de biologia molecular presentes na Web considerando 

metadados e Web metrics associados a estes bancos de dados, sem que seja necessário 

efetuar a análise do conteúdo. A hipótese é formulada considerando o fato de que na 

Web atual, a avaliação da qualidade é muitas vezes feita considerando não a semântica 

do conteúdo, mas um conjunto de indicadores de qualidade (como o PageRank, por 

exemplo).  

O termo Web metrics é usado na tese com o sentido abrangente apresentado em 

(DHYANI; NG; BHOWMICK, 2002), onde o PageRank e o número de Web links para 

uma página Web, por exemplo, são consideradas Web metrics. Já metadados são 

definidos como dados sobre os dados e utilizados para descrever recursos, como, por 

exemplo, arquivos MP3, livros, Web sites, imagens e bancos de dados
1
. Os metadados 

podem conter informações sobre quem criou um recurso, quando foi criado, as fontes 

utilizadas para criação do recurso, dentre outras. Alguns destes metadados podem ser 

utilizados na avaliação dos recursos disponíveis na Web (NAUMANN; ROLKER, 

1999). 

No que se refere à determinação da qualidade global de um banco de dados, mesmo 

considerando que por vezes a qualidade do conteúdo de um banco de dados não é 

homogênea, é suposto que, na maioria dos casos, o banco de dados mantém certa 

uniformidade. Isto é reforçado pelo fato de que em muitos trabalhos relacionados, 

(seção 3.2), os usuários dão uma nota global para um banco de dados em relação a um 

contexto específico (o tipo de informação armazenada). Assim, na abordagem 

desenvolvida, dizer que um banco de dados possui maior qualidade global em relação a 

outro, significa dizer que dentro de um determinado contexto, este banco apresenta 

maior possibilidade de atender melhor as necessidades de um usuário.  

Poucos trabalhos utilizam metadados, Web metrics ou outras informações 

disponíveis na Web sobre o banco de dados, para determinar sua qualidade global. 

Nestes poucos trabalhos, metadados são pouco utilizados para estimar aspectos de 

qualidade. Já Web metrics, utilizadas para determinar a qualidade de páginas Web ou 

                                                 
1
 http://dublincore.org/metadata-basics/ 
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Web sites, são praticamente ignoradas no processo de identificação dos melhores bancos 

de dados (XU; LI, 2007). Além disto, trabalhos que propõem a utilização de metadados 

para avaliação global dos bancos de dados não apresentam estudos comparando a 

avaliação feita automaticamente com avaliações dos usuários dos bancos de dados.  

Por tratar de temas ainda carentes de melhores definições e padrões, o trabalho 

desenvolvido pode ser considerado, em certa medida, como um estudo exploratório. Um 

estudo exploratório é caracterizado por ter como objetivo identificar problemas 

relacionados a uma área, visando à realização de investigações mais precisas, o 

desenvolvimento de hipóteses e a obtenção de uma melhor percepção e familiaridade 

com problemas relacionados à área (NUNAMAKER; CHEN; PURDIN, 2001). Neste 

sentido, cabe ressaltar novamente que embora estejam sendo definidos metadados para 

descrição dos bancos de dados de biologia molecular, a forma de utilizar estes 

metadados na seleção dos bancos de dados não foi explorada. Outro ponto, diz respeito 

ao fato que as tarefas que usuários dos bancos de dados de biologia molecular executam 

carecem de uma melhor compreensão.  

É possível vislumbrar dois principais cenários de aplicação da abordagem descrita 

nesta tese: 

 O principal cenário de aplicação está relacionado à necessidade de usuários de 

catálogos de bancos de dados, que desejam começar sua pesquisa a partir dos 

bancos de dados com maior qualidade, identificados a partir da aplicação da 

abordagem proposta; 

 Outro cenário está relacionado às arquiteturas de integração de dados (data 

warehouses, database federations, etc.), onde a aplicação da abordagem poderá 

proporcionar o aumento de qualidade do resultado produzido e também a 

redução do custo do processo de integração dos bancos de dados, uma vez que 

apenas os bancos de dados melhores avaliados podem ser considerados em um 

processo de integração. Aqui, cabe observar que, considerando que nas 

arquiteturas de integração de dados, as tarefas envolvem (i) selecionar bancos de 

dados para pesquisar/integrar (ii) pesquisar cada banco de dados, e (iii) combinar 

os resultados de cada banco de dados (FRENCH et al., 1999); a abordagem 

proposta está relacionada a primeira tarefa. Embora a qualidade do conteúdo dos 

bancos de dados não seja analisada, a abordagem pode ser útil para auxiliar na 

resolução de problemas relacionados a consultas específicas. Neste sentido, sua 

aplicação consiste em indicar a qualidade global dos bancos de dados que 

atendem uma consulta específica. Algo similar é feito em (LOUIE et al., 2007-a) 

e (NAUMANN; LESER; FREYTAG, 1999), onde no entanto a determinação da 

qualidade global dos bancos de dados é feita a partir de avaliações explícitas dos 

usuários. 

Esta tese apresenta as seguintes contribuições: 

 A definição de um modelo que explicita aspectos a serem considerados na 

avaliação global de bancos de dados de biologia molecular. Este modelo tem por 

objetivo proporcionar um melhor entendimento sobre como os requisitos dos 

usuários se relacionam aos metadados e Web metrics utilizados como 

indicadores de qualidade (Capítulo 4); 

 A definição de indicadores de qualidade para avaliação da qualidade global de 

bancos de dados de biologia molecular a partir de metadados e Web metrics. 
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Estes indicadores são associados a dimensões de qualidade frequentemente 

mencionadas em trabalhos relacionados à qualidade de dados (Capítulo 4); 

 A avaliação do quanto alguns indicadores de qualidade podem contribuir na 

determinação da qualidade global dos bancos de dados de biologia molecular, 

considerando a avaliação de usuários destes bancos de dados. Aqui cabe ressaltar 

que não foram encontrados trabalhos que comparam a avaliação de usuários de 

bancos de dados de biologia molecular com avaliações feitas de forma 

automatizada (Capítulo 5); 

 A definição da versão preliminar de uma ontologia que auxilie e torne mais claro 

o processo e critérios de avaliação global dos bancos de dados de biologia 

molecular, facilitando a automação parcial do processo de seleção dos melhores 

bancos de dados, a partir do uso dos recursos da Web semântica (Capítulo 6). 

1.2 Escopo e Organização do Texto 

O escopo do trabalho é limitado à avaliação da qualidade global de bancos de dados 

de biologia molecular mediante o uso de Web metrics e metadados. Neste sentido, a 

identificação dos bancos de dados na Web, o que é feito em trabalhos como 

(BARBOSA; TANDON; FREIRE, 2007), não é abordada. Também aspectos 

relacionados ao processo de extração automática dos metadados não são aprofundados. 

Assim, é suposto que os bancos de dados a serem avaliados já foram identificados na 

Web, estando armazenados em um catálogo juntamente com seus metadados. 

Inicialmente, no Capítulo 2 são apresentados alguns conceitos e termos relacionados 

aos bancos de dados de biologia molecular. O objetivo é contextualizar o trabalho e 

mostrar as dificuldades inerentes ao processo de análise de qualidade de conteúdo 

nestes bancos de dados. Como qualidade deve ser mensurada a partir do contexto de 

uso, parte do capítulo é destinada a discussão sobre aspectos relacionados à definição do 

contexto de uso dos bancos de dados de biologia molecular. 

No Capítulo 3 são apresentados os trabalhos que abordam aspectos relacionados à 

seleção de fontes de dados e informações na Web. São consideradas duas fontes de 

conteúdo: páginas Web e bancos de dados. A seleção de páginas Web é discutida pelo 

fato de que alguns dos indicadores utilizados para seleção de páginas Web serem 

utilizados no trabalho. São descritos ainda exemplos de catálogos de bancos de dados de 

biologia molecular. Ao final é apresentado um comparativo entre os trabalhos sendo 

identificados problemas e deficiências a serem resolvidos ou minimizados pela adoção 

da abordagem descrita na tese. 

No Capítulo 4 é apresentada a abordagem desenvolvida. Inicialmente são definidas 

as dimensões de qualidade de dados a serem adotadas. São também definidos 

indicadores e métricas para cada uma das dimensões de qualidade consideradas. No 

final do capítulo é apresentado um modelo conceitual que procura resumir aspectos 

relacionados à abordagem proposta na tese. Este modelo servirá de base para a 

realização e discussão de experimentos apresentados no Capítulo 5 e especialmente para 

a ontologia apresentada no Capítulo 6. 

O Capítulo 5 apresenta resultados de experimentos realizados. Estes experimentos 

consistem no uso de indicadores de qualidade para geração de rankings de bancos de 

dados de biologia molecular e para avaliação de dimensões específicas de qualidade. 
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No Capítulo 6 são descritos aspectos relacionados à representação das dimensões de 

qualidade, indicadores e métricas usando recursos da Web semântica, sendo definida a 

versão preliminar de uma ontologia para avaliação da qualidade de bancos de dados de 

biologia molecular.  

Por fim, no Capítulo 7 são apresentadas as considerações finais do trabalho, sendo 

também discutidos aspectos relacionados à sua continuidade. 
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2 BANCOS DE DADOS DE BIOLOGIA MOLECULAR  

O número de bancos de dados com informações relacionadas ao estudo do genoma 

vem crescendo. Esta constatação pode ser feita observando o aumento do número de 

banco de dados presentes em catálogos disponíveis na Web como o catálogo da Nucleic 

Acid Research
2
 (GALPERIN; FERNANDEZ-SUAREZ, 2012), que é publicado 

anualmente desde 1996 e contém atualmente 1380 bancos de dados. Cabe ressaltar que 

em 2001 este catálogo possuía apenas 96 bancos de dados (GOBLE; STEVENS, 2008) 

e continua crescendo ano após ano. 

Optou-se por fazer referência a estes bancos de dados como Bancos de Dados de 

Biologia Molecular, seguindo a denominação usada por (GALPERIN; FERNANDEZ-

SUAREZ, 2012) para fazer referência aos bancos de dados presentes no catálogo da 

Nucleic Acid Research (Molecular Biology Database). Porém, outras denominações 

podem ser consideradas, como Banco de Dados de Genoma – Genome Databases 

(SEIBEL, 2000), Banco de Dados de Bioinformática – Bioinformatic Databases 

(LUSHBOUGH et al., 2010) e Bancos de Dados Biológicos – Biological Databases 

(ELMASRI; NAVATHE, 2005).  

A próxima seção apresenta, de forma sucinta, alguns conceitos e aspectos 

relacionados à área da genética relevantes para o trabalho. O objetivo principal da seção 

é caracterizar os bancos de dados que serão objeto da tese. A bibliografia usada nesta 

seção foi (ROBINSON, 2005; PASTOR et al., 2010; MÜLLER; NAUMANN; 

FREYTAG, 2003; BRY; KROGER, 2003; JORDE; CAREY; BAMSHAD, 2004). 

Após, é discutida a análise da qualidade de dados de biologia molecular. O objetivo não 

é detalhar técnicas relacionadas a esta análise, mas caracterizar as dificuldades inerentes 

à avaliação deste tipo de dado, dificuldades estas que ajudam a justificar a abordagem 

apresentada na tese. 

2.1 Conceitos Básicos - Dados de Biologia Molecular 

O termo genoma faz referência à toda informação genética contida em um 

organismo. Esta informação genética é fundamental para o desenvolvimento e 

sobrevivência de um organismo, responsável tanto por características basais, como o 

metabolismo, quanto por caracteres complexos, como sistema sensorial e 

comportamentos. 

                                                 
2
 http://www.oxfordjournals.org/nar/database/c/ 
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A informação genômica é armazenada no DNA - Deoxyribonucleic Acid (ADN - 

Ácido Desoxirribonucleico) que é um ácido nucleico, uma molécula que carrega 

informação genética. No DNA toda informação está armazenada em uma sequência que 

apresenta diferentes combinações de 4 bases ou nucleotídeos identificados pelas letras 

T, C, A e G: Timina (T), Citosina (C), Adenina (A) e Guanina (G). A estrutura do DNA 

forma uma hélice dupla, sendo as duas fitas unidas entre os pares de bases (os únicos 

pares possíveis são o AT e o CG). 

O DNA é dividido em cromossomos (23 pares, no caso dos humanos). Em cada 

cromossomo estão contidos genes que apresentam sequências de DNA específicas. Os 

genes contêm instruções que são usadas na síntese de proteínas e na determinação de 

características físicas.  

As proteínas são constituídas por aminoácidos. No organismo humano existem 20 

aminoácidos, sendo que parte destes aminoácidos não é produzida (aminoácidos 

essenciais) pelo corpo humano e deve ser obtida na alimentação.  

Assim, após a alimentação, as proteínas existentes nos alimentos são degradadas em 

aminoácidos, enviados à corrente sanguínea, que são utilizados para construção de 

novas proteínas usando a informação presente nos genes, dentro das células.  

O primeiro passo do processamento de informação genômica é chamado de 

transcrição do DNA e tem como resultado uma molécula de ácido ribonucleico RNA - 

Ribonucleic Acid cuja estrutura é similar a do DNA. As distinções referem-se ao RNA 

conter Uracila (U) no lugar de Timina (T) e ser uma fita simples ao invés de fita dupla.  

A maioria dos genes é transcrita somente em tecidos específicos em momentos 

específicos, embora quase todas as células tenham a mesma sequência de DNA. Além 

disto, diferentes proteínas participam do processo de transcrição (JORDE; CAREY; 

BAMSHAD, 2004).  

Após, ocorre processo de síntese proteica, denominado tradução, no qual são 

geradas sequências de aminoácidos que formam as proteínas a partir da sequência 

indicada pelos códons.  

Nos genes, cada três bases (nucleotídeos) formam um códon que é a parte da 

informação utilizada na síntese de proteínas. O gene é constituído por porções 

codificantes e não codificantes. As que realizam a codificação são denominadas éxons. 

Entre as que não codificam aminoácidos estão a região promotora, responsável pela 

ativação gênica, e os íntrons, que são intercalados com os éxons. O término da 

expressão gênica é indicado por uma sequência denominada códon de parada. A Figura 

2.1 ilustra estes conceitos. 
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Figura 2.1: Estrutura do DNA. 

O conteúdo do DNA pode apresentar variações. Estas podem ser responsáveis por 

variações fenotípicas, que estão relacionadas às características observáveis de um 

indivíduo (a cor dos olhos, por exemplo), a patologias ou podem ser variações neutras, 

isto é, variações que não produzem nenhum efeito. Cada variação produz uma nova 

versão de um gene que é denominado de alelo. 

Quando estas variações estão presentes em mais de 1% de uma população elas são 

denominadas polimorfismos. Já no caso destas variações estarem presentes em menos 

de 1% dos indivíduos de uma população são denominadas mutações (SCHAFER; 

HAWKINS, 1998). 

Entre as patologias causadas por mutações, elas se classificam em monogênicas (ou 

mendelianas) e multifatoriais (ou complexas). As primeiras são causadas por mutações 

em um único gene, sendo mais facilmente diagnosticadas por testes genéticos. Já a 

segunda classe é gerada por mutações em uma série de genes de pequeno efeito, que 

interagem entre si e com o ambiente, fazendo com que o diagnóstico genético seja 

inviável.  

Algumas doenças são fortemente determinadas por causas genéticas (Fibrose 

Cística, por exemplo) enquanto outras são fortemente determinadas pelo ambiente 

(doenças infecciosas, por exemplo), existindo também doenças como Câncer que 

recebem influências, genéticas e ambientais. Além disto, algumas doenças genéticas 

podem ocorrer com maior frequência em certos grupos étnicos: Fibrose Cística é mais 

comum entre europeus e Anemia Falciforme é mais comum entre africanos. Algumas 

doenças genéticas, como Alzheimer, se manifestam em indivíduos mais velhos 

(JORDE; CAREY; BAMSHAD, 2004). 

Os tipos de mudanças que ocorrem no DNA podem envolver de substituição, 

inserção ou remoção de bases, a troca na ordem de segmentos de bases, a repetição, 

dentre outros. Estes diferentes tipos de mudanças caracterizam diferentes tipos de 

polimorfismos. Os mais comuns são os denominados SNPs - Single Nucleotide 
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Polymorphism, onde ocorre a troca de uma única base por outra base em uma mesma 

sequência pertencente indivíduos diferentes. 

Bancos de dados de biologia molecular podem armazenar diferentes tipos de 

conteúdo:  

 Sequências de Nucleotídeos (DNA). GenBank - National Center for 

Biotechnology Information
3
, DDBJ - DNA Data Bank of Japan

4
, EMBL - 

European Molecular Biology Laboratory
5
. Os dados destas três bases são 

replicados entre si diariamente; 

 Sequências de Proteínas. Swiss-Prot Protein Knowledgebase - Swiss Institute 

of Bioinformatics
6
,  PIR - Protein Information Resource Georgetown University 

Medical Center
7
; 

 Mutações/Polimorfismos e Doenças. OMIM - Online Mendelian Inheritance in 

Man National Center for Biotechnology Information
8
 e HGMD - Human Gene 

Mutation Database - Cardiff University
9
. 

Um mesmo tipo de dado pode estar presente em muitas bases de dados, em muitos 

casos estes dados estão replicados, sobrepostos parcialmente ou apresentados de forma 

distinta em diferentes bancos de dados (GOBLE; STEVENS, 2008). 

Os bancos de dados de biologia molecular podem ser classificados de diferentes 

formas. Uma classificação bastante utilizada é a do catálogo da Nucleic Acid Research. 

Porém, outras classificações são possíveis.   

No caso dos bancos de dados que contêm mutações/polimorfismos, utilizados em 

alguns experimentos na tese, que envolvem a geração de rankings de bancos de dados 

mediante o uso de diversos indicadores, em (GEORGE et al., 2008) é apresentada a 

seguinte classificação: 

 General Mutation Database. Contém mutações de todos genes (exemplos 

HGMD e OMIM); 

 Locus Specific Database. Contém mutações e polimorfismos de um único 

gene
10

; 

 Conduit Mutation Database. Mostram mutações por meio de associações entre 

Locus Specific Database e General Mutation Database - (exemplo HOWDY
11

).  

                                                 
3
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/index.html 

4
 http://www.ddbj.nig.ac.jp/Welcome-e.html 

5
 http://www.ebi.ac.uk/embl/index.html 

6
 http://www.expasy.org/sprot/ 

7
 http://pir.georgetown.edu/ 

8
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim 

9
 http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php 

10
 http://www.hgvs.org/dblist/glsdb.html 

11
 http://www-alis.tokyo.jst.go.jp/HOWDY/  



 

 

23 

É possível ainda identificar algumas características presentes nos bancos de dados 

de biologia molecular que diferenciam estes bancos de dados de bancos de dados 

relacionados a outros domínios e que também estão presentes na Web: 

 São em geral descritos em algum artigo ou publicação. Quando sofrem alguma 

atualização relevante no seu conteúdo ou mecanismos de acesso, é comum ser 

gerada uma nova publicação descrevendo a nova versão do banco de dados. O já 

citado OMIM, por exemplo, é descrito em (HAMOSH et al., 2000) e (HAMOSH 

et al., 2005). Além de serem descritos em publicações é comum existirem nos 

bancos de dados de biologia molecular referências para artigos relacionados aos 

dados armazenados; 

 Muitos possuem ferramentas que permitem realizar a análise dos dados 

armazenados e mecanismos de acesso bastante específicos (BRY; KROGER, 

2003). Estes mecanismos de acesso são mais complexos do que os mecanismos 

de consultas presentes em outros bancos de dados. Um exemplo é o BLAST - 

Basic Local Alignment Search Tool, ferramenta que compara sequência de 

nucleotídeos ou proteínas com sequências armazenadas em bancos de dados e 

calcula a significância estatística entre as sequências
12

; 

 Muitos bancos de dados de biologia molecular fazem referência a outros bancos 

de dados de biologia molecular estabelecendo ligações. Estas ligações entre os 

bancos de dados podem ser estabelecidas de formas distintas. Uma possibilidade 

é estabelecer a ligação entre bancos de dados distintos por meio da similaridade 

entre sequências, medida com o uso de ferramentas como BLAST. Podem existir 

também ligações explícitas entre itens de bancos de dados distintos. Neste último 

caso, um item de dado do Swiss-Prot sobre uma proteína pode referenciar 

explicitamente, por meio de um Hypertext link, um item de dado do GenBank 

sobre o gene que codifica esta proteína (BRY; KROGER, 2003); 

 Quando comparada a maioria dos dados relacionados a outros domínios, a faixa 

de domínio dos valores dos dados biológicos é difícil de ser determinada e os 

esquemas dos bancos de dados que armazenam estes dados costumam mudar 

com frequência (ELMASRI; NAVATHE, 2005). Isto ocorre em função de 

mudanças na compreensão da estrutura do genoma. Para exemplificar, até a 

alguns anos, era assumido que cada gene era responsável pela codificação de 

apenas uma proteína e não várias proteínas, como constatado posteriormente 

(AST, 2005). Considerando este exemplo e sua representação em um modelo 

Entidade Relacionamento, a cardinalidade passaria de 1:1 (1 gene para 1 

proteína) para 1:N (1 gene para N proteínas); 

 A frequência de atualização varia muito entre os bancos de dados. Alguns são 

atualizados diversas vezes ao dia. Outros são atualizados eventualmente ou 

mesmo não mais atualizados, em função de armazenarem dados resultantes de 

projeto finalizados (BRY; KROGER, 2003).  
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2.2 Avaliação da Qualidade de Dados em Bancos de Dados de Biologia 

Molecular 

Estimar a qualidade do conteúdo de um banco de dados apresenta uma série de 

desafios e dificuldades. Uma das dificuldades de avaliar a qualidade de dados reside no 

fato de que para cada tipo de dado é necessário definir métricas específicas (BATINI et 

al., 2008). Até o momento, a maioria das iniciativas é voltada para avaliação de dados 

estruturados. Tentativas de identificar um conjunto de métricas apropriadas para cada 

tipo de dado (estruturados, semiestruturados, não estruturados) são recentes e estão 

sendo desenvolvidos dentro do escopo de outras áreas de pesquisa, como 

Processamento de Linguagem Natural, com uma interação ainda incipiente com a área 

de qualidade de dados (BATINI et al., 2008).  As dificuldades se tornam ainda maiores 

quando a complexidade dos dados aumenta. Este é o caso de dados armazenados em 

bancos de dados de biologia molecular (ELMASRI; NAVATHE, 2005). A seguir, é 

feita a descrição de alguns trabalhos que procuram avaliar o conteúdo de bancos de 

dados de biologia molecular. 

Em (MÜLLER; NAUMANN; FREYTAG, 2003) são examinados os processos de 

produção de dados genômicos e identificados os erros mais comuns presentes nos dados 

(padrões relacionados aos nucleotídeos que formam o códon inicial de um gene, genes 

que são muito curtos ou longos, por exemplo). Os autores destacam que não existem 

muitas regras conhecidas, existem muitas exceções e a verificação deve ser manual ou 

por programas complexos, usando fontes de dados adicionais. Apesar das dificuldades, 

existem trabalhos que procuram definir métricas para medir a qualidade de dados 

genômicos. 

Em (NAUMANN; LESER; FREYTAG, 1999), por exemplo, a acurácia dos dados 

armazenados em um banco de dados é determinada usando indicadores como o número 

non-unique keys e valores que estão fora de um domínio especificado. Os autores 

propõem sampling based methods (ver seção 3.2.2) para avaliar o conteúdo de um 

banco de dados, mas não detalham como estes métodos seriam executados nem 

apresentam métodos específicos para detectar erros em dados biológicos (ver Tabela 

3.1).  

Já em (BERTI-EQUILE; MOUSSOUNI, 2005) são definidos alguns critérios de 

qualidade como a reputação dos autores que submeteram uma sequência armazenada 

em um banco de dados, o número de referências feitas às submissões dos autores, a 

completeza dos dados e a comparação com registros já armazenados no banco de dados 

que se referem a mesma entidade biológica. Assim, os autores associam a cada registro 

importado para um data warehouse, metadados que descrevem aspectos de qualidade 

dos dados. 

Em função da dificuldade de realizar a análise de dados genômicos, em 

(MARTINEZ; HAMMER; RANKA, 2008) é apresentada uma proposta que consiste em 

realizar a análise dos registros presentes no banco de dados e estimar sua qualidade, 

com base em métricas como o número de links existentes de um registro para outros em 

outras bases bem conceituadas, na densidade da informação (completeza da informação) 

e aspectos temporais relacionados (idade, atualização, etc.). Cabe salientar que este 

trabalho não está relacionado à integração e seleção de dados, o que é analisado é 

qualidade de cada registro presente em um único banco de dados, o GenBank
13

. Assim, 
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como o esquema do banco de dados muda de uma base para outra, a aplicação deste 

trabalho em outras bases torna-se difícil. 

Já em (NI; BERTINO, 2010), considerando que os bancos de dados de biologia 

molecular podem ser curados
14

 por diferentes pessoas, que nem sempre concordam 

entre si, é determinada a credibilidade de um curador a partir da análise das alterações 

que ele realizou no passado. Se as alterações feitas por um curador costumam ser 

aceitas, isto é, não alteradas posteriormente, isto significa que dados curados por este 

curador têm maior qualidade. A limitação aqui reside no fato de que nem sempre é 

possível ter acesso aos dados referentes ao processo de correção dos dados feitos pelos 

curadores.  

As dificuldades existentes para determinar a qualidade dos dados têm reflexos em 

arquiteturas de integração de dados. Nestas arquiteturas, o processo de detectar e 

corrigir ou mesmo remover dados incorretos é chamado de limpeza de dados - data 

cleaning, possui um custo alto, sendo dependente do tipo de dado. Neste sentido, cabe 

destacar que em arquiteturas de integração, nas quais os dados são mantidos em seus 

locais originais como em uma federação de bancos de dados - database federation, a 

identificação de erros deverá ser feita no momento do acesso, o que nem sempre é 

possível já que o processo de limpeza de dados requer, em muitos casos intervenção de 

especialistas para detecção de eventuais erros nos dados. Além disto, o processo de 

limpeza dos dados provoca diminuição do desempenho das consultas.  Já em um data 

warehouse, o processo de limpeza de dados é facilitado, uma vez que os dados são 

importados dos seus locais de origem, avaliados e se for o caso, corrigidos, para após 

serem disponibilizados. Porém, um problema existente em um data warehouse é que os 

dados possuem um grau de atualização menor do que em uma federação (LOUIE et al., 

2007-b).  

2.3 Definição do Contexto de Uso dos Bancos de Biologia Molecular 

Já foi ressaltado no Capítulo 1 que a qualidade dos dados deve ser mensurada 

considerando o contexto de uso destes dados, fato que é também explicitado na 

categorização das dimensões de qualidade definida em (WANG; STRONG, 1996) – ver 

seção 4.2. Para pesquisadores da área de Ciência da Computação, aspectos relacionados 

à definição do contexto eram associados quase que exclusivamente à localização do 

usuário (SCHILIT; ADAMS; WANT, 1994). Atualmente, porém a noção de contexto é 

mais abrangente e inclui qualquer informação que possa ser utilizada para caracterizar a 

situação de uma entidade (pessoa, lugar ou objeto) considerada relevante para a 

interação entre um usuário e uma aplicação, o que incluí o usuário e a própria aplicação 

(DEY, 2001).  

Dentre as informações relevantes para definição do contexto de uso do banco de 

dados estão as tarefas dos usuários. São as tarefas que determinam as necessidades de 

informação (KUMPULAINEN; JÄRVELIN, 2012). O melhor entendimento destas 

tarefas possibilita a identificação de características presentes em sistemas e ferramentas 

que podem facilitar sua realização (TRAN et al., 2004). Neste sentido, uma primeira 

dificuldade para caracterizar o contexto de uso dos bancos de dados de biologia 

molecular reside na identificação das tarefas destes usuários, já que praticamente 
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inexistem trabalhos que identifiquem as tarefas que usuários destes bancos podem 

executar.  

 

Figura 2.2: Tarefas – Bioinformática (TRAN et al., 2004). 

Dentre estes poucos trabalhos estão (STEVENS et al., 2001) e (TRAN et al., 2004), 

sendo que o mais recente revisa a taxonomia proposta no anterior (Figura 2.2). A quase 

inexistência de estudos relacionados à identificação das tarefas dos usuários dos bancos 

de dados de biologia molecular é identificada em trabalhos recentes, que ressaltam o 

fato de que os poucos estudos ou focam em tarefas muito específicas ou muito abstratas 

(KUMPULAINEN; JÄRVELIN, 2012). Esta ausência é fruto, em parte, da 

complexidade das tarefas da área de bioinformática (BARTLETT; TOMS, 2005).  

Ao observar a taxonomia mostrada na Figura 2.2 é possível notar que algumas 

destas tarefas são apresentadas de forma bastante genérica. Uma tarefa como 

performing basic statistical analisys não evidencia o conteúdo que um banco de dados 

deve prover para ser considerado adequado para a realização da tarefa. Algumas das 

tarefas apresentadas na Figura 2.2 (6 das 22 tarefas) foram detalhadas usando o 

processo de Hierarquical Task Analysys – HTA. Uma vez que este processo foi 

finalizado, isto é, uma vez que foram identificadas todas as subtarefas que compõe uma 

tarefa, são identificadas as ferramentas (inclusive bancos de dados) que podem dar 

suporte a tarefa – Figura 2.3.  
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Figura 2.3: Diagrama HTA (TRAN et al., 2004). 

Ainda cabe ressaltar que a taxonomia mostrada na Figura 2.3 abrange apenas tarefas 

relacionadas a genômica, que envolve o estudo dos genes e suas funções e a proteômica, 

que envolve o estudo das proteínas, sua expressão, função e estrutura. Tarefas 

relacionadas a transcriptômica, que envolve o estudo dos transcritos de RNA produzidos 

pelo genoma em um momento específico, e a metabolômica, que envolve o estudo de 

pequenas moléculas geradas pelo processo celular, não são consideradas na taxonomia 

(GRACIE et al., 2011). A tarefa de gerar uma taxonomia é dificultada também pelo fato 

de que diferentes abordagens vêm sendo integradas (genômica, proteômica, 

transcriptômica e metabolômica) criando o que é referenciado por High-Dimensional 

Biology (HDB) (ROMERO et al., 2006). 

Ainda relevante para definição do contexto de uso dos bancos de dados de biologia 

molecular é o fato de que algumas tarefas podem requerer o uso de determinados 

mecanismos de acesso. Neste sentido, um usuário pode requerer que a saída produzida 

por um banco de dados esteja em um determinado formato ou que o banco ofereça o 

acesso via Web service ou tarefas podem requerer mecanismos de consulta que aceitem 

argumentos específicos (símbolo do gene, nome do gene, símbolo da proteína, nome da 

doença, etc.) retornando também dados específicos.  
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2.4 Bancos de Dados de Biologia Molecular – Considerações Finais 

O principal aspecto a ser ressaltado a partir do que foi apresentado neste capítulo diz 

respeito às dificuldades para avaliação do conteúdo dos bancos de dados de biologia 

molecular. Estas dificuldades, que são fruto de algumas das características dos bancos 

de dados de biologia molecular (complexidade dos dados e evolução constante dos 

esquemas, por exemplo), indicam que determinar a qualidade global dos bancos de 

dados a partir da análise de um conjunto metadados e Web metrics associados a eles é 

uma alternativa a ser considerada em lugar de abordagens que procuram determinar a 

qualidade global dos bancos de dados a partir da análise do conteúdo. Buscar formas de 

caracterizar o contexto de uso destes bancos de dados é também uma necessidade. 

No próximo capítulo é feita a análise de trabalhos onde o processo de seleção de 

bancos de dados é realizado. Esta análise envolve não apenas bancos de dados de 

biologia molecular e tem o objetivo de verificar os procedimentos que vem sendo 

adotados para realização da seleção dos bancos de dados. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

Os trabalhos apresentados nesta seção estão relacionados à seleção de fontes de 

dados/informações da Web. Selecionar implica em determinar qual fonte atende melhor 

uma necessidade, qual possui, em princípio, maior qualidade. Levando em conta o 

conteúdo disponível na Web, nesta seção são consideradas duas categorias de fontes: 

páginas Web e bancos de dados.  

Na seção 3.1 são apresentados trabalhos relacionados à seleção de páginas Web, 

sendo dada ênfase a alguns dos indicadores (Web Metrics) utilizados pelos motores de 

busca para seleção de páginas Web que fornecem subsídios para a abordagem proposta 

no trabalho. Na seção 3.2 a ênfase está na seleção de bancos de dados. Incialmente são 

considerados bancos de dados com conteúdo não-estruturado (seção 3.2.1). Após, 

bancos de dados com conteúdo estruturado ou semiestruturado (seção 3.2.2). São 

também abordadas questões relacionadas especificamente à seleção de bancos de dados 

de biologia molecular (seção 3.2.3). Muitos dos trabalhos apresentados estão 

relacionados à integração de dados, onde a seleção de banco de dados é uma importante 

tarefa. Já a seleção de bancos de dados de biologia molecular presentes em catálogos na 

Web é analisada na seção 3.2.4.  

Na seção 3.3 é feita a análise do processo de seleção dos bancos de dados. A ênfase 

está na análise de trabalhos mais fortemente relacionados à abordagem proposta na tese. 

Neste sentido, a maioria dos trabalhos analisados realiza processos de seleção de bancos 

de dados considerando aspectos de qualidade e não apenas a similaridade entre a 

consulta e o conteúdo das fontes. Na seção 3.4 são abordadas questões relacionadas à 

necessidade de avaliação da qualidade de dados em aplicações Web. Por fim, na seção 

3.5 são feitas considerações finais sobre os trabalhos relacionados, sendo destacados 

problemas e limitações encontrados que estão relacionados à abordagem desenvolvida 

na tese. 

Ao longo da descrição dos trabalhos relacionados são utilizados os termos dimensão, 

indicador e métrica de qualidade. Uma dimensão de qualidade representa um aspecto 

específico de qualidade (WANG; STRONG, 1996). Já indicadores e métricas permitem 

mensurar estas dimensões. No capítulo 4 estes conceitos são detalhados, considerando a 

abordagem desenvolvida. 

3.1 Seleção de Páginas Web  

Os primeiros motores de busca disponíveis na Web retornavam como resultado um 

conjunto de páginas Web ordenadas de acordo com presença dos termos fornecidos na 

consulta, sem levar em conta aspectos de qualidade. Posteriormente, de forma a 

aprimorar a qualidade dos resultados fornecidos pelos motores de busca, alguns 
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trabalhos identificaram Web links como indicadores de qualidade (MARCHIORI, 1997) 

(WEISS; VELEZ; SHELDON, 1996). Dentre os algoritmos desenvolvidos para 

determinar a qualidade de páginas Web, a partir dos Web links, destacam-se o PageRank 

(BRIN; PAGE, 1998) e o HITS (KLEINBERG, 1999). 

No caso do PageRank, uma página assume maior importância na medida em que 

existirem Web links de outras páginas Web para ela. O PageRank não considera todos os 

Web links para uma página de forma igualitária, Web links originados de páginas Web 

que são apontadas por outras páginas possuem maior importância. (LANGVILLE; 

MEYER, 2006).  Outra característica do PageRank é a de que a importância de uma 

página não é definida em relação a consulta de um usuário. Em função disto, páginas 

Web com valor de PageRank baixo podem eventualmente deixar de ser retornadas, 

ainda que sejam relevantes para a consulta, considerando critérios de similaridade entre 

a consulta e o conteúdo da página Web. Este tem sido apontado como um ponto fraco do 

PageRank (BERRY; BROWNE, 2005). Apesar disto, a maioria dos algoritmos de 

ranking existentes são baseados mais na conexão existente entre as páginas (na estrutura 

dos links) do que no conteúdo. Isto se deve também ao fato de que este tipo de método é 

menos sujeito a influência de técnicas de Web Spamming (TSOI; HAGENBUCHNER; 

SCARSELLI, 2006). 

Já o HITS - Hyperlink-Induced Topic Search é um algoritmo de análise de Web links 

desenvolvido por Kleinberg (KLEINBERG, 1999). O algoritmo se assemelha ao 

PageRank pelo fato de considerar os Web links das páginas Web. Uma das diferenças 

em relação ao PageRank reside no fato de que outlinks (links da página analisada para 

outras páginas) são levados em conta e não apenas os inlinks (links de outras páginas 

para a página analisada). No HITS, uma página pode ser classificada como authoritative 

ou hub. É authoritative se possui muitos inlinks e é considerado um hub se possui 

muitos outlinks, podendo ser simultaneamente authoritative e hub (KLEINBERG, 

1999). Assim, no HITS, uma página é considerada com um bom escore se aponta para 

boas páginas e se é apontada por boas páginas. O algoritmo demorou a ser incorporado 

a um motor de busca comercial, o que ocorreu apenas em 2001 no Teoma
15

. 

Uma distinção importante em relação ao PageRank originalmente concebido, reside 

no fato de que o HITS é query-dependent enquanto que o PageRank é query-

independent (LANGVILLE; MEYER, 2006). Neste sentido, a execução do algoritmo 

HITS envolve duas etapas principais: 

 Primeiro um grafo de vizinhança é construído, sendo que para construção deste 

grafo são consideradas apenas páginas que possuam os termos utilizados na 

consulta. O HITS permite que sejam usadas várias formas de determinar como as 

páginas que irão formar o grafo serão selecionadas, sendo recuperadas páginas 

que contenham os termos presentes na consulta. É sugerido que o número de 

páginas inicialmente retornadas pela consulta inicial não deveria ultrapassar 200 

(KLEINBERG, 1999); 

 Após, são acrescentadas as páginas apontadas pelas páginas selecionadas 

(outlinks) ou que apontam (inlinks) para as páginas selecionadas. Esta segunda 

etapa pode fazer com que páginas Web que contenham sinônimos dos termos 

usados como argumentos da consulta sejam adicionadas ao grafo. Um exemplo 

seria uma consulta que contivesse o termo carro. Inicialmente apenas páginas 
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Web com este termo seriam recuperadas. Possivelmente, estas páginas Web 

apontam e são apontados por páginas que contenham sinônimos do termo carro, 

como automóvel, por exemplo, o que faria com que estas últimas fossem 

recuperadas. 

Uma vantagem do algoritmo HITS está ligada ao fato de que o número de páginas 

consideradas no processo de análise de links é pequeno, bem menor do que o universo 

de páginas existente na Web (LANGVILLE; MEYER, 2006). Dentre as desvantagens 

do HITS está o fato de que é fácil influenciar o ranking gerado pelo algoritmo, pois é 

relativamente fácil acrescentar referências a outras páginas (outlinks) e assim influenciar 

o ranking, uma vez que existe uma interdependência entre o hub score e authority 

score, a avaliação global da qualidade da página é influenciada.  

Em função de algumas limitações apresentadas, existem propostas de modificações 

para o PageRank e HITS originais (TSOI; HAGENBUCHNER; SCARSELLI, 2006; 

PARK; RAMAMOHANARAO, 2007; ZHANG; DONG, 2000; HAVELIWALA, 

2003).  

Ao reafirmar a contribuição do PageRank, Henzinger; Motwani; Silverstein (2002) 

salientam que a qualidade de uma página Web deve ser determinada também a partir de 

fontes adicionais de informação como o nível de leitura da página (reading level) e a 

correlação do conteúdo entre diferentes páginas Web. Existem assim trabalhos que 

discutem a adoção de outros indicadores e avaliam a eficiência de indicadores baseados 

em Web links. 

Dentre estes trabalhos está (AMENTO; TERVEEN; HILL, 2000) onde é avaliado o 

uso de Web links e outros indicadores de qualidade para avaliação de Web sites 

relacionados a séries de TV e músicos. O objetivo dos autores é comparar o julgamento 

de especialistas humanos com a avaliação feita automaticamente com o uso de 

indicadores como inlinks, PageRank, HITS, similaridade do texto em relação a consulta, 

tamanho das páginas, número de páginas de um Web site, número de imagens e número 

de arquivos de áudio (estes dois últimos indicadores estão fortemente relacionados ao 

domínio dos sites a serem avaliados – séries de TV e músicos). Os experimentos 

comprovaram a importância dos Web links como indicadores de qualidade e 

constataram que indicadores simples como o número de páginas em um Web site podem 

ser úteis. Neste sentido, Amento; Terveen; Hill (2000) especulam que o número de 

páginas de um Web site indica o esforço despendido na construção deste Web site 

(quanto maior o esforço, maior a qualidade). 

A busca por outros indicadores de qualidade é evidenciada em alguns trabalhos mais 

recentes. Em (BETHARD et al., 2009) 12 dimensões de qualidade associadas com Web 

sites com finalidade educacional são identificadas. Após, indicadores de qualidade para 

cada dimensão são identificadas. Para a dimensão “Web site possui um responsável pela 

autoria do conteúdo”, por exemplo, o indicador correspondente consiste na presença do 

nome do autor. Neste trabalho, a abordagem para identificar a presença de indicadores 

de qualidade consiste em utilizar um corpus de treinamento, onde a presença de 

indicadores é previamente anotada (a presença de um indicador é identificada por uma 

seqüência de palavras ou HTML tags, por exemplo). O corpus de treinamento contém 

documentos com a presença de indicadores e outros documentos que não contém os 

indicadores. Assim, o processo de identificação faz uso de técnicas de aprendizado de 

máquina (SVM – Support Vector Machine) para identificar os Web sites com conteúdo 

de boa qualidade.  
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Existem ainda trabalhos que procuram avaliar tipos específicos de páginas Web. 

Dentre estes estão aqueles que avaliam artigos da Wikipedia (DALIP et al, 2009) e (HU 

et al., 2007). Nesta avaliação são levados em conta características específicas dos 

artigos da Wikipedia como número de revisões e o número de usuários que fizeram a 

revisão. Além disto, indicadores como o tamanho das frases, o tamanho do artigo 

(número de palavras) e nível de leitura são considerados. Considerando que os artigos 

da Wikipedia são classificados em seis classes que indicam sua qualidade, Dalip et al. 

(2007) e Hu et al. (2007) definem e combinam indicadores de qualidade de forma a 

ordenar um conjunto de artigos da Wikipedia e avaliar se os artigos que estão associados 

as classes de melhor qualidade, estão mais próximas do topo do ranking gerado pelo uso 

dos indicadores definidos em seus trabalhos. 

Uma possibilidade para realizar a verificação da correção do conteúdo de uma 

página Web é a comparação do conteúdo de uma página Web ou Web site com uma 

fonte considerada confiável. Porém, nem sempre esta fonte confiável é previamente 

conhecida. Assim, em (YIN; HAN; YU, 2007) é utilizado um método iterativo que 

compara informações sobre livros presentes em diversas páginas Web/Web sites 

tentando identificar qual das fontes (Web sites) é mais confiável. Cabe ressaltar que para 

realizar um processo como proposto em (YIN; HAN; YU, 2007) é necessário 

determinar o grau de independência entre duas páginas Web/Web sites, uma vez que 

muitas páginas Web podem simplesmente copiar o conteúdo de outras, neste caso, a 

concordância apresentada não reflete correção, apenas dependência (DONG; BERTI-

EQUILLE; SRIVASTAVA, 2009). Embora aplicada para avaliação da qualidade das 

informações disponíveis em Web sites, a proposta de (YIN; HAN; YU, 2007) pode ser 

aplicada na avaliação de outros tipos de fontes de informação, especialmente bancos de 

dados com informação estruturada, uma vez que as páginas Web comparadas contém 

dados estruturados. 

3.2 Seleção de Banco de Dados 

O processo de seleção de banco de dados é dependente do tipo de sistema e do tipo 

de conteúdo envolvido. Em função disto, nesta seção inicialmente são discutidos 

aspectos relacionados a bancos de dados ou repositórios com conteúdo textual. Após, a 

ênfase está em bancos de dados com conteúdo estruturado ou semiestruturado. Ao final 

são abordados aspectos relacionados à seleção de bancos de dados de biologia 

molecular.  

3.2.1 Seleção de Bancos de Dados/Repositórios com Conteúdo Textual 

Um Sistema de Recuperação de Informação Distribuído – Distributed Information 

Retrieval é um sistema que possui um conjunto de coleções/repositórios com conteúdo 

textual armazenado (textual databases) (SI; CALLAN, 2003). Neste contexto, o 

problema de seleção de fontes passa a ser denominado text database discovery problem  

(GRAVANO; GARCÍA-MOLINA; TOMASIC, 1994) e envolve determinar quais são 

as coleções que melhor podem atender uma consulta de forma a reduzir o número de 

coleções a serem pesquisadas.  

Visando evitar que uma consulta seja submetida a cada uma das coleções, são por 

vezes criadas representações do conteúdo de cada uma delas. Esta representação pode 

consistir dos termos presentes em cada coleção acrescidos de dados sobre a sua 

frequência. Neste contexto, alguns dos algoritmos mais conhecidos para realizar a 
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seleção são o CORI net – Collection Retrieval Inference Network (CALLAN; LU; 

CROFT, 1995) e o GlOSS – Glossary of Servers Server (GRAVANO; GARCÍA-

MOLINA; TOMASIC, 1994). 

Em alguns casos, em função de restrições de acesso a todo conteúdo de uma 

coleção, apenas uma parte dos documentos da coleção é utilizada para gerar esta 

representação (CALLAN; CONNEL, 2001). Este tipo de cenário, bastante comum no 

contexto da Web, é denominado de uncooperative environment (SI; CALLAN, 2003). 

Procedimento similar é adotado, mesmo quando é possível acessar todo o conteúdo de 

um banco de dados, pelo fato de que construir um índice que represente um banco de 

dados por meio da análise de todos seus documentos tem um custo alto (SHOKOUHI; 

ZOBEL, 2007).  

Considerando estes problemas de custo e restrições de acesso, no caso de bases de 

dados textuais, o índice que representa o conteúdo de uma coleção pode ser construído a 

partir de um conjunto de documentos que exemplifica o conteúdo de uma base e que foi 

recuperado a partir de consultas executadas sobre as diversas bases a serem consultadas. 

Estes métodos para extrair uma descrição do conteúdo são conhecidos como query-

based sampling, sendo implementados por meio de um algoritmo que executa uma 

consulta usando um termo e constrói a representação a partir dos primeiros documentos 

retornados. Esta abordagem sofre com problemas relacionados à escolha dos termos a 

serem utilizados e a determinação de quantos documentos serão examinados 

(CALLAN; CONNEL, 2001). Versões mais recentes destes algoritmos são apresentados 

em (SHOKOUHI; ZOBEL, 2007), onde a descrição é construída buscando aumentar a 

ocorrência de documentos únicos nos resultados e em (CETINTAS; SI; YUAN, 2009), 

onde o resultado de consultas feitas pelos usuários é utilizado para aprimorar a 

descrição das bases. 

Dentro do contexto dos bancos de dados textuais, a maioria dos trabalhos leva em 

conta normalmente apenas evidências encontradas no conteúdo da coleção 

(ARGUELLO; CALLAN; DIAZ, 2009). Existem, porém alguns trabalhos que 

consideram outras evidências de qualidade. 

Em (XU; LI, 2007), por exemplo, são consideradas 20 características presentes em 

um repositório para criar um ranking destes. Os repositórios considerados são coleções 

de páginas Web acessadas por um mecanismo de busca distribuído. O trabalho identifica 

algumas das 20 características como não estando relacionadas a uma consulta específica 

– query-independent e outras como relacionadas às consultas - query-dependent. 

Exemplo de características não relacionadas às consultas são o PageRank das páginas e 

o número de documentos da coleção. Já a frequência de um termo na coleção é uma 

característica relevante para uma consulta específica.  

Outro exemplo está em (ARGUELLO; CALLAN; DIAZ, 2009), onde as evidências 

para realizar o processo de seleção estão relacionadas à categorização das consultas e 

repositório (seguindo DMOZ
16

) e ao retorno dos usuários, que é fornecido por meio da 

seleção que estes fazem dos documentos retornados. Neste sentido, os autores 

consideram que a seleção pelo usuário de um documento retornado por uma consulta, 

representa uma evidência da qualidade do repositório ao qual pertence este documento.  

                                                 
16

 http://www.dmoz.org/ 



 

 

34 

3.2.2 Seleção de Bancos de Dados com Conteúdo Estruturado/Semiestruturado 

Quando o conteúdo dos bancos de dados não é composto de documentos, mas de 

dados estruturados ou semiestruturados, são utilizadas outras abordagens para realizar a 

seleção dos bancos de dados. De forma similar ao que acontece com os bancos de dados 

textuais, aspectos de qualidade são em geral ignorados. 

Em (NIE; KAMBHAMPATI, 2004), por exemplo, é feita a integração de várias 

fontes com informação bibliográfica relacionadas à computação (DBLP, ACM Digital 

Library, etc). O processo de seleção dos bancos de dados utiliza estatísticas produzidas 

a partir de respostas fornecidas às consultas identificadas como consultas frequentes. O 

objetivo é identificar o menor número de bancos de dados que oferece a maior cobertura 

para uma consulta, isto é, o maior número de registros distintos. Assim, para cada 

consulta é armazenada a frequência com que a consulta é realizada, o número total de 

respostas distintas obtidas de todos os bancos de dados e o número de respostas de cada 

banco de dados. As consultas são classificadas em classes de acordo com os atributos 

requisitados. Assim, dependendo da classe da consulta e tendo por base as estatísticas 

armazenadas, um determinado conjunto de bancos de dados será, em princípio, mais 

adequado.  

Também lidando com informação estruturada, mas no contexto de um ambiente 

cooperativo, em (SCANNAPIECO et al., 2004) é apresentada uma arquitetura que tem 

como objetivo identificar a qualidade dos dados fornecidos pelas diferentes fontes de 

dados em Sistemas de Informação Cooperativos - Cooperative Information Systems, que 

são sistemas que interconectam sistemas de organizações distintas e autônomas que 

compartilham dos mesmos objetivos. A arquitetura definida em (SCANNAPIECO et 

al., 2004) é denominada DaQuinCIS – Data Quality inside Cooperative Systems, sendo 

composta de um Data Quality Broker um Serviço de Notificação de Qualidade – 

Quality Notification Service e um serviço de avaliação – Rating Service. 

O Data Quality Broker permite a submissão de consultas dos usuários sobre um 

esquema global, onde requisitos de qualidade dos usuários são registrados. A partir 

disto, são selecionados dados que satisfazem requisitos de qualidade de cada usuário. 

Não existindo dados que atendam os requisitos de qualidade, é feita uma negociação 

com o usuário. O Data Quality Broker é um sistema P2P – Peer-to-Peer e pode ser 

classificado como uma classe de sistema P2P denominada de tightly coupled. Algumas 

das diferenças desta classe em relação a um sistema P2P tradicional residem no fato de 

que é conhecida a identidade dos pares envolvidos no processo de troca de dados (não é 

possível manter o anonimato de um agente envolvido) e os agentes envolvidos no 

processo de troca não mudam com tanta frequência (SANTIS; SCANNAPIECO; 

CATARCI, 2003). 

Já o Serviço de Notificação de Qualidade – Quality Notification Service indica aos 

usuários quando a qualidade dos dados de um repositório degrada ou quando dados de 

alta qualidade estão disponíveis.  Por fim, o Serviço de Avaliação - Rating Service 

permite que sejam associados valores que indicam a qualidade de um banco de dados. A 

avaliação da qualidade é feita a partir do retorno fornecido pelos usuários, que indicam 

explicitamente a presença de dados de baixa qualidade. A avaliação dos usuários é feita 

sobre uma source unit, que é identificada pela organização que disponibiliza o dado e 

uma data unit (uma data unit pode ser uma tabela, uma tupla ou um atributo de uma 

tabela). Assim, quando um usuário não está satisfeito com a qualidade do dado 

recebido, ele indica isto ao Serviço de Avaliação que irá armazenar a avaliação e 
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atualizar as estatísticas sobre a source unit de forma a determinar seu grau de 

confiabilidade.  

Em (PERALTA et al., 2004) é apresentado um framework para avaliação da 

qualidade dos dados em sistemas de integração de dados que procura avaliar se a 

qualidade dos dados atende as expectativas dos usuários e também fornecer subsídios 

para melhoria da qualidade dos dados nos sistemas. No trabalho são considerados 

aspectos temporais e os relacionados à acurácia dos dados (ver seção 4.1).  A 

granularidade considerada para avaliação dos dados consiste em grupos de atributos ou 

tuplas e não em relações completas. No trabalho, a verificação da acurácia de um valor 

é feita a partir da comparação dos dados com dados presentes em uma fonte de 

referência (uma tabela que contém os valores corretos). A correção sintática também é 

avaliada, sendo verificado se o valor de um atributo está dentro do domínio 

especificado. Em caso de informação conflitante é selecionada a fonte que possui maior 

confiabilidade, sendo o grau de confiabilidade das fontes indicado explicitamente pelos 

usuários (PERALTA, 2006).  

Já em (XIAN et al., 2009) é apresentada uma proposta para seleção de banco de 

dados Web relacionados a um domínio específico -  bancos de dados que armazenam 

informações sobre livros - a partir de critérios de qualidade. As dimensões de qualidade 

consideradas em (XIAN et al., 2009) são: completeza, tamanho da fonte de dados, 

consistência, tempo de resposta e disponibilidade de serviços. No trabalho, completeza 

e inconsistência são avaliadas levando em conta respectivamente o número de registros 

que contém a informação incompleta e o número de registros inconsistentes sobre o 

número total de registros, dentre todos os existentes no banco de dados alvo de análise. 

O tamanho dos bancos de dados é estimado e o tempo de resposta e disponibilidade dos 

serviços é medido mediante a simulação do envio de consultas. Apesar de definirem 

métricas para cada uma das dimensões de qualidade consideradas, em (XIAN et al. 

2009) não são fornecidos detalhes sobre como foi feita a verificação de inconsistências 

e nem completeza. No caso das inconsistências, o trabalho apenas menciona aspectos 

relacionados ao conflito de informações entre os bancos de dados e aspectos 

relacionados à verificação da integridade referencial em bancos de dados relacionais, 

sem mencionar como os registros inconsistentes foram efetivamente identificados no 

trabalho. Ainda, questões sobre a cópia de dados entre os bancos de dados não são 

abordadas.  

Em (BALAKRISHNAN; KAMBHAMPATI, 2010) os autores consideram que os 

métodos de seleção de bancos de dados (textuais e estruturados) avaliam as fontes a 

partir da similaridade ou relevância da consulta em relação a elas, não levando em conta 

a correção nem a importância dos resultados apresentados. Os autores destacam que, em 

bases que armazenam dados sobre filmes, por exemplo, a consulta godfather recupera o 

filme clássico The GodFather e o pouco conhecido The Little GodFather, dando a 

ambos tratamento similar, quando o primeiro possui, em princípio, uma importância 

maior, para a maioria dos usuários. Assim, bancos de dados com dados do primeiro 

filme deveriam ser, em princípio, considerados como de maior qualidade. Outra 

constatação dos autores se refere ao fato de que, em bases que armazenam produtos a 

serem vendidos, a correção das informações prestadas não é avaliada. 

Desta forma, em (BALAKRISHNAN; KAMBHAMPPATI, 2010) é levado em 

conta a concordância existente entre as fontes das bases de dados para gerar um grafo, 

sendo adotada uma abordagem similar ao PageRank, denominada SourceRank, para 

identificar as fontes de maior qualidade dando preferência a estas fontes ao retornar os 
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resultados de uma consulta. No grafo gerado no SourceRank, os vértices representam as 

fontes e as arestas entre os vértices são atribuídos pesos que indicam o quanto uma fonte 

endossa, isto é concorda, com outra. Os autores consideram que duas fontes concordam 

entre si, se retornam o mesmo resultado ou um resultado similar para uma mesma 

consulta. No trabalho, a similaridade entre valores dos dados é calculada, como forma 

de determinar o grau de concordância. A proposta identifica a dependência entre os 

bancos de dados, sendo avaliada usando bases de dados presentes no Google Base
17

. 

Para determinar o grau de concordância entre as bases de dados e gerar o grafo, 

Balakrishnan; Kambhamppati (2010) submetem uma série de consultas aos bancos de 

dados.  

Avaliar a qualidade de um banco de dados mediante a comparação de bancos de 

dados que são reconhecidamente de boa qualidade é o foco de (THAKKAR; 

KNOBLOCK; AMBITE, 2007), onde as fontes analisadas são fontes de informações 

geoespaciais.  No trabalho são extraídas informações sobre a qualidade das fontes 

(resolução de imagens, por exemplo) sendo permitido ao usuário expressar os requisitos 

de qualidade na consulta.  

Existem ainda trabalhos que propõem mensurar a qualidade dos bancos de dados a 

partir de metadados associados aos bancos de dados, sem realizar a análise do conteúdo. 

Normalmente, nestes trabalhos existem metadados que descrevem o conteúdo de um 

banco de dados e eventualmente alguns aspectos de qualidade. O uso de metadados para 

avaliação de fontes é considerado em trabalhos como (NAUMANN; ROLKER, 1999), 

por exemplo.  

Um exemplo destes trabalhos é (MIHAILA; RASCHID; VIDAL, 2000) onde é 

definido um conjunto de elementos de metadados para representar o conteúdo e alguns 

aspectos de qualidade como a última data de atualização e a frequência de atualização. 

Em (MIHAILA; RASCHID; VIDAL, 2000), nas consultas além dos dados a serem 

obtidos, são expressos critérios de qualidade a serem atendidos pelas fontes dos dados. 

Cabe destacar que os exemplos apresentados consistem em bancos de dados com 

informações metereológicas fictícias. 

Por fim, um trabalho que possui relação com a abordagem apresentada, e que é 

frequentemente citado por trabalhos relacionados à área de qualidade de dados é 

(NAUMANN; LESER; FREYTAG, 1999), onde é descrito um framework para 

processamento de consultas sobre múltiplas bases de dados, levando em conta aspectos 

relacionados à qualidade dos dados. Naumann; Leser; Freytag (1999) assumem a 

existência de um único esquema global, onde um mediador automaticamente decompõe, 

traduz e distribui consultas executadas sobre o esquema global, em consultas sobre 

diferentes bancos de dados previamente identificados. Nesta arquitetura, para realizar a 

seleção dos dados a serem integrados são considerados aspectos de qualidade. No que 

se refere às consultas, Naumann; Leser; Freytag (1999) definem QCA’s – Query 

Correspondence Assertions, que são mecanismos que expressam a correspondência 

entre o esquema global e os esquemas dos bancos de dados usados como fontes 

identificando as diferentes interfaces de acesso (uma API ou um Web service) a uma 

fonte (os autores consideram que uma interface de acesso pode ser mais lenta do que 

outra ou o preço cobrado para um tipo de acesso específico ser maior).  
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A partir destas definições Naumann; Leser; Freytag (1999) fazem a distinção entre 

critérios relacionados ao banco de dados fonte (source-specific), critérios relacionados 

aos QCA’s (QCA-specific) e critérios relacionados às consultas dos usuários (user 

query-specific). Esta distinção é feita pelo fato dos autores considerarem que alguns 

critérios de qualidade não podem ser associados a uma fonte como um todo, já que uma 

base pode conter informações com qualidade distinta. Outro aspecto é relacionado ao 

fato de que aspectos de qualidade relacionados às fontes de dados (source-specific) 

permanecem imutáveis durante longo tempo.  

Na Tabela 3.1 são mostrados alguns dos critérios de avaliação para cada classe de 

atribuição de qualidade (source-specific, QCA-specific, query-specific). Importante 

ressaltar que em (NAUMANN; LESER; FREYTAG, 1999) é destacado que não é tão 

clara a associação destes critérios a estas classes. Um exemplo disto está no critério 

preço, que pode estar relacionado a uma fonte específica que cobra um preço único para 

acesso a todo seu conteúdo, desconsiderando o número de acessos feitos ou a forma de 

acesso.  

Tabela 3.1: Critérios de qualidade 

Classe Critério Descrição/Observação 

Source-specific 

Facilidade de Compreensão Avaliado pelos usuários 

Reputação Avaliado pelos usuários 

Atualização Média de idade dos dados 

QCA-specific 

Preço Valor cobrado para acessar os dados 

Tempo de resposta Tempo médio de resposta 

Acurácia Proporção de dados com erros 

User Query-specific Completeza 
Número de atributos com valor 

associado 

Fonte: NAUMANN; LESER; FREYTAG, 1999. 

 

3.2.3 Seleção de Bancos de Dados de Biologia Molecular 

Dentre os trabalhos que abordam a seleção de bancos de dados de biologia 

molecular a serem considerados no processo de integração está (NAUMANN; LEISER; 

FREYTAG, 1999), trabalho que já foi descrito na seção 3.2.2, pelo fato de grande parte 

das métricas definidas por estes autores para avaliação de dados genômicos, poderem 

ser aplicadas, a quaisquer tipos de dados. Em (NAUMANN; LEISER; FREYTAG, 

1999) conforme já destacado, a seleção prévia dos bancos de dados a serem 

considerados no processo de integração é feita como forma de reduzir o custo do 

processo de integração.  
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Um trabalho que lida com métricas mais diretamente relacionadas a dados de bancos 

de dados de biologia molecular é (LOUIE et al., 2007-a), onde é apresentado um 

sistema no qual é utilizado um conjunto de indicadores para avaliar a qualidade dos 

dados a serem integrados. Um destes indicadores consiste no grau de confiança 

atribuído por um usuário a uma fonte em relação a um tipo de dado. Assim, sabendo 

que o SwissProt é um banco de dados revisado por especialistas (curado), o usuário 

atribui um grau de confiança maior a esta fonte em relação a dados sobre proteínas do 

que ao TrEMBL
18

, onde os dados não são revisados por especialistas. Ainda em (LOUIE 

et al., 2007-a) são considerados como indicadores de qualidade o grau de confiabilidade 

dos registros (o trabalho considera o fato de que para registros de genes no Entrez 

Gene
19

, por exemplo, são atribuídos para o registro status como “inferred” ou 

“reviewed”) e a similaridade entre dados a serem integrados, sendo esta similaridade 

determinada pelo uso do algoritmo BLAST (ALTSCHUL et al., 1990). Assim, a partir 

de um conjunto de indicadores, um ranking global dos registros é gerado. Experimentos 

baseados na abordagem proposta são feitos sobre o BioMediator (DONELSON et al., 

2004) e apresentados em (DETWILER et al., 2009). 

Determinar a qualidade das fontes de dados pode ser útil também para reduzir a 

sobrecarga de informação a qual são submetidos usuários de sistemas que integram 

dados de diferentes fontes. Neste sentido, em (SHAFER; ISGANITIS; YONA, 2006) é 

apresentado um sistema denominado Biozon, que integra dados de diferentes bancos de 

dados e determina a ordem em que os dados são apresentados no retorno de uma 

consulta a partir da qualidade dos dados.  A abordagem para identificar dados de maior 

qualidade é similar ao PageRank e ao SourceRank descritos na seção 3.2.1. Assim, no 

Biozon são selecionados dados de todos os bancos de dados que podem ser integrados 

pelo sistema, não sendo feita uma seleção prévia dos bancos de dados a serem utilizados 

no processo de integração. Como o objetivo principal é reduzir a sobrecarga de 

informação mediante a identificação dos dados de maior qualidade, apenas os dados de 

maior qualidade são inicialmente mostrados para os usuários, que podem após solicitar 

que os dados considerados de menor qualidade, não mostrados inicialmente, sejam 

mostrados. 

Em (HUSSELS; TRISSL; LESER, 2007) são apresentados dois métodos de ranking 

úteis para auxiliar na seleção de dados. Os critérios definidos pelos autores variam entre 

o que considera que o melhor é optar pelo dado que é suportado por um maior número 

de bancos de dados e outro que considera a opção por dados que aparecem em um 

menor número de bancos de dados. O método não requer intervenção dos usuários para 

eleição da fonte a ser utilizada. Mas o conteúdo dos bancos de dados deve ser acessado. 

O problema de ranquear o retorno das consultas em bancos de dados de biologia 

molecular é abordado também em (COHEN-BOULAKIA; DENISE; HAMEL, 2011), 

que destaca o fato de que especialmente ferramentas de integração de dados como o 

Entrez NCBI
20

 usadas para procurar informações sobre genes associados a doenças, 

recuperam um grande número de registros, sem que nenhuma indicação seja dada sobre 

quais seriam, em princípio, mais relevantes. Assim, no trabalho o objetivo é gerar um 

ranking consensual a partir de rankings gerados por diferentes métodos de ranking 
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 http://www.ebi.ac.uk/uniprot/ 
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 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene 

20
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez/ 
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(entre estes está o Biozon). A justificativa reside no fato de que diferentes métodos de 

ranking consideram diferentes critérios: alguns consideram melhores dados mais novos, 

outros dados mais populares, por exemplo. 

Em (COHEN-BOULAKIA; MASINI, 2009; COHEN-BOULAKIA et al., 2007; 

COHEN-BOULAKIA et al., 2004) é descrita a implementação de uma ferramenta 

denominada BioGuide, que tem por objetivo auxiliar usuários na seleção dos bancos de 

dados a serem utilizados. No BioGuide o usuário seleciona sobre que entidades 

biológicas ele deseja obter informações. O sistema então determina que banco de dados 

possui informações sobre as entidades selecionadas e também indica links entre as 

fontes (Figura 3.1). Cabe ressaltar que é comum existirem links entre os bancos de 

dados de biologia molecular (cross-references) ou mesmo entre dados do mesmo banco 

de dados (ver seção 2.1). A saída produzida pelo Bioguide pode ser incorporada a um 

SRS – Sequence Retrieval System. Um SRS é um sistema que permite a partir de uma 

consulta, navegar entre os diversos bancos de dados usando as ligações existentes entre 

eles (ETZOLD; ULYANOV; ARGOS, 2003). 

 

 

Figura 3.1: Consulta e resultados- BioGuide (COHEN-BOULAKIA et al., 2004). 

 

Para realizar a seleção dos bancos de dados e dos caminhos existentes entre estes 

bancos, o usuário deve indicar previamente o grau de confiabilidade de um banco de 

dados em relação a um tipo de dado específico que corresponde a uma entidade 

biológica (Gene, Disease, EST, etc.) representada no diagrama presente na Figura 3.1. 

Aqui, usuários com pouco conhecimento sobre os bancos de dados terão dificuldade em 

atribuir notas às fontes de dados.  

Embora em (COHEN-BOULAKIA et al., 2007) seja destacado que estes valores de 

confiabilidade são atribuídos inicialmente pelo sistema, a partir de critérios como o 

número de instâncias relacionadas a uma entidade que cada banco de dados possui, 
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sendo que após os usuários podem ajustar estes valores, não são fornecidos detalhes 

sobre como as notas são atribuídas.  

Mesmo em ferramentas construídas mais recentemente, a seleção dos bancos de 

dados é feita explicitamente pelo usuário. Um exemplo é o BioExtract Server (Figura 

3.2) que é uma aplicação de integração de dados que recupera dados a partir de bancos 

dados indicados pelo usuário (LUSHBOUGH et al., 2010). 

 

 

Figura 3.2: Interface do BioExtract (LUSHBOUGH et al., 2010). 

3.2.4 Catálogos de Bancos de Dados de Biologia Molecular 

Vêm sendo disponibilizados na Web uma série de catálogos de bancos de dados de 

biologia molecular. Estes catálogos são criados por 3 razões principais: 

 As ferramentas de integração apenas consideram alguns dos bancos de dados 

existentes, que nem sempre atendem adequadamente as necessidades dos 

usuários; 

 A já mencionada dificuldade de localizar bancos de dados na Web utilizando os 

mecanismos de busca existentes; 

 O fato de que mesmo a existência de ligações entre os itens de dados dos 

diferentes bancos de dados, uma característica dos bancos de dados de biologia 

molecular, é suficiente para tornar o pesquisador da área ciente dos bancos de 

dados existentes (BRY; KROGER, 2003). 

Um exemplo destes catálogos é o já citado Nucleic Acids Research List of 

Databases (GALPERIN; FERNANDEZ-SUAREZ, 2012). Anterior a este catálogo, e 

hoje descontinuado, é o DBCat (DISCALA et AL., 2000) que consistia de uma lista de 

bancos de dados armazenada em um arquivo texto disponibilizado na Web, onde os 
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bancos de dados eram classificados em oito categorias, similares as categorias presentes 

no catálogo da Nucleic Acid Research. 

Outros exemplos de catálogos são: 

 BioMed Central Databases
21

 que possui 476 bancos de dados; 

 DBD: Database of Biological Database
22

 que contém cerca de 1.200 bancos de 

dados; 

 MetaBasis
23

 que contém cerca de 3.000 bancos de dados e ferramentas; 

 A lista de bancos de dados publicada pela Human Genome Variation Society 

(HORAITIS et al., 2007) com cerca de 2.000 bancos de dados (LSDB)
24

; 

 A lista da HGMD - Human Gene Mutation Database com cerca de 350 bancos 

de dados (LSDB)
25

; 

 A lista presente no OMIM - Online Mendelian Inheritance in Man - Web site do 

(21 bancos de dados)
26

. 

As informações disponíveis sobre os bancos de dados nestes catálogos são bastante 

reduzidas e os mecanismos de consulta limitados. Normalmente a pesquisa é feita 

usando as categorias existentes ou mediante o uso de palavras-chave. Levando em conta 

as limitações apresentadas, algumas iniciativas de geração de catálogos com informação 

mais detalhada e mecanismos de acesso aprimorados têm surgido ao longo do tempo.  

Um exemplo pode ser visto em (DEVIGNES et al., 2008) onde é definido um 

repositório denominado BioRegistry gerado a partir do catálogo da Nucleic Acids 

Research e complementado com alguns metadados. No BioRegistry os metadados são 

representados usando Dublin Core
27

; MeSH - Medical Subject Heading
28

 e Gene 

Ontology
29

. A Figura 3.3 mostra os metadados utilizados no BioRegistry, sendo uma 

parte destes metadados relacionados especificamente a aspectos de qualidade: a forma 

com que é feita a revisão dos dados (manual revision), a frequência de atualização 

(update frequency, release frequency), a existência de documentação (documentation), a 

existência de referências para outros bancos de dados (cross-references) e a observância 

a padrões (conformsTo - um metadado definido no Dublin Core
30

) como os 

relacionados a nomenclatura do gene (SCRIVER; NOWACKI; LEHVASLAIHO, 

1999).  
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Figura 3.3: Metadados do BioRegistry (SMAIL-TABBONE et al., 2005). 

No BioRegistry é possível executar algumas consultas.   Porém, estas consultas estão 

limitadas a apenas alguns poucos metadados relacionados muito mais a aspetos da 

descrição do conteúdo dos bancos de dados do que a aspectos de qualidade. Neste 

sentido, no mecanismo de consulta desenvolvido para o BioRegistry, o único metadado 

relacionado a aspectos de qualidade que pode ser usado como argumento de pesquisa é 

a data de criação do banco de dados (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4: Interface de Pesquisa do BioRegistry
31

. 
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Outro exemplo de catálogo é o OBRC: Online Bioinformatics Resources 

Collection
32

 (CHEN et al., 2007) que possui cerca de 1.746 bancos de dados e 

ferramentas cadastradas. Neste catálogo é possível obter o ranking dos bancos de dados 

a partir do uso de palavras-chave como argumentos de pesquisa. No entanto o ranking 

gerado é apenas baseado na similaridade entre os termos usados na consulta e os termos 

que descrevem o banco, sendo estes últimos extraídos a partir da descrição que consta 

nas publicações que descrevem o banco de dados. Os criadores do catálogo apontam 

que os resultados, isto é a qualidade do ranking gerado em resposta a uma consulta, 

precisam ser melhorados, no entanto não detalham os experimentos realizados. 

Um exemplo de catálogo que procura caracterizar aspectos de qualidade dos bancos 

de dados é o CASIMIR Database Description Framework (SMEDLEY et al., 2010), 

onde para cada dimensão de qualidade considerada, existem 3 níveis onde um banco de 

dados pode ser classificado. Para ilustrar, observando como critério o grau de 

acessibilidade, no CASIMIR um banco de dados é classificado seguindo 3 critérios: 

 Permite acesso via browser apenas; 

 Permite acesso via browser e relatórios ou arquivos extraídos do banco de dados; 

 Permite acesso via browser e API ou Web services. 

Cabe ressaltar que no CASIMIR quem faz o cadastro associa o banco de dados a um 

nível (o label associado ao nível de qualidade é a própria descrição da condição), não 

informando se o banco de dados possui Web services ou permite acesso via API, por 

exemplo. Assim, a abordagem usada no CASIMIR dificulta a modificação dos critérios 

para classificar um banco de dados em diferentes níveis de qualidade. 

Um outro exemplo de catálogo é o MetaBase (BOLSER et al., 2012) que visa 

armazenar a descrição dos bancos de dados, descrição esta produzida pela comunidade 

de usuários por meio do uso de recursos usados na Wikipedia (MediaWiki).  

Existem ainda catálogos de Web services relacionados à biologia molecular. Muitos 

destes Web services permitem o acesso a bancos de dados. Um exemplo destes 

catálogos é o BioCatalogue (BHAGAT, 2010). Outro exemplo é o BiOnMap Web 

service (AYADI; LACROIX; VIDAL, 2008), que indica ao usuário que recursos são 

adequados para a realização de uma determinada tarefa (“Que recursos retornam as 

proteínas relacionadas a um gene ?”, por exemplo) usando um catálogo de metadados 

que descreve os recursos e um mecanismo de inferência. No entanto, no BioOnMap 

aspectos de qualidade não são considerados para seleção dos recursos. Existe ainda a 

EMBRACE Web service collection (PETTIFER et al., 2010) que faz uso de ontologias 

para descrição dos Web services. 

No que se refere aos catálogos de bancos de dados, cabe destacar a necessidade 

constatada pela comunidade de usuários dos bancos de dados de biologia molecular, de 

que seja definido um conjunto de descritores, de elementos de metadados básicos, para 

estes bancos de dados (GAUDET et al., 2011). O objetivo desta iniciativa, denominada 

BioDBCore, é favorecer a comparação entre os diversos bancos de dados existentes e 

fornecer aos usuários um guia para avaliar o escopo, a relevância e os métodos de 

acesso suportados por estes bancos de dados. Assim, em (GAUDET et al., 2011) é 

proposto um pequeno conjunto de elementos de metadados iniciais como nome do 
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banco de dados, URL da página Web, informação de contato do responsável, data de 

criação, condições de uso (tipo de licença), escopo (tipo de dado armazenados), padrões 

usados, política de revisão dos dados, dentre outros. No Capítulo 6 esta iniciativa é 

discutida com maior profundidade. 

3.3 Análise das Abordagens Existentes 

A Tabela 3.2 mostra uma análise dos trabalhos descritos nas seções 3.1 e 3.2 

considerados mais relevantes para a proposta de tese. É avaliado o tipo de dado para o 

qual o trabalho é aplicado, indicado se o conteúdo é utilizado para gerar alguma métrica 

de avaliação, se é feito o uso de Web metrics ou metadados e se a avaliação dos usuários 

(explícita ou implícita) é levada em conta na avaliação da qualidade.  

Para cada trabalho é também destacado se a análise de algum aspecto de qualidade 

do banco de dados é realizada ou não (em alguns trabalhos, apesar de ser feita a análise 

do conteúdo, esta análise está limitada apenas a similaridade do conteúdo em relação à 

consulta). Neste sentido, vários trabalhos destacam o fato de que a maioria dos métodos 

de seleção de bancos de dados/repositórios avaliam as fontes a partir da similaridade ou 

relevância da consulta em relação a elas, não levando em conta aspectos de qualidade 

(BALAKRISHNAN; KAMBHAMPATI, 2010; PERALTA, 2006; ARGUELLO; 

CALLAN; DIAZ, 2009). Isto não fica evidenciado nos trabalhos apresentados na 

Tabela 3.2, pelo fato de que, conforme salientado no início do Capítulo 3, foram 

selecionados trabalhos que estivessem relacionados à tarefa de seleção de banco de 

dados segundo critérios de qualidade.  

Ao observar a Tabela 3.2 é possível verificar que embora aspectos de qualidade 

sejam considerados em 18 dos 22 trabalhos, a avaliação da qualidade é feita 

explicitamente pelos usuários em 7 dos 18 trabalhos (o usuário indica a fonte ou atribui 

uma nota). Dos 11 trabalhos restantes, em 9 é feita a análise do conteúdo de forma a 

determinar a qualidade dos dados. Sobram 2 trabalhos Ref. 11 e Ref. 15 que utilizam 

metadados. Com exceção de 5 trabalhos (Refs. 4, 9, 18, 19 e 20), Web metrics não são 

utilizadas. Aqui ainda convém ressaltar que em Refs. 9,18,19 e 20 o uso de Web metrics 

se refere ao estabelecimento de ligações entre os bancos de dados pela análise da 

similaridade entre os dados existentes nos bancos. Já em Ref. 4 os bancos de dados são 

coleções de páginas Web. 

 O uso de metadados é restrito a alguns poucos trabalhos (Refs. 5, 11, 15, 21 e 22), 

sendo que destes Ref. 5 apenas usa uma taxonomia para categorizar os repositórios, Ref. 

11 descreve poucos aspectos de qualidade e usa apenas fontes fictícias e Ref. 15, 

conforme já citado, embora destaque um conjunto maior de metadados relacionados à 

qualidade, não os utiliza efetivamente para determinar a qualidade global de um banco 

de dados. Em Ref. 21 é medida mais similaridade do que qualidade (termos usados na 

consulta com termos presentes em metadados que indicam o conteúdo do banco de 

dados) e em Ref. 22 o usuário associa níveis de qualidade a um banco de dados no 

momento do cadastro. 
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Tabela 3.2: Comparativo entre os trabalhos relacionados 

Ref. Trabalho Tipo de Dado Análise do 

conteúdo 

Web 

metrics 

Metadados Avaliação 

dos 

usuários 

Aspectos de 

qualidade 

1 (YIN; HAN; YU, 2007) Estruturado Sim  Não Não Não Sim 

2 (CALLAN; LU; CROFT, 1995) Não estruturado Sim Não Não Não Não 

3 (GRAVANO; GARCÍA-MOLINA; 
TOMASIC, 1994). 

Não estruturado Sim Não Não Não Não 

4 (XU; LI, 2007) Não estruturado Sim Sim Não Não Sim 

5 (ARGUELLO; CALLAN; DIAZ, 2009) Não estruturado Sim Não Sim Sim Sim 

6 (NIE; KAMBHAMPATI, 2004) Estruturado Sim Não Não Não Não 

7 (SCANNAPIECO et al., 2004) Estruturado Não Não Não Sim Sim 

8 (XIAN et al., 2009) Estruturado Sim Não Não Não Sim 

9 (BALAKRISHNAN; 

KAMBHAMPPATI, 2010) 
Estruturado Sim Sim Não Não Sim 

10 (THAKKAR; KNOBLOCK; AMBITE, 
2007) 

Semiestruturado Sim Não Não Não Sim 

11 (MIHAILA; RASCHID; VIDAL, 2000) Estruturado Não Não Sim Não Sim 

12 (NAUMANN; LESER; FREYTAG, 

1999) 
Semiestruturado Sim Não Não Sim Sim 

13 (PERALTA et al., 2004) Estruturado Sim Não Não Não Sim 

14 (COHEN-BOULAKIA et al., 2004) Semiestruturado Não Não Não Sim Sim 

15 (DEVIGNES et al., 2008) Semiestruturado Não Não Sim Não Sim 

16 (LUSHBOUGH et al., 2010). Semiestruturado Não Não Não Sim Sim 

17 (LOUIE et al., 2007-a) Semiestruturado Sim Não Não Sim Sim 

18 (SHAFER; ISGANITIS; YONA, 2006) Semiestruturado Sim Sim Não Não Sim 

19 (HUSSELS; TRISSL; LESER, 2007) Semiestruturado Sim Sim Não Não Sim 

20 (COHEN-BOULAKIA; DENISE; 

HAMEL, 2011 ) 
Semiestruturado Sim Sim Não Não Sim 

21 (CHEN et al., 2006) Semiestruturado Não Não Sim Não Não 

22 (SMEDLEY et al., 2010) Semiestruturado Não Não Sim Sim Sim 

 

3.4 Qualidade de Dados em Aplicações Web 

Além dos trabalhos apresentados que são relacionados à seleção de fontes, alguns 

trabalhos que avaliam aplicações Web consideram aspectos relacionados à qualidade 

dos dados armazenados nestas aplicações. 

Em (CAPPIELLO et al., 2010), por exemplo, é definido um modelo de qualidade de 

para informações no contexto dos mashups. Os autores definem o modelo a partir de 

dimensões de qualidade de dados definidas em trabalhos como (NAUMANN; LESER; 

FREYTAG, 1999). Embora sejam definidas métricas para as dimensões de qualidade, 

nenhum experimento é mostrado. Neste sentido, os autores definem que no futuro o 

objetivo é medir a qualidade dos dados a partir da avaliação feita pelos usuários. 
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Outro exemplo é (OLSINA; ROSSI, 2002), onde é definido um método de avaliação 

para aplicações Web, seguindo critérios de qualidade de software. Já em uma publicação 

mais recente de um dos autores, aspectos de qualidade de dados passaram a ser mais 

enfatizados e não apenas aspectos relacionados à qualidade de software (OLSINA; 

SASSANO; MICH, 2009). 

Ainda em relação a critérios de qualidade para avaliação de aplicações Web, em 

(CALERO; CARO; PIATINI, 2009) é proposto um modelo de qualidade para portais 

Web denominado PDQM – Portal Data Quality Assessment composto por conjunto de 

33 atributos de qualidade a serem utilizados na avaliação da qualidade de dados em Web 

sites considerando as necessidades do usuário (os consumidores da informação). No 

contexto do trabalho foi criada uma ferramenta que realiza a avaliação de Web sites a 

partir do modelo. Porém, a ferramenta avalia automaticamente apenas alguns aspectos 

de qualidade, especialmente os relacionados a questões da qualidade da interface e 

apresentação dos dados. Outros aspectos de qualidade são avaliados a partir de notas 

atribuídas pelos usuários. 

3.5 Considerações Finais Sobre os Trabalhos Relacionados 

É possível constatar alguns problemas ou limitações presentes nos trabalhos 

analisados, que são relevantes para definição da abordagem desenvolvida na tese: 

 Em sua maioria, os trabalhos descritos nesta seção quando medem a qualidade 

global de uma fonte de dados ou contam com a avaliação explícita dos usuários 

e/ou avaliam algumas poucas dimensões de qualidade; 

 No que se refere aos catálogos de bancos de dados de biologia molecular, os 

mecanismos existentes não facilitam a seleção de bancos de dados adequados às 

necessidades dos usuários e aspectos de qualidade não são considerados, nem 

explicitados para os usuários; 

 Não foram também encontrados trabalhos que procuram relacionar os metadados 

propostos para descrição dos bancos de dados de biologia molecular nestes 

catálogos às dimensões de qualidade de dados normalmente abordadas; 

 Cabe ressaltar a quase inexistência de experimentos onde o julgamento feito por 

usuários é comparado à avaliação realizada de forma automática.  
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4 DESCRIÇÃO DA ABORDAGEM 

A partir da análise apresentada no final do capítulo anterior é apresentada neste 

capítulo uma abordagem que visa auxiliar na seleção dos bancos de dados de biologia 

molecular. A abordagem proposta auxilia na seleção destes bancos de dados a partir da 

avaliação da sua qualidade global por meio de metadados e Web metrics relacionados a 

eles e considerando múltiplas dimensões de qualidade. 

Inicialmente, na seção 4.1 é apresentada a visão geral da abordagem e alguns 

conceitos básicos. Após, na seção 4.2, é feita a definição das dimensões de qualidade de 

dados a serem adotadas. Já na seção 4.3 são definidos indicadores e métricas para cada 

uma das dimensões de qualidade consideradas. Na seção 4.4, é apresentado um modelo 

conceitual que relaciona os diferentes aspectos discutidos nos capítulos anteriores e 

resume a abordagem proposta na tese. A seção 4.5 apresenta considerações sobre a 

abordagem e remete ao conteúdo dos próximos capítulos. 

4.1 Conceitos e Visão Geral da Abordagem - ArgusBioDB 

Nesta seção é apresentada a visão geral da abordagem desenvolvida, nomeada 

ArgusBioDB. O nome dado enfatiza o objetivo da abordagem desenvolvida, que 

envolve a avaliação de bancos de dados de biologia molecular por meio de metadados e 

Web metrics, considerando múltiplas dimensões de qualidade. Neste sentido Argus
33

 é 

uma referência a um ser da mitologia grega que possuía múltiplos olhos e foi usado para 

ressaltar que a abordagem considera múltiplas visões (dimensões) de qualidade. 

A Figura 4.1 ilustra aspectos gerais relacionados ao uso da abordagem. Na Figura 

4.1 é mostrado um catálogo no qual estão armazenadas informações relacionadas aos 

bancos de dados, isto é, a descrição dos bancos de dados por meio da utilização de 

elementos de metadados. Este catálogo é atualizado periodicamente a partir de 

informações extraídas da Web como dados armazenados no catálogo da Nucleic Acid 

Research - NAR, dados disponibilizados pelo BioDBCore, informações como o 

PageRank da página principal do banco de dados e informações disponíveis em 

bibliotecas digitais como a PubMed, por exemplo. Nos casos em que não for possível 

extrair automaticamente informações (para cadastrar informações sobre um novo banco 

de dados não presente nos catálogos usados como fontes de dados sobre os bancos de 

dados ou ainda quando for necessário corrigir algumas das informações extraídas, por 

exemplo) é usado pelo administrador do sistema o módulo de administração.  
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Uma vez que o catálogo tenha sido atualizado um usuário, que necessita acessar um 

banco de dados, indica ao módulo de avaliação requisitos de qualidade que os bancos de 

dados devem atender. Estes requisitos estão relacionados ao conteúdo que os bancos de 

dados devem possuir e a outras características que os bancos de dados devem atender, 

como mecanismos de acesso específicos.  

O retorno do módulo de avaliação consiste de um conjunto de bancos de dados 

avaliados segundo múltiplas dimensões de qualidade. Algumas destas dimensões de 

qualidade estão relacionadas aos requisitos indicados pelos usuários (dimensões 

contextuais), enquanto outras não (dimensões intrínsecas). Na seção 4.2 são discutidas 

estas dimensões de qualidade.  

O retorno fornecido pelo módulo de avaliação pode consistir de um ranking de 

bancos de dados ordenados segundo sua qualidade (seção 5.1) ou de um painel de 

qualidade onde é apresentado o grau de qualidade atingido pelos bancos de dados para 

cada uma das diferentes dimensões de qualidade (Capítulo 6). 

 

 

Figura 4.1: Visão geral da abordagem ArgusBioD. 

 

Assim, considerando um conjunto de bancos de dados DB = {db1, db2, db3,…, dbn }, 

o objetivo da ArgusBioDB é determinar a qualidade global de cada um dos bancos de 

dados presentes em DB, considerando um conjunto de dimensões de qualidade DQ = 

{dq1, dq2, dq3,…,dqn}. Cada dimensão de qualidade pode ser quantificada por uma ou 

mais métricas, sendo que uma métrica define um método de cálculo e uma escala 

(OLSINA; COVELLA; ROSSI, 2005). Na abordagem, o valor associado a cada métrica 

é calculado utilizando indicadores de qualidade. Neste sentido, uma métrica é uma 



 

 

49 

função m(QIi), que recebe um conjunto de indicadores de qualidade QIi = {qii1, qii2, 

qii3,…,qiin},  relacionados a um banco de dados dbi  e retorna um valor numérico entre 0 

e 1. Cada um dos indicadores de qualidade qii está relacionado a uma ou mais 

dimensões de qualidade dqi de maneira que o par (qii,dqi)  QIi ×DQ. 

Indicadores de qualidade de dados permitem estimar a qualidade dos dados sem que 

seja necessário inspecionar ou gerar novamente os dados (WANG; REDDY; KON, 

1993). Alguns exemplos de indicadores de qualidade são as referências às fontes dos 

dados, a data de criação e o método usado para obtenção dos dados. Na abordagem, os 

indicadores de qualidade são metadados associados aos bancos de dados ou Web 

metrics relacionadas ao Web site no qual é disponibilizado o banco de dados. Estes 

indicadores devem ser entendidos como heurísticas, uma vez que nenhum fornece 

garantia absoluta de qualidade.  

Seguindo (DHYANI; NG; BHOWMICK, 2002), na ArgusBioDB o termo Web 

metrics faz referência ao PageRank, HITS, número de acessos, aspectos relacionados à 

similaridade entre o  conteúdo e necessidades dos usuário, dentre outros indicadores e 

métricas que podem vir a ser considerados para estimar a qualidade de um Web site ou 

página Web. Desta forma, no contexto da abordagem desenvolvida, Web metrics como 

inlinks que são Web links de outras páginas Web para a página Web principal do banco 

de dados, o PageRank da página Web principal do banco de dados e a proporção de Web 

links quebrados presentes no Web site do banco de dados (OLSINA; LAFUENTE; 

PASTOR, 2002) são indicadores de qualidade considerados na abordagem.  

O uso de metadados e Web metrics como indicadores de qualidade na avaliação 

global dos bancos de dados diferencia a ArgusBioDB de muitas das abordagens 

existentes, uma vez que, conforme apresentado na seção 3.3, a seleção dos bancos de 

dados vem sendo feita a partir da avaliação da similaridade do conteúdo em relação à 

consulta, de estatísticas sobre o conteúdo dos bancos de dados, da análise do conteúdo 

ou da avaliação explícita dos usuários, sendo poucos os trabalhos que utilizam 

efetivamente metadados e Web metrics. Ainda o uso de metadados e Web metrics é 

proposto considerando o fato de que na Web atual, a avaliação da qualidade de páginas 

Web é feita considerando não a análise do conteúdo, mas um conjunto de indicadores de 

qualidade que permitem avaliar a qualidade global de uma página Web ou Web site. Um 

exemplo disto é o PageRank, mencionado na seção 3.1.  

4.2 Dimensões de Qualidade para Bancos de Dados de Biologia 

Molecular 

Qualidade dever ser medida considerando múltiplas dimensões. Assim, para definir 

uma abordagem para avaliação da qualidade global dos bancos de dados de biologia 

molecular é necessário definir quais dimensões de qualidade serão consideradas. Uma 

primeira dificuldade reside no fato de que embora vários trabalhos definam dimensões 

de qualidade de dados (NAUMANN; LESER; FREYTAG, 1999; BIZER, 2007; 

KNIGHT; BURN, 2005), não existe consenso sobre quais dimensões de qualidade 

devem ser consideradas, o que é em parte fruto da dificuldade de definir um conjunto de 

dimensões adequadas para cada contexto de uso dos dados (PERNICI; 

SCANNAPIECO, 2002). 

Mesmo não existindo consenso no que se refere a quais dimensões de qualidade de 

dados devam ser consideradas, um bom número de trabalhos, como (BIZER, 2007), 
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consideram as 4 categorias definidas em (WANG; STRONG, 1996), dentro das quais 

estão agrupadas as diversas dimensões de qualidade (Figura 4.2): 

 Intrínseca - Intrinsic. Dimensões associadas a esta categoria são independentes 

do contexto e das preferências do usuário. É levado em conta especialmente o 

fato dos dados corresponderem a realidade e serem consistentes; 

 Contextual - Contextual. Dimensões associadas a esta categoria enfatizam o 

fato de que a qualidade dos dados deve ser medida em um determinado contexto, 

levando em conta o perfil e necessidades do consumidor dos dados; 

 Representacional - Representational. Dimensões relacionadas a esta categoria 

enfatizam aspectos relacionados ao formato dos dados e à facilidade de 

processamento destes dados; 

 Acessibilidade - Accessibility. Dimensões relacionadas a esta categoria 

enfatizam aspectos relacionados à disponibilidade, facilidade de acesso e 

segurança dos dados. 

 

 

Figura 4.2: Categorias e dimensões de qualidade (WANG; STRONG, 1996). 

A seguir, são feitas considerações sobre as dimensões de qualidade de dados 

definidas por (WANG; STRONG, 1996) para cada uma destas categorias. Outros 

trabalhos, que também discutem dimensões de qualidade de dados, são considerados. 

Ao final são selecionadas as dimensões de qualidade mais relevantes para a 

ArgusBioDB.  

Esta seleção é feita seguindo um processo similar ao adotado em (NAUMANN; 

LESER; FREYTAG, 1999) onde foram feitas adaptações nas categorias propostas por 

(WANG; STRONG, 1996), levando em conta a avaliação da qualidade de dados em 

sistemas de integração de bancos de dados biologia molecular. Similarmente, os 

critérios para seleção das dimensões de qualidade, consideram o objetivo da 

ArgusBioDB, que é medir a qualidade global de bancos de dados, bem como a 

possibilidade de obtenção de indicadores para as dimensões de qualidade visando este 

objetivo. 

Acurácia – Accuracy (Intrínseca). “A proporção em que os dados são corretos, 

confiáveis e livres de erros” (WANG; STRONG, 1996). Alguns trabalhos levam em 

conta dois tipos de acurácia: sintática e semântica (BATINI et al., 2009). No caso da 

acurácia sintática é verificado se um valor está dentro de um domínio. Assim, para 

nomes de autores de um livro é verificado se os nomes correspondem a nomes de 
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pessoas realmente. Já a confirmação da autoria está relacionada a questões semânticas, 

sendo mais complexa de ser determinada. Acurácia é uma dimensão que independe dos 

gostos ou crenças pessoais dos usuários (BIZER, 2007). 

Objetividade – Objectivity (Intrínseca). “A proporção em que os dados são 

imparciais” (WANG; STRONG, 1996). Dados podem ser influenciados pelas 

preferências ou intenções do fornecedor (BIZER, 2007).  

Credibilidade - Believability (Intrínseca). “A proporção em que os dados são 

aceitos ou considerados como verdadeiros, reais e críveis” (WANG; STRONG, 1996). 

Seguindo Naumann; Leser; Freytag (1999), credibilidade e reputação – reputation 

foram combinadas em uma só dimensão, sendo mantida apenas credibilidade. Esta 

decisão foi tomada em função da dificuldade de se diferenciar reputação de 

credibilidade e por ambas estarem relacionadas especialmente a questão da autoria do 

conteúdo ou ao fornecedor da informação (NAUMANN; ROLKER, 2000). Um 

indicador importante para reputação é a metainformação sobre o fornecedor da 

informação, sendo suposto que a credibilidade dada aos fornecedores da informação é 

estendida a informação fornecida por eles (BIZER, 2007). Esta dimensão envolve a 

avaliação dos usuários. Em (NAUMANN; LESER; FREYTAG, 1999), esta avaliação é 

feita mediante notas (entre 0 e 10) dadas pelos usuários do banco de dados. No entanto, 

esta avaliação pode ser implícita, isto é, o grande número de citações de um banco de 

dados indica sua reputação.  

Tempestividade -Timeliness (Contextual). “A proporção em que a idade do dado é 

apropriada para realização de uma tarefa” (WANG; STRONG, 1996). Esta definição 

ressalta a necessidade de que a idade de um dado seja adequada, considerando seu 

contexto de uso. Neste sentido, em geral, quanto mais atualizado um dado melhor, 

porém podem ocorrer situações em que o usuário deseja recuperar uma versão anterior 

de um dado. Esta última situação ocorre quando usuário de um banco de dados pretende 

recuperar os dados utilizados na realização de um experimento realizado previamente 

por ele ou outros pesquisadores (BUNEMAN; CHAPMAN; CHENEY, 2006). 

Relevância – Relevancy (Contextual). “A proporção em que dados são aplicáveis e 

úteis para uma determinada tarefa” (WANG; STRONG, 1996). Apenas o usuário pode 

efetivamente determinar a relevância de um dado (NAUMANN; LESER; FREYTAG, 

1999). Porém, alguns trabalhos consideram a possibilidade de medir a relevância 

mediante comparação da similaridade de uma consulta com o conteúdo de um 

repositório, o que é feito nos motores de busca (BIZER, 2007). Metadados que 

descrevem o conteúdo de um banco de dados podem ser úteis para determinar sua 

relevância. 

Completeza – Completeness (Contextual). “A proporção em que os dados são 

suficientemente abrangentes, profundos e estão dentro do escopo para uma determinada 

tarefa”. (WANG; STRONG, 1996). No contexto dos bancos de dados relacionais, o 

grau de completeza pode ser medido observando quantos campos de uma tupla de uma 

base relacional não possuem valor e deveriam ter (BATINI et al, 2009). É uma 

dimensão dependente da consulta do usuário da tarefa que o usuário deseja realizar 

(NAUMANN; LESER; FREYTAG, 1999). Uma vez que a abordagem não propõe a 

avaliação da qualidade global de um banco de dados a partir da análise do conteúdo, 

uma possibilidade é indicar por meio dos metadados se o banco de dados contém a 

informação mínima requerida sobre uma determinada entidade biológica (gene, 

variação, etc.). Neste sentido, considerando um banco de dados biológico molecular 
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existem padrões que determinam a informação mínima a ser armazenada. Um exemplo 

é o MIAME -Minimum Information About a Microarray Experiment 
34

. 

Valor Adicionado - Value-added (Contextual). “A proporção em que o dado é 

benéfico e fornece vantagens a partir de seu uso” (WANG; STRONG, 1996). Embora 

seja bastante difícil medir esta dimensão de qualidade, uma possibilidade é considerar 

que um banco de dados que simplesmente reproduza o conteúdo de outro banco de 

dados, sem agregar nada, possui baixo valor adicionado. 

Volume de Dados - Amount of Data (Contextual). “A proporção em que a 

quantidade ou volume de dados é adequado” (WANG; STRONG, 1996). Se por um 

lado os dados devem ser completos, fornecer mais dados que o necessário não é 

desejável. 

Interpretabilidade - Interpretability (Representacional). “A proporção em que os 

dados estão em uma linguagem apropriada e unidades e definições de dados são claros” 

(WANG; STRONG, 1996). Bizer (2007) salienta que algumas “tecnologias Web 

procuram aumentar a interpretabilidade”, neste contexto estão às chamadas schema 

languages (XML schema, por exemplo) e linguagens relacionadas à Web Semântica.  

Compreensibilidade - Ease of understanding (Representacional). “A proporção 

em que os dados são claros sem ambiguidade e facilmente compreendidos” (WANG; 

STRONG, 1996). Segundo Bizer (2007) “compreensibilidade é associada à 

interpretabilidade. Interpretabilidade faz referência a aspectos técnicos, como os 

relacionados ao fato da informação ser representada usando uma notação apropriada, 

enquanto compreensibilidade faz referência à capacidade subjetiva do consumidor da 

informação compreender a informação”. Em (NAUMANN; FREYTAG; 

SPILIOPOULOU, 1998) é destacado que esta dimensão envolve “a linguagem usada 

pela fonte da informação comparada com a habilidade do usuário em compreender esta 

linguagem”. Este, como outros, é um critério subjetivo, que poderia ser avaliado, em 

princípio, apenas pelos usuários.  Apesar desta subjetividade, a existência de funções de 

ajuda online, documentação descrevendo a informação ou gráficos explicativos podem 

ser considerados indicadores de qualidade para esta dimensão (NAUMANN;  

FREYTAG; SPILIOPOULOU, 1998). 

Consistência Representacional - Representational Consistency 

(Representacional). “A proporção em que os dados são sempre apresentados em um 

mesmo formato compatíveis com os dados anteriores” (WANG; STRONG, 1996). 

Novamente seguindo Naumann; Leser; Freytag (1999) e considerando que o objetivo do 

trabalho é avaliar múltiplas fontes, a opção na abordagem foi estender esta definição 

para não apenas comparar a consistência entre os dados de um único banco de dados, 

mas também estabelecer uma comparação entre os bancos de dados. Neste sentido, em 

(NAUMANN; LESER; FREYTAG, 1999) esta dimensão é mensurada levando em 

conta a média de tempo gasta por um wrapper, usado para acessar múltiplas fontes, para 

transformar os dados presentes em uma fonte para um formato requerido. No contexto 

do trabalho, uma possibilidade é medir esta dimensão pela aderência de um banco de 

dados a padrões como HUGO Gene Nomenclature
35

 (SCRIVER et al., 2000).  
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Representação Concisa - Concise Representation (Representacional).  “A 

proporção em que a informação é representada de forma compacta, breve e indo direto 

ao ponto” (WANG; STRONG, 1996).  É considerado que esta dimensão está 

relacionada a duas dimensões de qualidade complementares: Volume de Dados e 

Completeza. 

Acessibilidade - Accessibility (Acessibilidade). “A proporção em que os dados 

estão disponíveis ou são fácil e rapidamente recuperados” (WANG; STRONG, 1996). 

Esta dimensão é associada normalmente aos usuários. Porém, uma vez que programas 

podem acessar dados de um banco de dados, aspectos relacionados à presença ou 

ausência de mecanismos que permitem a exportação de dados e a existência de Web 

services ou API’s, podem ser considerados também indicadores de acessibilidade.  

Segurança de Acesso – Access Security (Acessibilidade). “A proporção em que o 

acesso aos dados pode ser restrito e, portanto mantidos em segurança” (WANG; 

STRONG, 1996).  

Das dimensões presentes em (WANG; STRONG, 1996) são desconsideradas na 

abordagem: Segurança de Acesso, Representação Concisa, Objetividade, Valor 

Adicionado e Volume de Dados.  

Questões de segurança foram desconsideradas pelo fato do enfoque estar em bancos 

de dados de acesso público, embora nem todos permitam acesso integral ao seu 

conteúdo, sem pagamento ou sem cadastro prévio. É também suposto que aspectos 

básicos de segurança são considerados. Objetividade foi desconsiderada pelo fato que, 

como em (NAUMANN; LESER; FREYTAG, 1999), é suposto que todos os dados 

resultam de experimentos imparciais. Representação concisa, valor adicionado e volume 

de dados foram desconsideradas em função da dificuldade encontrada de mensurar estas 

dimensões, já que não será feito acesso ao conteúdo dos bancos de dados.  

Complementarmente, são consideradas duas dimensões de qualidade não 

consideradas em (WANG; STRONG, 1996): Verificabilidade e Tipo de Licença. 

Verificabilidade - Verifiability (Intrínseca). “A proporção e a facilidade com que a 

informação pode ser verificada como verdadeira” (NAUMANN; ROLKER, 2000). As 

15 dimensões da Figura 4.2 foram definidas por Wang; Strong (1996), a partir de um 

conjunto inicial que consistia de 118 dimensões de qualidade, de onde foram extraídas 

em uma primeira etapa 20 dimensões dentre as quais estava verificabilidade. Em uma 

segunda etapa, outras 6 dimensões de qualidade, dentre elas verificabilidade, foram 

desconsideradas por Wang; Strong (1996). Isto demonstra que verificabilidade está 

entre as principais dimensões de qualidade. A opção por considerar esta dimensão na 

abordagem está relacionada ao fato de que quando a credibilidade não é alta, a 

referência às fontes dos dados pode permitir avaliar a veracidade do conteúdo 

publicado. Além disto, esta dimensão é bastante importante na Web, onde muitas vezes 

pode não ser possível identificar os autores/criadores de um conteúdo. Exemplo disto 

está na Wikipedia, onde esta dimensão é destacada como um dos critérios de qualidade 

importantes
36

.  

Tipo de Licença - License (Contextual). Está relacionada ao tipo de uso que pode 

ser feito dos dados existentes. É considerada contextual, pois o tipo de tarefa que se 

deseja fazer é que determina a necessidade de um determinado tipo de licença. Está 
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relacionada a quantidade de dinheiro que os usuários devem pagar para acessar um 

banco de dados (NAUMANN; LESER; FREYTAG, 1999). Eventualmente, alguns 

bancos de dados oferecem versões distintas do banco de dados para usuários que pagam 

valores para acessar o banco de dados. É considerada contextual pelo fato de que por 

vezes determinados tipos de acesso são livres para todos usuários enquanto outros são 

pagos (acessar o banco via Web service pode ser cobrado).  

A Figura 4.3 mostra as dimensões de qualidade consideradas relevantes, seguindo as 

considerações feitas. As 4 categorias foram reduzidas para apenas 2: Intrínsecas e 

Contextuais.  

 

Figura 4.3: Categorias e dimensões de qualidade relevantes para abordagem. 

A justificativa para eliminar duas das categorias definidas em (WANG; STRONG, 

1996), reside no fato de ser considerado que o mais importante é enfatizar se a tarefa a 

ser realizada influencia ou não na determinação da qualidade. Considerando isto, cada 

dimensão de qualidade selecionada como relevante para abordagem foi classificada 

dentro de uma de duas categorias: Independentes do Contexto (Intrínseca) e 

Dependentes do Contexto (Contextual). 

Acessibilidade é classificada como contextual pelo fato de ser medida considerando 

o tipo de tarefa que o usuário deseja executar. Neste sentido, se o usuário não deseja 

acessar o conteúdo de banco de dados usando um Web service, não há razão em 

princípio para que a presença ou ausência de Web services influenciem na avaliação de 

um banco de dados. Já consistência representacional é classificada como independente 

do contexto pelo fato de lidar com a observância de padrões como padrões de 

nomenclatura (o já citado HUGO, por exemplo) cuja adoção é requerida por todos 

bancos de dados. 

A maior dificuldade está em como classificar as dimensões interpretabilidade, 

compreensibilidade. Como interpretabilidade está relacionada ao uso de formatos que 

facilitem o compartilhamento dos dados entre aplicações, esta categoria foi classificada 

como contextual, já que dependendo da tarefa um determinado formato pode ser 

requerido (existem softwares que requerem um formato específico de dados, como 

Arlequin
37

 para estudos relacionados à genética populacional, por exemplo). Já 

compreensibilidade foi classificada como intrínseca pelo fato de estar relacionada à 

documentação do banco de dados que possa ser utilizada pelos seus usuários. O 

pressuposto é que todo banco deve possuir a documentação para auxiliar seus usuários, 
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embora eventualmente, a documentação existente possa dar maior apoio a algumas 

tarefas apenas e embora o perfil do usuário influa no tipo de documentação requerida. 

Por fim, é considerado que eventualmente, buscando simplificar a avaliação global 

de um banco de dados, é possível agrupar algumas dimensões de qualidade. Este é o 

caso de acessibilidade, interpretabilidade e compreensibilidade que podem agrupadas 

em uma única dimensão de forma a facilitar a avaliação global dos bancos de dados, 

ignorando parte do contexto de uso (Capítulo 5). 

4.3 Indicadores de Qualidade para Bancos de Biologia Molecular 

A Tabela 4.1 apresenta as dimensões de qualidade selecionadas e alguns dos 

possíveis indicadores a serem considerados, definidos a partir de contatos com 

especialistas e considerando referências bibliográficas consultadas, citadas juntamente 

com os indicadores. 

Tabela 4.1: Dimensões e indicadores de qualidade 

Dimensão de qualidade Descrição do Indicador 

Acurácia 

Dados presentes na base são fruto de experimentos in vivo. 

Dados oriundos de experimentos in vivo possuem maior 

acurácia do que dados oriundos de experimentos in silico. 

O banco de dados é curado manualmente. Um banco de 

dados curado manualmente possui maior acurácia. 

Credibilidade 

PageRank (BRIN; PAGE, 1998) da página principal onde 

está o banco de dados. 

Web links (inlinks) para o site/página Web onde está o 

banco de dados (ZHU; GAUCH, 2000). 

Web links (inlinks) para o site/página Web onde está o 

banco de dados a partir de sites/páginas Web que 

contenham outros bancos de dados. 

Referências para o Web site/página Web onde está o banco 

de dados. 

Referências para o Web site/página Web onde está o banco 

de dados, a partir de Web sites/páginas Web que contenham 

outros bancos de dados.  

Referências de outros bancos de dados. 

Número de citações das publicações (Scholar e PubMed). 

Fator de Impacto do journal ou classificação da conferência 

relacionado às publicações que descrevem o banco de 

dados. 

Número de referências ao banco de dados (nome do banco 

de dados ou URL site) na Web. 

Número de referências ao banco de dados (nome do banco 

de dados ou URL site) no Scholar. 

Número de referências ao banco de dados (nome do banco 

de dados ou URL site) na PubMed. 
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Tabela 4.1: Dimensões e indicadores de qualidade 

Dimensão de qualidade Descrição do Indicador 

Verificabilidade 

Para dados presentes no banco que não são publicados é 

mencionado o nome do autor ou de quem realizou a 

submissão (SCRIVER; NOWACKI; LEHVASLAIHO, 

1999; HORAITIS,  et al., 2007). 

Referências às fontes dos dados (publicações e/ou outros 

bancos de dados) (CLAUSTRES, 2002; SCRIVER; 

NOWACKI; LEHVASLAIHO, 1999). 

É descrita a forma de obtenção dos dados. 

Adoção de padrões relacionados a Minimum Information 

for Biological and Biomedical Investigations (MIBBI) 

(TAYLOR et al., 2008). A adoção destes padrões facilita a 

reprodução de experimentos. 

Tempestividade 

Data de criação. 

Data da última atualização. 

Frequência de atualização. 

Banco de dados foi criado para projeto específico e não 

mais atualizado. 

Distribuição das citações em artigos (se ocorreu uma 

diminuição nos últimos anos, isto pode indicar que o banco 

de dados se tornou obsoleto). 

Broken links no Web site. Indica falta de atualização do 

Web site e provavelmente do banco de dados (OLSINA; 

ROSSI, 2002).  

Relevância 

Domínio (SNPs, fenótipos, pathways, etc). 

Metadados como subject e keywords. 

Organismo (Homo Sapiens, Drosophila melanogaster, etc). 

Fenótipo (NF1, BRCA1, etc). 

Classe da população (Japonesa, Cipriota, etc). 

Completeza 

Considerando o tipo de informação que o banco de dados 

armazena, o banco de dados contém os dados requeridos, 

isto é, prevê que os dados possam ser armazenados. 

Novamente cabe considerar a adoção de padrões 

relacionados a Minimum Information for Biological and 

Biomedical Investigations (MIBBI) (TAYLOR et al., 2008). 

Interpretabilidade  

     (agentes computacionais) 

Uso de formatos para exportação. 

Uso de formatos relacionados à Web Semântica. 

Facilidade de 

     compreensão  

     (agentes humanos) 

Existe um guia de usuário e/ou instruções sobre como 

utilizar o banco de dados (SCRIVER; NOWACKI; 

LEHVASLAIHO, 1999). 

O Esquema do banco de dados é publicado (relevante se for 

possível fazer download do banco de dados) (SCRIVER; 

NOWACKI; LEHVASLAIHO, 1999). 
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Tabela 4.1: Dimensões e indicadores de qualidade 

Dimensão de qualidade Descrição do Indicador 

Consistência 

      Representacional 

Padrões de nomenclatura e símbolos são observados  

(SCRIVER; NOWACKI; LEHVASLAIHO, 1999). 

Acessibilidade 

Existem API’s ou Web services para acessar o banco de 

dados (BATEMEN, 2007). 

Existe a possibilidade de realizar o download do conteúdo 

(BATEMEN, 2007). 

Existe a possibilidade de submeter dados via Web. 

Recursos de pesquisa – mecanismos de acesso - existentes 

(CLAUSTRES et al., 2002). 

Tipo de Licença 
Define o uso que pode ser feito dos dados (é possível 

importar os dados para outros bancos de dados, por 

exemplo) 

 

Estes indicadores permitem avaliar diferentes aspectos relacionados à qualidade 

global de um banco de dados, não a qualidade do conteúdo presente em uma porção 

específica do banco de dados. Porém, mesmo considerando que por vezes a qualidade 

do conteúdo de um banco de dados não é homogênea, é assumido que é mantida certa 

uniformidade na qualidade dos dados. Isto pode ser suposto pelo fato de que em muitos 

trabalhos relacionados, mencionados na seção 3.2, usuários atribuem uma nota global 

para um banco de dados, que é considerada no processo de seleção de dados de 

qualidade. Assim, na abordagem ArgusBioDB, dizer que um banco de dados possui 

maior qualidade global em relação a outro, significa dizer que dentro de um 

determinado contexto, este banco apresenta maior probabilidade de atender melhor as 

necessidades de um usuário.  

4.4 Modelo da Abordagem ArgusBioDB 

Levando em consideração as dimensões de qualidade discutidas, questões 

relacionadas ao contexto de uso, os indicadores e demais definições apresentados, é 

construído o modelo mostrado na Figura 4.4, onde são ilustrados diversos aspectos da 

abordagem ArgusBioDB. Este modelo é também usado como ponto de partida para a 

definição da ontologia descrita no Capítulo 6.  
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Figura 4.4: Modelo da abordagem desenvolvida. 
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No modelo mostrado na Figura 4.4, a classe Database faz referência aos bancos de 

dados que serão avaliados considerando várias dimensões de qualidade (classe Quality 

Dimension) que na abordagem são classificadas em duas categorias Context 

Independent e Context Dependent. Dimensões de qualidade classificadas como 

dependentes do contexto estão relacionadas a requisitos de uso (Use Requirement) que 

são tarefas (Task) ou outros requisitos (Other Requirement), como os relacionados ao 

tipo de licença de uso.  

Seguindo o exposto na seção 2.3 e os exemplos de tarefas apresentados em (TRAN 

et al., 2004), algumas tarefas (Task) são subtarefas de outras tarefas (ver Figura 2.3). 

Ainda dois tipos de tarefas são definidos no modelo: Content Independent e Content 

Dependent. Tarefas classificadas como Content Dependent requerem conteúdo 

específico dos bancos de dados para serem realizadas. Assim, em um estudo sobre 

genética populacional, por exemplo, em algum momento poderão ser necessários dados 

sobre a freqüência de uma variação em uma população. Já tarefas classificadas como 

Content Independent estão relacionadas, por exemplo, a existência de mecanismos de 

acesso a banco de dados como Web services.   

Esta distinção entre os tipos de tarefas é feito para tornar possível avaliar 

separadamente dimensões de qualidade distintas.  Neste sentido, a tarefa “recuperar 

dados sobre a frequência de um alelo em uma população”, que corresponde a uma 

consulta (Query) submetida ao banco de dados, está relaciona especialmente a uma 

dimensão de qualidade: relevância. Já a tarefa “recuperar dados usando um Web 

service” avalia aspectos relacionados à acessibilidade. Cabe ressaltar que nem sempre 

todo conteúdo presente em um banco de dados pode ser acessado com o uso de um Web 

service. Em função disto é necessário descrever os mecanismos de acesso que o banco 

possui indicando o tipo de dado (Biological Entity ou Biological_Entity_Attibute) 

retornado pelos mecanismos. 

Um banco de dados possui diferentes tipos de mecanismos de acesso (Access 

Mechanism) que permitem a execução de consultas (Query).  Estas consultas 

representam tarefas que consistem em recuperar dados dos bancos de dados fornecendo 

argumentos específicos. Eventualmente, os argumentos de uma consulta e o seu retorno 

podem estar em algum formato específico (Exchange Format) como o FASTA, por 

exemplo, para os quais os mecanismos de acesso existentes em um banco dados podem 

oferecer suporte.  

Um banco de dados molecular possui conteúdo relacionado a entidades biológicas 

(Biological Entity). O termo entidades biológicas é utilizado aqui com o mesmo sentido 

que tem em (COHEN-BOULAKIA et al., 2004) e faz referência a classes presentes em 

um modelo conceitual para dados moleculares (PASTOR et al., 2010) (PATON et al., 

2000), como gene, proteína, fenótipo, etc. Estas entidades biológicas possuem atributos 

(Biological_Entity_Attibute) como nome do gene, símbolo do gene, sequência DNA, 

etc. As entidades e seus atributos podem estar associadas a formatos específicos 

(sequência de DNA ao formato FASTA, por exemplo) e também a padrões (padrões de 

nomenclatura para símbolos dos genes, por exemplo).  

Considerando o conteúdo armazenado, o banco de dados é associado a uma ou mais 

categorias (Database Category), podendo eventualmente armazenar dados relacionados 

a doenças específicas (Disease), populações específicas (Population) e/ou organismos 

específicos (Organism). Conforme já destacado, várias publicações (Publication) 

podem descrever um banco de dados. 
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Seguindo a abordagem, um banco de dados é descrito por uma série de metadados 

(Metadata Elements). Alguns destes metadados podem ser utilizados como indicadores 

de qualidade (Quality Indicator), isto é, podem ser utilizados na definição de métricas 

(Metrics) relacionadas às dimensões de qualidade (Quality Dimension) enquanto outros 

metadados como o nome do banco de dados não são indicadores de qualidade (Non 

Quality Indicator).  

Os metadados (Metadata Elements) armazenam as informações relevantes sobre os 

bancos de dados e estão relacionados às classes do modelo relacionadas a classe 

Database (Biological Entity, Biological Entity Attribute, Database Category, Disease, 

Population, Organism, Publication, Standard e Access Mechanism). Estes 

relacionamentos são omitidos no modelo visando facilitar a visualização dos demais 

relacionamentos. 

4.5 Considerações Finais sobre a Definição da Abordagem  

Este capítulo descreveu os principais aspectos da abordagem ArgusBioDB que visa 

mensurar a qualidade global de bancos de dados de biologia molecular. Foram definidas 

dimensões, indicadores de qualidade e um modelo conceitual que resume diversos 

aspectos relacionados à abordagem. 

Não foi encontrada análise similar das dimensões de qualidade visando avaliar a 

qualidade global de bancos de dados de biologia molecular. O trabalho mais próximo é 

o apresentado em (NAUMANN; LEISER; FREYTAG, 1999), onde algumas dimensões 

e indicadores são selecionados para avaliação global de um banco de dados, mas os 

indicadores são obtidos mediante avaliação explícita dos usuários ou acesso ao 

conteúdo.  

Por fim, as definições feitas neste capítulo são a base para a realização de 

experimentos apresentados no Capítulo 5 (especialmente as dimensões e os respectivos 

indicadores) e para ontologia apresentada no Capítulo 6 (especialmente o modelo 

conceitual apresentado na seção 4.4).  
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5 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE BANCOS DE 

DADOS DE BIOLOGIA MOLECULAR 

A partir das dimensões de qualidade, indicadores de qualidade e do modelo descritos 

no Capítulo 4, foram realizados experimentos com indicadores de qualidade 

identificados. O primeiro experimento (seção 5.1) consiste da geração de rankings dos 

bancos de dados, pertencente a uma categoria específica, mediante a utilização de 

indicadores de qualidade. Este primeiro experimento foi publicado em (LICHTNOW et 

al., 2011-a). 

Após, considerando as dificuldades para extrair os metadados usados como 

indicadores de qualidade no primeiro experimento, foram realizados novos 

experimentos, de forma a verificar a possibilidade de utilizar indicadores de qualidade 

baseados na extração de informações sobre as citações para mensurar duas dimensões 

de qualidade específicas: tempestividade (seção 5.2) e relevância (seção 5.3). Estes 

experimentos foram publicados em (LICHTNOW et al., 2011-b). 

5.1 Geração de Rankings de Bancos de Dados de Biologia Molecular 

Neste experimento, que está associado a um cenário de aplicação da abordagem 

ArgusBioDB e tem por objetivo produzir um ranking dos bancos de dados levando em 

conta sua qualidade global, as dimensões de qualidade são representadas em um espaço 

vetorial, onde cada dimensão de qualidade está associada a uma dimensão do vetor. 

Considerando esta representação, a qualidade global de cada banco de dados dbi do 

conjunto DB é representada por um vetor n-dimensional dbi = (qi1, qi2,, qi3,…,qin ) onde 

qi,j é um valor numérico entre 0 e 1, que representa o grau associado a uma dimensão 

específica de qualidade. Seguindo o apresentado no Capítulo 4, cada dimensão de 

qualidade é quantificada por uma ou mais métricas, sendo que uma métrica é uma 

função m(QIi), que recebe um conjunto de indicadores de qualidade QIi = {qii1, qii2, 

qii3,…,qiin},  relacionados a um banco de dados dbi  e retorna um valor numérico entre 0 

e 1. 

Levando em conta o fato de que qualidade deve ser avaliada considerando um 

determinado contexto de uso, é suposto neste experimento que cada banco de dados do 

conjunto DB tem algum grau de qualidade considerando uma categoria específica c que 

fornece indicativos sobre o conteúdo armazenado. Assim, na abordagem a qualidade 

global de um banco de dados é associado a um par <dbi, c> onde dbi faz referência a um 

banco de dados específico e c faz referência a uma categoria. Esta definição leva em 

conta que a avaliação feita explicitamente por usuários de sistemas de integração de 

dados analisados, considera normalmente a qualidade de um banco de dados em relação 
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a um tipo de banco de dados específico (COHEN-BOULAKIA, 2004; LOUIE et al., 

2007-a).  

Assim, considerando a arquitetura apresentada na Figura 4.1, que ilustra aspectos 

relacionados ao uso da abordagem ArgusBioDB, onde o usuário indica requisitos e 

obtém como retorno um conjunto de bancos de dados avaliados, no experimento 

descrito nesta seção os requisitos informados consistem na indicação de uma categoria 

específica de bancos de dados de biologia molecular e o retorno produzido pelo módulo 

de avaliação consiste de um ranking dos bancos de dados pertencentes a esta categoria 

(Figura 5.1). Este ranking consiste de um conjunto totalmente ordenado R = {r1, r2, 

r3,…, rn}, onde, r1 > r2 > r3 >… > rn… e r é uma função de qualidade associada a um 

banco de dados específico, sendo que os melhores bancos de dados ocupam as primeiras 

posições do ranking. 

  

 

Figura 5.1: Geração de ranking: cenário de aplicação da ArgusBioDB. 

5.1.1 Seleção de Indicadores e Definição de Métricas 

O objetivo deste experimento é verificar se é possível inferir a qualidade global de 

um banco de dados usando indicadores de qualidade baseados em metadados e Web 

metrics. Assim, foram selecionados indicadores de qualidade relacionados a algumas 

dimensões de qualidade: credibilidade, tempestividade e acessibilidade. Estas 

dimensões foram escolhidas pelo fato de terem se mostrado suficientemente 

discriminantes para determinação da qualidade global de um banco de dados em 

experimentos preliminares. Além disto, quando comparados a outras dimensões, os 

indicadores destas dimensões foram mais facilmente identificáveis. Na Tabela 5.1 são 

mostrados os indicadores para a cada uma das dimensões consideradas. 

Complementarmente, os indicadores de credibilidade foram escolhidos pelo fato de 

que, em muitos trabalhos relacionados, a seleção de bancos de dados é feita 

considerando a avaliação dos usuários (usuários atribuem notas aos bancos de dados).  

Neste sentido, os indicadores de credibilidade escolhidos para este experimento 

representam avaliações implícitas dos usuários, que não vem sendo considerados nos 

trabalhos relacionados. Já aspectos relacionados à tempestividade foram escolhidos por 

serem frequentemente citados. Por fim, aspectos relacionados à acessibilidade são 

importantes uma vez que a existência de mecanismos e padrões facilita a obtenção dos 

dados e a realização de experimentos. Neste experimento, indicadores relacionados à 

interpretabilidade (uso de formatos padrões), identificados no Capítulo 4, foram tratados 

também como indicadores de acessibilidade. 
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Tabela 5.1: Dimensões de qualidade e indicadores considerados no experimento  

 Dimensão Indicador 

Credibilidade 

Número de citações dos artigos relacionados aos bancos de 

dados 

PageRank do Web site do banco de dados 

Número de inlinks para o Web site do banco de dados 

Tempestividade 
Ano da criação do banco de dados 

Ano da última atualização do banco de dados 

Acessibilidade 

Existência de Web services 

Possibilidade de realizar download do conteúdo 

Uso de formatos padrões (FASTA, Arlequin, etc.) 

  

Em relação à tempestividade, cabe ressaltar que esta dimensão de qualidade depende 

de dois fatores: atualidade e volatilidade. Atualidade faz referência a idade do dado e 

volatilidade se refere ao período de tempo em que o dado permanece válido (BALLOU 

et al., 1998). Geralmente quanto mais atualizado um dado melhor, uma exceção é 

relacionada a situações em que um usuário necessita acessar a versão anterior do dado, 

para reproduzir um experimento por exemplo (BUNEMAN; CHAPMAN; CHENEY, 

2006). Tendo em vista a dificuldade de determinar o grau de volatilidade ideal dos 

dados em bancos de dados de biologia molecular, e considerando que o objetivo é 

calcular a qualidade global de um banco de dados, o ideal é estimar a idade média dos 

dados em um banco de dados (NAUMANN, 2002). Porém, em função da dificuldade de 

acessar todo conteúdo de um banco de dados e determinar a data da atualização destes 

dados, a opção foi considerar apenas a data da criação, a data da última atualização e a 

data atual. 

Os indicadores foram obtidos da seguinte forma: 

 O número de inlinks foi obtido usando a API do Google; 

 O PageRank foi obtido usando um programa e quando necessário foi utilizada a 

Google Toolbar; 

 O número de citações dos artigos relacionados aos bancos de dados foi extraído 

do Google Scholar usando Web Harvest
38

. Cabe ressaltar que alguns bancos de 

dados possuem mais de uma publicação (uma para cada nova versão do banco de 

dados, por exemplo). Neste caso, foi feita a soma das citações de todos os 

artigos; 

 A data de criação e a data da última atualização foram extraídas manualmente do 

Web site do banco de dados; 
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 http://web-harvest.sourceforge.net/ 
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 No caso dos indicadores relacionados à acessibilidade, estes foram identificados 

mediante o uso do banco de dados ou mediante consulta a documentação. 

Após obtenção dos indicadores, foram definidas as métricas. Neste sentido, para 

definição das métricas é levado em conta o fato que métricas podem ser diretas ou 

indiretas. No caso das métricas diretas é possível usar um método de medida objetivo, 

não sendo necessário realizar cálculos. Já no caso de métricas indiretas é necessário 

realizar algum tipo de cálculo para sua obtenção (OLSINA; ROSSI, 2002). 

Considerando estas definições, o número de citações, Web links (inlinks) e o PageRank 

são obtidos diretamente, sem necessidade de que sejam realizados cálculos, sendo 

métricas diretas.  

No caso dos indicadores relacionados à tempestividade são definidas duas métricas: 

v_agei (5.1) e v_recencyi (5.2). 

 

v_agei = current_year – creation_yeari. (5.1) 

v_recencyi = current_year – last_update_yeari. (5.2) 

Em (5.1) v_agei é a idade em anos de um banco de dados e creation_yeari o ano de 

criação. Já em (5.2) v_recencyi indica o grau de atualização de um banco de dados e 

last_update_yeari a data da última atualização. 

A partir da determinação da idade do banco de dados, e considerando que bancos de 

dados mais antigos irão ter um menor número de inlinks e de citações, foi calculada a 

média de inlinks (5.3) e citações (5.4) por ano. 

 

inlinks_by_yeari = inlinksi / v_agei (5.3) 

citations_by_yeari = citationsi / v_agei (5.4) 

Algumas destas métricas retornam valores maiores do que um, isto é, maiores que o 

valor máximo que uma métrica pode gerar na abordagem. Assim, é necessário 

normalizar os valores. No caso do número de citações, PageRank e inlinks quanto maior 

o valor, maior qualidade possui em princípio o banco de dados relacionado. Assim, é 

utilizado (5.5) para realizar a normalização. 

max

jji,ji, /vqmvqmqm  . (5.5) 

Em (5.5) vqmi,,j refere-se a uma métrica específica de qualidade de um banco de 

dados,  dbi e max
jvqm  é o valor máximo encontrado para uma métrica j considerando 

todo conjunto de bancos de dados analisado.  

No caso da idade (v_agei), é utilizado (5.6) para fazer a normalização dos valores. 

Em (5.6) creation_year
min

 é o menor valor encontrado para o indicador creation_yeari , 

considerando todo conjunto de bancos de dados analisado. 

 

 

(5.6) 

 

min

i
i

earcreation_yarcurrent_ye

v_age
age






 

 

65 

No caso do grau de atualização (v_recencyi) é utilizado (5.7) para normalizar os 

valores. Em (5.7) last_update_year
min

 é o menor valor encontrado para o indicador 

last_update_yeari , considerando todo conjunto de bancos de dados. 

 

 

(5.7) 

No caso da acessibilidade, são considerados indicadores de qualidade relacionados à 

presença de Web Services (wsi), a possibilidade de realizar download do conteúdo (dpi) 

e o uso de algum formato na exportação (efi) do conteúdo de um banco de dados dbi 

(5.8).  

 

 

 

 

 

 

 

(5.8) 

Finalmente, na abordagem os valores obtidos pela aplicação das métricas devem ser 

agrupados, gerando um único valor para cada uma das dimensões de qualidade. No caso 

de credibilidade é calculada a média dos valores obtidos em (5.3) e (5.4). No caso de 

tempestividade é calculada a média dos valores obtidos em (5.5) e (5.6). No caso das 

métricas relacionadas à dimensão de acessibilidade é utilizada a fórmula mostrada em 

(5.9). 

 

 

(5.9) 

Em (5.9) nreq refere-se ao número de indicadores relacionados à acessibilidade que 

são requeridos na avaliação. Assim, considerando que nreq=3, então um banco de 

dados deve ter wsi=1, dpi=1 e efi=1 para que preencha todos os requisitos de 

acessibilidade. 

O resultado obtido ao final deste processo é um conjunto de vetores, um para cada 

banco de dados presente no conjunto DB, onde um valor numérico é associado a uma 

dimensão de qualidade específica. Assim, levando em conta que três dimensões de 

qualidade foram consideradas é obtido um vetor dbi = (qi,believability,qi,timeliness ,qi,accessibility) 

para um banco de dados dbi.   

5.1.2 Experimentos 

Considerando que os bancos de dados devem ser avaliados levando em conta um 

determinado contexto de uso, e que neste experimento o contexto é representando por 

categorias de bancos de dados, foram feitos experimentos usando 27 bancos de dados 

classificadas como General Polymorphism Databases
39

 no catálogo da Nucleic Acid 
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 http://www.oxfordjournals.org/nar/database/subcat/8/32 
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Research. Para estes bancos de dados foram extraídos os indicadores e gerados os 

vetores conforme descrito na seção 5.1.1.  

A partir destes vetores foram gerados rankings (detalhes sobre a geração são 

descritos a seguir). Para poder verificar a qualidade destes rankings, foi gerado um 

ranking a partir de notas atribuídas aos bancos de dados por 3 especialistas. Neste 

sentido, foi entregue a cada um dos especialistas a lista dos bancos de dados, sendo 

atribuídas por estes notas que variavam entre 0 e 10. Os especialistas consideraram a 

qualidade global dos bancos de dados, isto é, não consideraram o fato de alguns bancos 

de dados possuírem dados que atendiam a consultas específicas. Dos 27 bancos de 

dados, 18 foram avaliados pelos 3 especialistas (alguns bancos de dados não foram 

avaliados por alguns dos especialistas).  

Inicialmente foi verificado se os especialistas compartilhavam a mesma impressão 

de qualidade. Para tanto, foi utilizado correlação de Pearson. A Tabela 5.2 mostra a 

correlação existente entre os especialistas. 

Tabela 5.2: Correlação entre notas de especialistas 

 Especialistas Pearson 

Especialista 1 vs. Especialista 2 0,82 

Especialista 1 vs. Especialista 3 0,62 

Especialista  2 vs. Especialista 3 0,50 

  

Os especialistas 1 e 2 são estudantes de doutorado na área de genética, já o 

especialista 3 é um bioinformata. Estes perfis distintos ajudam a justificar o grau de 

concordância entre os especialistas. Mesmo existindo diferenças a correlação entre os 

especialistas é significativa no nível p<0.05. Considerando este fato, foi então gerado 

um ranking unificado baseado na média das notas dadas pelos três especialistas. Neste 

ranking unificado os melhores 5 bancos de dados (top 5) são: dbSNP
40

, 

HapMap
41

,OMIM 
42

, PharmGKB 
43

 and F-SNP 
44

.  

Já para gerar o ranking a partir dos vetores que representam os bancos de dados, 

obtidos conforme descrito na seção 5.1.1, foram usados dois métodos: TOPSIS – 

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution e SAW - Simple Additive 

Weighting. SAW e TOPSIS são métodos de decisão baseados em multi-critérios bastante 

conhecidos que vem atingindo bons resultados (ZHU; BUCHMANN, 2002). Cabe 

ressaltar que não é objetivo neste experimento avaliar métodos de decisão, por isto a 

opção em utilizar dois métodos conhecidos.  

No SAW é utilizado o somatório dos pesos dos critérios – quanto maior o valor, 

melhor é o banco de dados. Já no TOPSIS, a distância euclidiana entre os bancos de 

dados (entre os vetores que representam os bancos de dados) é calculada a partir de um 

                                                 
40

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP 

41
 http://snp.cshl.org 

42
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim 

43
 http://www.pharmgkb.org 

44
 http://compbio.cs.queensu.ca/ 
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banco de dados considerado ideal (vetor que é formado a partir dos maiores valores 

associados a cada dimensão de qualidade presentes nos vetores que representam os 

bancos de dados) e um considerado o pior caso (um vetor formado a partir dos menores 

valores associados a cada dimensão de qualidade presentes nos vetores que representam 

os bancos de dados). No TOPSIS o melhor banco de dados está próximo do ideal e 

distante do pior.  

Como o objetivo é determinar a qualidade global de um banco de dados e também 

levando em conta o volume de dados disponíveis para os experimentos e a dificuldade 

para definição do contexto de uso (ver seção 2.3) foi dado o mesmo peso para todos os 

critérios (dimensões) de qualidade no TOPSIS e SAW.  

Os resultados foram avaliados usando correlação de Spearman (SIEGEL, 1956). Os 

valores retornados por este coeficiente estão entre -1 e 1, sendo que 1 indica a 

correlação perfeita. Também foi avaliada a proporção dos melhores bancos de dados 

que foram identificados no ranking gerado automaticamente, isto é, a proporção dos 

bancos de dados top 5 identificados pelos especialistas que estão nas 5 primeiras 

posições do ranking gerado automaticamente.  

Nas Tabelas 5.3, 5.4 e 5.5 são mostrados os principais resultados obtidos nos 

experimentos. Não foi constatada nenhuma diferença significativa entre os dois métodos 

(SAW e TOPSIS) utilizados. Sobre os resultados, com exceção dos resultados obtidos 

usando apenas idade como indicadores de qualidade, todas as demais correlações foram 

significativas para p<0.05.  

Considerando que o contexto de uso foi caracterizado apenas pela categoria onde 

estão classificados os bancos de dados, os resultados obtidos nos experimentos podem 

ser considerados bons. No entanto, as diferenças entre os rankings gerados por 

especialistas com necessidades distintas, indicam a necessidade de levar em conta 

alguns requisitos que os usuários destes bancos de dados possuem. Os melhores 

resultados foram obtidos em relação ao ranking gerado por um bioinformata. A 

suposição é que este profissional, por não estar tão fortemente ligado a um tipo 

específico de atividade (genética populacional, por exemplo), tende a considerar mais a 

qualidade global de um banco de dados do que usuários que estão envolvidos com 

atividades mais específicas. 

Tabela 5.3: Resultados – usando dimensões de qualidade 

Dimensões de Qualidade 
Spearman Precisão até 5

a 
posição 

SAW TOPSIS SAW TOPSIS 

Todas 0,6285 0,6388 0,8 0,8 

Todas sem PageRank 0,6511 0,6511 0,8 0,8 

Credibilidade 0,6863 0,6863 0,8 0,8 

Credibilidade sem PageRank 0,6966 0,6945 0,8 0.8 

Tempestividade 0,5604 0,5356 0,6 0.6 
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Tabela 5.4: Resultados – usando melhores indicadores 

 Indicadores Spearman Precisão até 5
a 

posição 

Inlinks 0,6182 0,6 

Citações  0,7978 0,8 

Idade 0,3746 0,4 

 

Tabela 5.5: Resultados – rankings individuais dos especialistas 

Método de criação do 

ranking 

Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 

Spearman Prec. até 

5
a 

pos. 

Spearman Prec. até 

5
a 

pos. 

Spearman Prec. até 

5
a 

pos. 

SAW - considerando 

apenas credibilidade e 

desconsiderando 

PageRank 

0,5241 0,6 0,5376 0,6 0,6311 1,0 

Número de citações dos 

artigos 
0,6875 0,6 0,6435 0,6 0,6632 1,0 

 

Os experimentos realizados indicam ainda que o número de citações de artigos que 

descrevem os bancos de dados permite mensurar aspectos relacionados à qualidade 

global dos bancos de dados. Esta constatação é interessante pelo fato de que este 

indicador, quando comparado aos demais indicadores considerados, é mais fácil de ser 

extraído. Neste sentido, mesmo indicadores como a data de criação ou data da última 

atualização de um banco de dados não são facilmente identificados, sendo difícil 

automatizar sua extração.  

A partir dos resultados, foi realizado um novo experimento extraindo o número de 

citações de uma fonte mais especializada: a PubMed 
45

. A PubMed permite acesso a 

artigos relacionadas a área de ciências da vida e biomedicina. Outro aspecto que serviu 

de motivação para usar a PubMed é o fato de que existem mecanismos que permitem 

acessar mais facilmente as informações da PubMed do que do Google Scholar.  

Além disto, a PubMed possui uma forte relação com os bancos de dados de biologia 

molecular, muitos bancos de dados referenciam artigos da PubMed. O problema da 

PubMed  é que o número de citações registradas é menor do que o número presente no 

Google Scholar. Assim, visando avaliar o uso das informações extraídas da PubMed, 

foram gerados novos rankings utilizando apenas a média anual de citações como 

indicador de qualidade. 

A Tabela 5.6 mostra os resultados deste novo experimento. Apenas citações 

realizadas entre 2000 e 2011 foram consideradas. Embora o número de citações 

                                                 
45

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 



 

 

69 

presentes na PubMed em relação ao Google Scholar seja menor, o resultado obtido é 

também significativo. 

Tabela 5.6: Resultados – usando melhores indicadores 

Indicadores 
Google 

Scholar 
PubMed 

Total de citações 3.836 2.536 

Média anual de citações  348,73 230,55 

Spearman 0,7874 0,6553 

 

Embora os bons resultados conseguidos é possível constatar alguns problemas e 

limitações relacionados ao uso das citações com indicadores de qualidade: 

 O número de citações não fornece indicações sobre o contexto de uso. Cabe 

ressaltar que é um indicador relacionado à credibilidade, que é uma dimensão de 

qualidade intrínseca;  

 Bancos de dados mais antigos, alguns desatualizados, podem possuir um número 

maior de citações do que bancos de dados mais novos; 

 Bancos de dados novos possuem um menor número de citações, mesmo tendo 

boa qualidade. 

Embora estas limitações, a dificuldade em extrair os outros metadados serviu como 

motivação para procurar mensurar outras dimensões de qualidade com informações 

provenientes das citações extraídas da PubMed. As próximas seções descrevem estes 

experimentos que envolvem a mensuração de duas dimensões de qualidade: 

tempestividade e relevância.  

5.2 O Uso de Citações para Mensurar Tempestividade  

A motivação para utilizar informações relacionadas às citações para mensurar 

aspectos de tempestividade é fruto da constatação de que em geral, alguns dos bancos 

de dados mais atualizados tendem a ser citados em artigos recentes. É importante notar 

que o principal objetivo é analisar aspectos relacionados à tempestividade e não 

credibilidade como no experimento descrito na seção 5.1. Assim, foi feita a análise da 

distribuição do número de citações ao longo dos anos e não simplesmente do número de 

citações, uma vez que alguns bancos de dados desatualizados podem possuir um grande 

número de citações. A suposição é que bancos de dados não atualizados costumam ter 

citações esporádicas, ao passo que bancos de dados atualizados tendem a ter um número 

crescente e mais constante de citações.  

Para realizar uma análise mais completa, foram selecionados 20 bancos de dados 

classificados como Protein Structure
46

 no catálogo da Nucleic Acid Research. Estes 

bancos de dados foram utilizados pelo fato de serem em maior número do que o número 

de bancos de dados utilizados no experimento descrito na seção 5.1, o que tornou mais 

fácil a identificação de bancos de dados não atualizados. Mesmo assim, uma dificuldade 
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neste experimento é relacionada ao fato de que, conforme esperado, o catálogo da 

Nucleic Acid Research não contém bancos de dados desatualizados.  

No experimento, foram considerados bancos de dados desatualizados aqueles que 

não puderam ser acessados (o Web site estava fora do ar) ou continham explicitamente 

em seu Web site o indicativo de que a última data de atualização era anterior a 2010. Por 

outro lado, se o banco de dados continha em seu Web site informações indicando que a 

última atualização havia sido feita a partir de 2010, o banco é considerado atualizado. 

De forma a medir o grau de atualização de um banco de dados usando citações de 

artigos, foi extraído o ano de publicação dos artigos que citam o artigo que descreve o 

banco de dados utilizando utilitário da PubMed. Para cada banco de dados, foi então 

calculado o número de citações por ano. Após, este número de citações foi normalizado, 

isto é, o número de citações de cada ano foi dividido pelo número de citações do ano em 

que o banco de dados obteve o maior número de citações. Foi então calculado o desvio 

padrão, de forma a verificar se a hipótese de que bancos de dados desatualizados 

possuem apenas citações esporádicas. A tabela 5.7 apresenta os resultados. 

Tabela 5.7: Variação das citações ao longo dos anos – desvio padrão 

Banco de dados atualizado Desvio padrão 

Não 1,000000000 

Não 0,421637020 

Não 0,406201920 

Não 0,400000000 

Sim 0,395071680 

Não 0,387814389 

Sim 0,343908987 

Sim 0,340206909 

Sim 0,333333333 

Não 0,327326835 

Sim 0,324759526 

Sim 0,319438282 

Sim 0,298318101 

Sim 0,290632277 

Sim 0,290600368 

Sim 0,283863545 

Sim 0,280735510 

Não 0,277010278 

Sim 0,275661995 

Sim 0,243373723 

 

É possível verificar na Tabela 5.7 que os 4 bancos de dados com maior desvio 

padrão na distribuição das citações ao longo dos anos, são bancos de dados 

desatualizados. No entanto, existem bancos de dados atualizados que possuem valor de 

desvio padrão mais alto do que bancos de dados desatualizados. Isto se deve ao fato de 

que nos primeiros anos de implantação os novos bancos de dados tendem a ter um 

número pequeno de citações. Tal comportamento é ilustrado pelos dados presentes na 

Tabela 5.8 - Banco de Dados C. 
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Estes experimentos, embora preliminares, demonstram que a distribuição das 

citações ao longo dos anos pode servir como indicador de qualidade para 

tempestividade, sendo mais úteis na medida em que um período maior de anos puder ser 

alvo de análise. 

Tabela 5.8: Distribuição das citações ao longo dos anos - exemplos 

Banco 

de  

dados 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Atuali

zado 

A       5 0 0 0 1 Não 

B       2 0 1 0 0 Não 

C      1 10 14 23 24 25 Sim 

D          1 3 Sim 

E       5 0 0 0 1 Não 

F 6 9 14 21 35 31 43 42 57 56 42 Sim 

 

5.3 O Uso de Citações para Mensurar Relevância 

Relevância é talvez a mais proeminente dimensão de qualidade contextual. Um 

usuário que procura um banco de dados procura um banco de dados que contenha dados 

relevantes para o seu trabalho. Por vezes o banco de dados mais relevante, não é o mais 

atualizado e pode não ser o com o maior grau de credibilidade quando comparado com 

outros bancos de dados.  

As categorias existentes no catálogo da Nucleic Acid Research, caracterizam o 

conteúdo dos bancos de dados, servindo como indicadores da relevância de um banco 

de dados para uma tarefa específica. Por esta razão, estas categorias foram, utilizadas 

para caracterizar o contexto de uso dos bancos de dados nos experimentos da seção 5.1.  

Porém, embora úteis, nem sempre estas categorias conseguem caracterizar 

adequadamente o conteúdo dos bancos de dados (ver seção 6.2). 

A partir disto, é explorada a possibilidade de avaliar a relevância de um banco de 

dados para uma tarefa usando as palavras-chave presentes nos artigos que descrevem os 

bancos de dados e nos artigos que citam estes artigos. As palavras-chave destes artigos 

consistem de termos MeSH - Medical Subject Heading
47

. O termos MeSH são um 

vocabulário controlado, usado para indexar os artigos presentes na PubMed. O objetivo 

é verificar se estes termos podem ser utilizados para caracterizar os bancos de dados, 

obtendo resultados similares ou superiores aos obtidos pela adoção das categorias do 

catálogo da Nucleic Acid Research.  

Considerando este objetivo, o primeiro passo consiste em tentar classificar 

automaticamente os bancos de dados dentro das categorias previamente definidas no 

catálogo da Nucleic Acid Research, usando os termos MeSH. Para realizar esta tarefa foi 
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utilizada a ferramenta WEKA - The Waikato Environment for Knowledge Analysis, que 

consiste de uma coleção de algoritmos de aprendizado de máquina e ferramentas de pré-

processamento de dados (HALL et al., 2009). 

Para utilizar a ferramenta WEKA, cada banco de dados considerado é representado 

por um arquivo texto, onde são armazenados os termos MeSH extraídos dos artigos, 

seguindo o formato requerido pela ferramenta.  Este formato é mostrado na Figura 5.2, 

onde são definidos atributos, sendo um deles uma string com todos os termos MeSH 

extraídos e outro a categoria associada ao banco de dados. No arquivo é definido um 

registro para cada banco de dados.   

@relation databases 

 

@attribute texto string 

@attribute categoria {Protein,Poly} 

 

@data 

'#  Amino Acid Sequence ##  Animals ##  Computational Biology ##  Databases, 

Protein ##  Genome ##  Genomics ##  Humans ##  Information Storage and Retrieval 

##  Internet ##  Molecular Sequence Data ##  Protein Conformation ##  Proteins ##  

Proteome ##  Proteomics ##  Sequence Alignment ##  Sequence Homology, Amino 

Acid ##  User-Computer Interface # ',Protein 

'#  Databases, Protein ##  Fungal Proteins ##  Models, Molecular ##  Molecular 

Structure ##  Protein Structure, Tertiary ##  Proteins ##  User-Computer Interface ##  

Computer Graphics ##  Databases, Protein ##  Peptides ##  Protein Interaction 

Domains and Motifs ##  Protein Interaction Mapping # ', Protein 

 

 

Figura 5.2: Formato de arquivo para processamento no WEKA. 

Os termos MeSH dos artigos foram extraídos usando utilitários disponibilizados pela 

PubMed,  que retornam arquivos em formato XML com os metadados dos artigos. Entre 

estes metadados estão as palavras-chave representadas pelos termos MeSH associados 

aos artigos de interesse. Foram extraídos termos de duas categorias de bancos de dados 

do catálogo da Nucleic Acid Research: General Polymorphism e Protein Structure.  

Sobre o arquivo gerado (Figura 5.2) é aplicado um filtro disponível na ferramenta 

WEKA (StringToWordVector
48

), que converte o atributo string para um conjunto de 

atributos que representa o número de ocorrências de cada termo. Após, são utilizados 

classificadores da ferramenta WEKA (J48 e DMNBtext). Nos experimentos foi utilizado 

o método de validação 10-fold cross. Assim, cada conjunto de dados foi quebrado em 

10 partes, sendo 9 partes usadas como treino e 1 usada para testes (WITTEN; FRANK, 

2000). O objetivo é verificar se usando os termos MeSH é possível classificar um banco 

de dados na sua categoria.  

A Tabela 5.9 mostra os melhores resultados usando os termos MeSH dos artigos que 

descrevem os bancos de dados (Kappa = 0,9663). Já a Tabela 5.10 mostra os melhores 

resultados obtidos usando os termos MeSH extraídos dos artigos que citam os artigos 
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que descrevem os bancos de dados (Kappa = 0,8961). Os melhores resultados foram 

obtidos usando o classificador DMNBtext.  

Tabela 5.9: Resultados experimento 1 - artigos do banco de dados 

Categoria do 

 banco de dados 

Corretamente 

classificados 

Incorretamente 

classificados 
Total 

Polimorfismos 17 94% 1 6% 18 100% 

Proteínas 97 100% 0 0% 97 100% 

Total 114 99,13% 1 0,87% 115 100% 

  

Tabela 5.10: Resultados experimento 1 - artigos que citam artigo do banco de dados 

Categoria do 

 banco de dados 

Corretamente 

classificados 

Incorretamente 

classificados 
Total 

Polimorfismos 16 89% 2 11% 18 100% 

Proteínas 81 98,8% 1 1,2% 82 100% 

Total 97 97% 3 3% 100 100% 

  

Embora os resultados obtidos tenham sido bons, especialistas indicaram que bancos 

de dados classificados como General Polymorphism no catálogo da Nucleic Acid 

Research, poderiam ser classificados em 3 subcategorias:  

 Bancos de Dados Médico-Clínicos. Armazenam informações relacionadas à 

variações/mutações genéticas e doenças (exemplo OMIM); 

 Bancos de dados Funcionais. Armazenam dados sobre variações genéticas e sua 

influência na função dos genes (exemplo F-SNP); 

 Bancos de Dados de Genética Populacional. Armazenam dados sobre a 

frequência de alelos em populações (exemplo ALFRED). 

A partir disto, o objetivo é verificar se os termos MeSH usados nos artigos 

possibilitam distinguir estes bancos de dados. Neste sentido, foi refeito os experimento 

de classificação utilizando apenas os 18 bancos de dados classificados como General 

Polymorphism, e considerando as 3 subcategorias sugeridas por dois especialistas que 

também classificaram os bancos de dados dentro das categorias sugeridas. A Tabela 

5.11 (Kappa = 0,3333) e a Tabela 5.12 (Kappa = 0,3333) apresentam os melhores 

resultados obtidos. Neste experimento os melhores resultados foram obtidos usando J48 

como classificador. 

Os resultados dos experimentos com as classes General Polymorphism e Protein 

Structure foram melhores do que os obtidos com as subcategorias definidas pelos 

especialistas. Uma possível razão é relacionada ao tamanho do conjunto de treinamento. 

Porém, isto pode ser um indicativo de que os termos MeSH são úteis para fazer a 

distinção entre bancos de dados de categorias bastante distintas (General Polymorphism 
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vs. Protein Structure), não servindo para fazer a distinção entre bancos de dados mais 

similares(subtipos de General Polymorphism).  

Tabela 5.11: Resultados experimento 2 – artigos do banco de dados 

Categoria do 

 banco de dados 

Corretamente 

classificados 

Incorretamente 

classificados 
Total 

Populacional 4 66,67% 2 33,33% 6 100% 

Médico-Clínico 2 33,33% 4 66,67% 6 100% 

Funcional 4 66,67% 2 33,33% 6 100% 

Total 10 55,56% 8 44,44% 18 100% 

  

Tabela 5.12: Resultados experimento 2 - artigos que citam artigos do banco de dados 

Categoria do 

 banco de dados 

Corretamente 

classificados 

Incorretamente 

classificados 
Total 

Populacional 4 66,67% 2 33,33% 6 100% 

Médico-Clínico 2 33,33% 4 66,67% 6 100% 

Funcional 4 66,67% 2 33,33% 6 100% 

Total 10 55,56% 8 44,44% 18 100% 

5.4 Avaliação de Bancos de Dados - Considerações Finais  

Os resultados obtidos nos experimentos indicaram a utilidade de alguns dos 

indicadores de qualidade identificados no Capítulo 5. Esta utilidade pode ser constatada 

especialmente no que se refere a uma dimensão específica: credibilidade. Credibilidade 

vem sendo medida, em muitos casos, mediante notas fornecidas explicitamente pelos 

usuários. O problema é que usuários com pouco conhecimento sobre o banco de dados 

não terão condições de realizar esta avaliação. Assim, os indicadores de credibilidade 

identificados fornecem um importante auxílio. 

A principal limitação dos indicadores utilizados nos experimentos está relacionada a 

dificuldade de lidar com alguns dos requisitos dos usuários, como a necessidade de 

utilização de mecanismos de acesso específicos e de bancos de dados que armazenem 

conteúdos específicos.  
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6 AVALIAÇÃO DE BANCOS DE DADOS DE BIOLOGIA 

MOLECULAR COM O USO DE RECURSOS DA WEB 

SEMÂNTICA  

A motivação para utilizar recursos da Web Semântica na abordagem ArgusBioDB é 

em parte fruto dos resultados e dificuldades encontrados na realização dos experimentos 

discutidos no Capítulo 5, que envolvem especialmente a definição de um contexto mais 

rico para análise dos bancos de dados de biologia molecular e a melhor representação de 

algumas características destes, como o conteúdo e os mecanismos de acesso. Outra 

motivação está relacionada a uma iniciativa, já citada nos trabalhos relacionados 

(BioDBCore - Capítulo 3), que visa definir metadados para descrição de bancos de 

dados de biologia molecular (GAUDET et al., 2012).  

Assim, neste capítulo, a partir da abordagem, é definida uma ontologia, nominada 

OntoEvalMolecularBioDB, que tem por objetivo indicar o nível de qualidade de um 

banco de dados em relação a cada uma das dimensões de qualidade consideradas, 

funcionando assim como um painel da qualidade dos bancos de dados presentes em um 

catálogo. 

Na seção 6.1 é descrito como os recursos da Web semântica podem ser utilizados na 

abordagem ArgusBioDB, mediante apresentação de um cenário de aplicação, baseado na 

visão geral da abordagem apresentada na seção 4.1. Após na seção 6.1.1 é feita a análise 

dos elementos propostos no BioDBCore, sendo ressaltado como cada um deles pode ser 

utilizado para mensurar as dimensões de qualidade definidas no Capítulo 4. Na seção 

6.1.2 o uso de recursos da Web Semântica para definição do contexto de uso é discutido 

com ênfase na representação do conteúdo dos bancos de dados e descrição dos 

mecanismos de acesso. Finalmente, a seção 6.2 apresenta a definição da 

OntoEvalMolecularBioDB e seu uso em um estudo de caso real. Considerações finais 

são feitas na seção 6.3.  

6.1 Uso de Recursos da Web Semântica na ArgusBioDB 

A Web Semântica tem como objetivo estruturar e dar significado ao conteúdo 

existente nas páginas Web, de forma que agentes de software possam, a partir do 

processamento das páginas, realizar tarefas sofisticadas para os usuários. A Web 

Semântica não é uma Web separada, mas uma extensão da Web atual em que é dada a 

informação um significado bem definido, de forma a permitir que a cooperação entre 

computadores e pessoas seja aprimorada (BERNERS-LEE; HENDLER; LASSILA, 

2001). 
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No contexto da Web Semântica as ontologias assumem um importante papel. Uma 

definição de ontologia muito utilizada na literatura relacionada à Web Semântica é a que 

define ontologia como “uma especificação formal e explícita de uma conceitualização 

compartilhada” (GRUBER, 1993). Conceitualização representa um modelo abstrato de 

algum fenômeno que identifica os conceitos relevantes para o mesmo. Por explícita 

entende-se que os elementos e suas restrições estão claramente definidos. Já por formal 

entende-se que a ontologia deve poder ser processada computacionalmente. Por fim a 

ontologia deve refletir o conhecimento consensual de um grupo de pessoas 

(BREITMAN, 2005). Na Web Semântica as ontologias são criadas usando padrões 

relacionados especialmente às linguagens RDF – Resource Description Format e OWL- 

Web Ontology Language. 

Existem alguns exemplos de ontologias que têm objetivo de mensurar aspectos 

relacionados à qualidade de dados ou a qualidade de repositórios de dados. Um exemplo 

é a ontologia Qurator (MISSIER  et al., 2006), onde recursos da Web Semântica são 

utilizados para gerenciar a qualidade dos dados presentes nos registros dos bancos de 

dados de biologia molecular acessados. Na ontologia Qurator os usuários podem definir 

as dimensões de qualidade que julgam importantes, selecionando indicadores de 

qualidade que julgam relevantes para o seu domínio e construindo métricas com o uso 

de regras escritas em SWRL- Semantic Web Rule Language, uma linguagem de regras 

baseadas em OWL (O'CONNOR et al., 2005). Outro exemplo é a ontologia SALUS 

(ROHRER; MOTZ; DIAZ, 2010), que inspirada na ontologia Qurator, avalia a 

qualidade da informação presente em páginas Web objetivando a recomendação de 

material relacionado à área de saúde que seja adequado a usuários com um determinado 

perfil.  

Aspectos relacionados à definição de ontologias para avaliação de Web sites da área 

de saúde são abordados também em (LICHTNOW et al., 2009; GASPARINI et al., 

2009; LICHTNOW et al., 2011c), onde de maneira similar ao que ocorre na ontologia 

SALUS, são também definidos níveis de qualidade para cada uma das dimensões de 

qualidade representadas. Procedimento similar é adotado em (SOUTO; 

WARPECHOWSKI; PALAZZO, 2007), onde são avaliadas conferências da área de 

ciência da computação, segundo os critérios QUALIS CAPES
49

. 

Em alguns destes trabalhos, as ontologias funcionam como um painel que apresenta 

a qualidade dos dados ou de suas fontes (Web sites, por exemplo) segundo diferentes 

dimensões. Neste sentido, na seção 4.1, onde é apresentada a visão geral da abordagem 

ArgusBioDB, é destacado que a avaliação produzida a partir da aplicação da abordagem 

pode consistir de um painel de qualidade, onde é apresentado o grau de qualidade 

associado a um banco de dados para cada uma das diferentes dimensões de qualidade 

consideradas. 
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Figura 6.1: Classificação de bancos de dados em níveis de qualidade. 

Este cenário é representado na Figura 6.1, onde o retorno consiste de um conjunto de 

bancos de dados classificados em diferentes níveis de qualidade (Alta, Média, Baixa) 

para cada uma das dimensões de qualidade consideradas, seguindo critérios que são 

estabelecidos a partir de metadados e Web metrics que estão relacionados a 

propriedades dos bancos de dados representados na ontologia. 

A concretização deste cenário requer uma descrição mais rica dos bancos de dados. 

Neste sentido, antes de apresentar a definição da ontologia que irá permitir avaliar a 

qualidade de um conjunto de bancos de dados, considerando dimensões de qualidade 

distintas, serão discutidos aspectos relacionados ao BioDBCore (seção 6.1.1) e ao uso 

de recursos da Web Semântica para descrição do contexto de uso dos bancos de dados 

de biologia molecular (seção 6.1.2). 

6.1.1 BioDBCore e Dimensões de Qualidade 

Conforme já mencionado, uma das motivações para uso de recursos da Web 

Semântica na abordagem está relacionada a uma iniciativa já citada nos trabalhos 

relacionados (Capítulo 3), nominada BioDBCore, que visa definir metadados para 

descrição de bancos de dados de biologia molecular e que utilizará recursos da Web 

Semântica (GAUDET et al., 2011; GAUDET; ROCCA-SERRA, 2012). 

A base para o BioDBCore é o Biositemaps, cuja proposta foi inspirada no uso de 

SiteMaps
50

 (TENENBAUM et al., 2011). O objetivo dos SiteMaps é fornecer 

informações aos mecanismos de busca sobre a disponibilidade de páginas em um Web 

site. De forma similar, o BioSitemaps consiste de um modelo para definir propriedades 

que descrevem recursos que podem ser catalogados por mecanismos de busca. No 

contexto do BioSitemaps estes recursos são relacionados a biomedicina, sendo 

armazenados em arquivos RDF, o que facilita sua integração a ontologias e seu 

processamento (TENENBAUM et al., 2011).  

Os atributos definidos até o momento para o BioDBCore são apresentados na Tabela 

6.1. Cabe ressaltar que não existe uma documentação completa destes elementos, alguns 

ainda estão sendo discutidos, podendo sofrer alterações. Ainda cabe também ressaltar 

que como utilizar as informações dos descritores definidos no BioDBCore no processo 

de identificação dos bancos de dados mais adequados a uma tarefa, isto é, na avaliação 

da qualidade, não foi ainda explorado. Neste sentido, na Tabela 6.2 os elementos 

definidos no BioDBCore são associados as dimensões de qualidade da ArgusBioDB. 
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Tabela 6.1: Elementos do BioDBCore 

 Elemento - BioDBcore Descrição 

Database name  O nome do banco de dados. 

Main resource URL  O site – URL, onde está localizado o banco de dados. 

Contact information  

(e-mail; postal mail)  

Informação de contato do responsável pelo banco de 

dados. 

Date resource  

established (year)  

O ano em que o banco de dados foi criado. 

Conditions of use (free, or 

type of license)  

Descreve o tipo de licença associado ao banco de dados. 

Scope: data types captured, 

curation policy, standards 

used  

Aqui data types captured faz referência ao conteúdo dos 

bancos de dados,  curation policy indica se o processo é 

manual, automático, ou o banco não é curado e o 

elemento standards used é, aparentemente, redundante e 

está relacionado a Standards. 

Standards: MIs, Data 

formats, terminologies  

 

Existem alguns padrões recomendados para os bancos de 

dados de biologia molecular. Alguns estão reunidos em 

um catálogo - BioSharing
51

 (FIELD et al., 2009). 

Taxonomic coverage  Taxonomia de organismos definida pela NCBI
52

  

Data accessibility/output 

options  

Formatos de arquivo utilizados pelos bancos de dados. 

Data release frequency  A frequência de atualização do banco de dados. Pode ser 

diária, semanal, anual, etc. 

Versioning period and 

access to historical files  

Alguns bancos de dados permitem que sejam recuperadas  

versões anteriores de dados que foram atualizados. 

Documentation available  Referência à documentação que descreve o banco de 

dados e sua utilização. 

User support options  Indica se o usuário pode enviar e-mails com suas dúvidas 

para os responsáveis pelo banco de dados, por exemplo.  

Data submission policy  Descreve como os dados são inseridos no banco de 

dados. O dado pode ter origem em publicações, ser 

submetido diretamente por outros pesquisadores, etc. 

Relevant publications  São os artigos que descrevem o banco de dados. 

Resource's Wikipedia URL  Indica se o banco de dados está descrito na Wikipedia. 

Tools available  Indica a presença de ferramentas como BLAST, por 

exemplo. 
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Tabela 6.2: Elementos do BioDBCore vs. dimensões de qualidade 

 Dimensão de Qualidade Elemento – BioDBCore 

Acurácia 
Scope:curation policy 

Data submission policy 

Credibilidade 
Main resource URL 

Relevant publications 

Verificabilidade Standards: MIs (Minimal Information) 

Relevância 
Scope: data types captured 

Taxonomic coverage 

Tempestividade 

Date resource established (year) 

Date release frequency 

Versioning policy and Access to historical files 

Completeza Standards: MIs (Minimal Information) 

Interpretabilidade Standards: Data formats 

Consistência 

Representacional 

Standards: Terminology 

Facilidade de 

Compreensão 

Documentation available 

User support options 

Resource’s Wikipedia URL 

Acessibilidade 

Data accessibility/output options 

Standards: Data formats 

Tools available 

Tipo de Licença Conditions of use 

 

Alguns destes elementos, embora não sejam diretamente indicadores de qualidade 

permitem acessar dados ou informações relevantes que são indicadores. Este é o caso do 

elemento Main resource URL, que será utilizado para obter o PageRank e o número de 

inlinks e de Relevant Publications que armazena referências a publicações cujo número 

de citações permite inferir a credibilidade do banco de dados (ver Capítulo 5). Por esta 

razão, estes elementos são caracterizados também como indicadores de qualidade. 

6.1.2 Definição do Contexto de Uso com Recursos da Web Semântica 

Levando em conta as questões abordadas na seção 2.3, relacionadas a definição do 

contexto de uso a ser considerado na avaliação de bancos de dados de biologia 

molecular, nesta seção são feitas considerações sobre como caracterizar o contexto 

utilizando recursos da Web semântica.  
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Inicialmente, na seção 6.1.2.1 são abordados aspectos relacionados as tarefas 

caracterizadas como Content Dependent no modelo mostrado no Capítulo 4, tarefas 

estas que  estão relacionadas a consultas submetidas aos bancos de dados. Considerando 

a dificuldade de identificar todas estas tarefas previamente, gerando uma taxonomia 

completa, é discutido como o conteúdo dos bancos de dados de biologia molecular pode 

ser representado de forma a permitir a identificação daqueles que são mais adequados 

para realização de uma tarefa, sem que seja necessário acessar o banco de dados, já que 

acessar o conteúdo de um banco de dados envolve uma série de problemas como 

mapeamento de esquemas.  

Após, na seção 6.1.2.2 é discutida a definição dos outros requisitos relacionados a 

definição do contexto, dentre os quais estão aqueles relacionados as tarefas classificadas 

como Content Independent no modelo mostrado no Capítulo 4 e aspectos relacionados a 

outros requisitos como o tipo de licença de uso associada a um banco de dados. 

6.1.2.1 Representação do Conteúdo dos Bancos de Dados  

Considerando as dificuldades para criar uma taxonomia de tarefas que envolvem 

acesso a conteúdo específico de bancos de dados, a solução adotada na abordagem 

consiste em fazer com que o usuário indique o conteúdo que deseja acessar. Assim, o 

usuário não elabora uma consulta, mas indica sobre que entidades biológicas (gene, 

proteína, etc.) ele deseja recuperar dados. Esta forma de indicar o conteúdo requerido é 

semelhante a adotada em (COHEN-BOULAKIA et al., 2004), trabalho descrito na 

seção 3.2.3.  

Dentro do contexto do BioDBCore (GAUDET et al., 2011) a representação do 

resumo do conteúdo de um banco de dados é relacionado particularmente a 2 dos 

elementos propostos: Taxonomic coverage e data types captured (Scope) – Tabela 6.1. 

Observando o que foi publicado até o momento sobre o BioDBCore e comunicação 

pessoal recebida de um dos participantes da iniciativa, foi constatado que o vocabulário 

a ser utilizado para Taxonomic coverage (range) deve ser o NCBI Taxonomic
53

 e que o 

vocabulário a ser utilizado no preenchimento do atributo data types não está claramente 

definido, sendo considerada a possibilidade de utilizar termos MeSH e/ou ontologias 

como EMBRACE
54

 Data and Methods ontology (EDAM)
55

, Ontology for Biomedical 

Investigations (OBI)
56

  e Information-Artifact Ontology (IAO)
57

  (GAUDET; ROCCA-

SERRA, 2012). 

A ontologia EDAM é uma ontologia com conceitos gerais de bioinformática que 

contém tópicos, tipos de dados, formatos identificadores e operações relacionados à 

área, tendo sido construída com o objetivo de fornecer um vocabulário controlado para 

descrever Web services, Web sites, páginas Web, bancos de dados e outras ontologias. A 

EDAM foi criada a partir das categorias definidas para o catálogo de bancos de dados e 

Web services da Nucleic Acid Research e das definições presentes em uma ontologia 

denominada myGrid voltada para descrição de Web services (PETTIFER et al., 2010). 

                                                 
53

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/ 

54
EMBRACE - European Model for Bioinformatics Research and Community  Education 

55
 http://edamontology.sourceforge.net/#1.4 

56
 http://obi-ontology.org/page/Main_Page 

57
 http://code.google.com/p/information-artifact-ontology/ 
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Uma limitação da EDAM e também da myGrid reside no fato de que existem classes 

que representam registros ou campo de bancos de dados específicos. Na myGrid, por 

exemplo existem as classes Gen_Bank_record e dbSNP_record, etc. – Figura 6.2. Já a 

EDAM apresenta classes que estão relacionadas a bancos de dados específicos como 

Gene ID (NCBI) - Figura 6.3. Este fato prejudica a descrição dos novos bancos de dados 

acrescentados a um catálogo, uma vez que os registros destes novos bancos terão 

possivelmente uma estrutura diferente dos presentes nestas ontologias, devendo a 

ontologia ser modificada para incluir registros e/ou campos relacionados aos novos 

bancos de dados. Além disto, a tarefa de comparar o conteúdo existente nos bancos de 

dados é dificultada, pois não fica claro o que o registro de um banco de dados contém. 

 

Figura 6.2: Parte da ontologia MyGrid. 

 

 

Figura 6.3: Parte da ontologia EDAM. 
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Ainda, algumas das ontologias utilizadas para descrever Web services vêm sendo 

consideradas no BioDBCore. O problema com estas ontologias é a falta de uma ampla 

aceitação. No caso das ontologias voltadas para descrição de Web services relacionados 

à bioinformática, por exemplo, não existe uma ontologia que seja amplamente aceita 

para descrição (WILKINSON; VADERVALK; MCCARTHY, 2009).  

A partir destas análises, é possível constatar que estas ontologias não parecem, neste 

momento, adequadas para representação do conteúdo dos bancos de dados.  

Neste sentido, outra possibilidade, considerada em alguns trabalhos (CHEN et al., 

2007; SMAIL-TABBONE et al., 2005) e também pelo grupo que está desenvolvendo o 

BioDBCore é descrever o conteúdo dos bancos de dados utilizando termos MeSH. Neste 

caso, normalmente são utilizados os termos MeSH extraídos dos artigos que descrevem 

os bancos de dados.  

Porém, o quanto os termos MeSH permitem caracterizar o conteúdo dos bancos de 

dados e distinguir um banco de dados do outro, isto é, diferenciar bancos de dados que 

armazenam conteúdo distinto é pouco discutida. Apenas em (CHEN et al., 2007) é feita 

uma avaliação preliminar. Os experimentos descritos na seção 5.3 indicam que para 

categorias bem distintas de bancos de dados definidas no catálogo da Nucleic Acid 

Research (proteínas e polimorfismos, por exemplo), o uso destes termos é útil e permite 

diferenciar os bancos de dados. Já a tentativa de usar os termos MeSH para diferenciar 

bancos de dados com maior similaridade não se mostrou tão promissora.  

Outro problema relacionado ao uso dos termos MeSH é a necessidade de identificar 

aqueles termos que são mais adequados para a descrição do conteúdo dos bancos de 

dados, uma vez que muitos dos termos mais utilizados para indexar as publicações que 

descrevem os bancos de dados são genéricos.  

Tabela 6.3: Os 10 termos mais usados para indexar artigos que descrevem bancos de 

dados classificados como General Polymorphism databases no catálogo da Nucleic 

Acid Research 

Termos Número de ocorrências 

  Humans 36 

  Internet 23 

  Polymorphism, Single Nucleotide 17 

  Genetic Variation 15 

 Gene Frequency 13 

 Databases, Genetic 13 

 User-Computer Interface 13 

 Databases, Factual 12 

 Genome, Human 11 

 Phenotype 10 
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Tabela 6.4: Os 10 termos mais usados para indexar artigos que descrevem bancos de 

dados classificados como Structure Proteins databases no catálogo da Nucleic Acid 

Research 

Termos Número de ocorrências 

  Databases, Protein 128 

  Proteins 102 

  Internet 79 

 User-Computer Interface 61 

 Protein Conformation 59 

 Protein Structure, Tertiary 45 

 User-Computer Interface 44 

 Models, Molecular 35 

 Software 35 

 Information Storage and Retrieval 31 

 

Este fato pode ser constatado mediante análise dos termos MeSH mais utilizados nos 

artigos que descrevem os bancos de dados presentes no catálogo da Nucleic Acid 

Research para descrição de duas categorias específicas de bancos de dados (Tabelas 6.3 

e 6.4). Termos como internet, user-computer interface, software e information storage 

and retrieval, nada dizem sobre o conteúdo dos bancos de dados. 

Assim, mesmo a partir de uma rápida análise das Tabelas 6.3 e 6.4 é possível 

verificar que a simples adoção dos termos MeSH utilizados para indexar o artigos que 

descrevem os bancos de dados não é adequada para descrever o conteúdo, sendo no 

mínimo necessário selecionar um subconjunto dos termos MeSH mais adequado para 

isto, isto é, termos MeSH menos genéricos que estejam mais fortemente relacionados ao 

conteúdo dos bancos de dados.  

Outra possibilidade para representar o conteúdo de um banco de dados, não 

mencionada nos documentos referentes à definição do BioDBCore, é o uso de uma 

ontologia como a TAMBIS (TaO), usada em um sistema de integração de dados 

(BAKER et al., 1999).  Em um ambiente de integração de dados, uma ontologia como a 

TAMBIS (TaO) equivale a um esquema global para o qual seriam mapeados os 

esquemas locais de todos os bancos de dados presentes em um catálogo (GOBLE; 

STEVENS, 2008). Porém, criar um esquema global de todos os bancos de dados 

existentes em um catálogo não é uma tarefa fácil. Neste sentido, cabe ressaltar que a 

ontologia TAMBIS (TaO) foi utilizada para integrar apenas 5 bancos de dados (GOBLE 

et al., 2001).  

Como na abordagem o objetivo não é integrar dados de diferentes bancos de dados 

como no caso da ontologia TAMBIS (TaO), mas sim representar sucintamente o 

conteúdo de cada banco de dados presente em um catálogo, de forma a permitir que seja 

determinada a relevância de um banco de dados para uma tarefa específica, a ontologia 
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a ser criada é, em princípio, menor e menos complexa do que uma ontologia que 

equivaleria a um esquema global para integração de todos os bancos de dados presentes 

em um catálogo. 

Assim, a partir da análise das ontologias disponíveis, a opção adotada para 

representação do conteúdo dos bancos de dados presentes em um catálogo, consiste do 

uso das classes presentes em uma ontologia do domínio, ontologia esta que corresponde 

a um esquema global simplificado construído a partir da análise de modelos conceituais 

mais completos como (PATON et al., 2000) e especialmente (PASTOR et al., 2010).  

No contexto dos sistemas de integração de dados, esta ontologia pode ser vista como 

a sumarização de um esquema global para o qual são mapeados os esquemas locais 

sumarizados de bancos de dados distintos.  A criação de sumários de esquemas de 

bancos de dados pode auxiliar usuários na compreensão do conteúdo dos bancos de 

dados e também reduzir problemas relacionados à integração de dados, como tempo 

gasto na análise de esquemas completos (PIRES et al., 2010).  

A opção pelo uso de uma ontologia que represente o sumário do conteúdo de todos 

bancos de dados presentes no catálogo é inspirada em (COHEN-BOULAKIA et al., 

2004), trabalho já apresentado na seção 3.2.3, que tem por base (MORK; HALEVY; 

TARCY-HORNOCH, 2001), onde a cada banco de dados é associado a um subgrupo de 

entidades presentes em um modelo conceitual. 

Para que possa vir a ser utilizada para sumarizar o conteúdo de todos os bancos de 

dados de biologia molecular presentes em um catálogo, a ontologia deve preencher 

alguns requisitos de qualidade: 

 Completude.  A ontologia deve representar todas as classes relevantes para o 

domínio, de forma a permitir que o conteúdo dos bancos de dados presentes em 

um catálogo possa ser representado; 

 Minimalidade. A ontologia não deve apresentar redundâncias e não deve 

possuir mais classes do que as necessárias para distinguir o conteúdo de um 

banco de dados de outro (ou conjuntos de bancos de dados similares de outros). 

Buscar definir o menor número de classes possível é também importante para 

facilitar o processo de descrição do conteúdo dos bancos de dados por meio de 

metadados; 

 Consistência com outras ontologias. Muitos dos conceitos representados na 

ontologia podem estar presentes em outras ontologias relacionadas ao mesmo 

domínio. Esta consistência pode ser buscada mediante o uso de ontologias como 

a OpenGalen
58

, o que é considerado em (WROE et al., 2003). 

No que se refere aos dois primeiros objetivos, o passo inicial é verificar se a 

ontologia permite ao menos classificar adequadamente os bancos de dados em uma 

taxonomia como a apresentada pela Nucleic Acid Research. Uma das dificuldades para 

atingir o terceiro requisito está relacionada ao fato de que a OpenGalen, por exemplo, 

contém poucos conceitos relacionados a bioinformática e genética, inexistindo também 

esquemas conceituais completos e amplamente utilizados, fato que ficou evidenciado na 

análise feita das ontologias disponíveis e nas indefinições no BioDBCore. Uma 
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 http://www.opengalen.org/ 
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possibilidade é relacionar as classes da ontologia que representa o esquema conceitual 

global sumarizado a alguns dos termos existentes no MeSH, quando isto for possível.  

Outra possibilidade para gerar a ontologia com as classes para representação do 

conteúdo dos bancos dados é sumarizar os esquemas dos bancos de dados presentes em 

um catálogo. Porém, esta sumarização de esquemas ou de ontologias não é uma tarefa 

trivial, sua automação vem sendo abordada em trabalhos como (PIRES et al. , 2010) e 

(YU; JAGADISH, 2006), estando fora do escopo deste trabalho. Neste caso, existe 

também a dificuldade de ter acesso aos esquemas de um bom número de bancos de 

dados presentes no catálogo. 

Em função das dificuldades relatadas, é definida no trabalho uma pequena ontologia 

que serve para ilustrar a abordagem, ficando a definição de uma ontologia que atenda os 

requisitos definidos como um dos trabalhos futuros. A versão atual da ontologia é 

mostrada na Figura 6.4, e foi definida a partir da sumarização manual do modelo 

definido em (PASTOR et al., 2010) com acréscimo de algumas classes como Pathways, 

por exemplo. Alguns poucos atributos são definidos para as classes da ontologia que 

servem especialmente para caracterizar os mecanismos de acesso. Para caracterizar o 

conteúdo de cada banco de dados presente em um catálogo, devem ser associadas 

algumas das classes presentes na ontologia. Detalhes sobre o uso deste modelo e sua 

representação usando recursos da Web semântica são descritos na seção 6.2. 

6.1.2.2 Requisitos de Qualidade Não Relacionados ao Conteúdo  

Embora existam dificuldades para criar uma taxonomia de tarefas que envolvem 

acesso a conteúdo específico de bancos de dados, é possível identificar um conjunto de 

tarefas genéricas e outros requisitos, que não estão relacionados ao acesso a conteúdo 

específico, mas que também definem o contexto de uso. Considerando o modelo 

mostrado no Capítulo 4, este é o caso das tarefas classificadas como Content 

Independent e de requisitos relacionados ao custo de acesso e a licença de uso – Other 

Requirement. Assim, são identificadas 3 tarefas básicas classificadas como Content 

Independent que estão relacionadas a execução de consultas, mas não a um conteúdo 

específico: 

 Acessar o conteúdo usando formulário HTML; 

 Acessar o conteúdo usando um Web service; 

 Realizar download do conteúdo (todo conteúdo/parte do conteúdo). 

Estas tarefas estão relacionadas a acessibilidade, sendo classificadas como Content 

Independent pelo fato de que para qualquer tipo de conteúdo, o usuário pode requerer 

que um determinado tipo de mecanismo de acesso seja utilizado.  

Além destas tarefas, existem outros dois requisitos que estão relacionados a aspectos 

contextuais, isto é, são determinados por requisitos dos usuários e que são considerados 

na abordagem: 

 Utilização de formatos específicos para acessar o banco de dados ou recuperar 

dados em formatos específicos; 

 Aspectos relacionados a licença de uso. 
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Figura 6.4: Modelo de classes equivalente à ontologia sumarizada. 
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Sobre os formatos, alguns deles estão relacionados a tipos de dados (ou classes) 

específicos. O formato BioPAX - Biological Pathway Exchange (DEMIR et al., 2010) 

está relacionado a Pathways, por exemplo. Outros formatos são genéricos (XML, por 

exemplo). A decisão final sobre a importância destes está relacionada aos requisitos 

especificados pelo usuário. Na seção 6.2 aspectos relacionados aos formatos específicos 

para dados moleculares são aprofundados. Sobre a licença de uso, alguns dos bancos de 

dados permitem acesso gratuíto a todo seu conteúdo enquanto outros permitem acesso 

gratuíto apenas a parte do conteúdo. Novamente são requisitos impostos pelo usuário.  

6.2 Representação de Aspectos de Qualidade de Bancos de Dados de 

Biologia Molecular em uma Ontologia 

A partir do modelo apresentado no Capítulo 4, dos experimentos realizados no 

Capítulo 5 e das demais considerações feitas é construída a versão preliminar de uma 

ontologia, nominada OntoEvalMolecularBioDB, que tem por objetivo fornecer uma 

visão dos diferentes aspectos de qualidade identificados como relevantes para avaliação 

global de bancos de dados de biologia molecular.  

6.2.1 Composição da OntoEvalMolecularBioDB  

A OntoEvalMolecularBioDB é composta por um conjunto de ontologias. A maioria 

destas ontologias não contém instâncias, suas classes apenas definem o vocabulário a 

ser utilizado na descrição dos bancos de dados que é feita utilizando uma das ontologias 

que compõe a OntoEvalMolecularBioDB.  

Esta subdivisão em componentes é adotada também na ontologia  myGrid 

(WOLSTENCROFT et al., 2007) que é logicamente separada em dois componentes que 

consistem de uma ontologia do domínio e uma ontologia dos Web services. Na 

ontologia  myGrid a ontologia do domínio atua como um vocabulário onde são 

definidos tipos de dados básicos relacionados à genética e a bioinformática, assim como 

o relacionamento entre eles. Já ontologia dos serviços descreve propriedades dos Web 

services (localização, entrada, saída, etc.). Esta estrutura é também similar à definida na 

ontologia SALUS (ROHRER; MOTZ; DIAZ, 2010).   

A partir disto, é possível identificar três tipos de componentes principais na 

OntoEvalMolecularBioDB:  

 Ontologias do domínio. São as ontologias que fornecem vocabulários para 

anotação dos elementos de metadados dos bancos de dados presentes no 

catálogo; 

 Ontologia do banco de dados. Contém os descritores dos bancos de dados. Em 

sua maioria, são os elementos de metadados definidos no BioDBcore; 

 Ontologia da qualidade. É a ontologia que define as dimensões, indicadores e 

métricas de qualidade para avaliação dos bancos de dados de biologia molecular.  

As diversas ontologias que compõe a OntoEvalMolecularBioDB são descritas a 

seguir.  

Molecular Biology Summary Data (ontologia do domínio). Descreve os dados 

relevantes para a caracterização do conteúdo dos bancos de dados, correspondendo ao 

esquema global sumarizado do conteúdo de todos os bancos de dados presentes no 
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catálogo discutido na seção 6.1.2.1 – Figura 6.4. Esta ontologia possui duas classes 

principais: Biological_Entity e Biological_Entity_Attribute. A classe Biological_Entity  

faz referência a entidades biológicas/moleculares (gene, por exemplo) e a classe 

Biological_Entity_Attribute contém atributos destas entidades (símbolo do gene, por 

exemplo). Parte da estrutura desta ontologia é mostrada na Figura 6.5.  

 

Figura 6.5: Parte da Molecular Biology Summary Data. 

Os poucos atributos representados na Molecular Biology Summary Data são usados 

para caracterizar os mecanismos de acesso. Neste sentido, é comum ser requerido o 

símbolo de um gene, o símbolo de uma proteína, uma sequência, etc, como argumento 

de uma consulta a um banco de dados. Na ontologia é definido o relacionamento entre 

subclasses de Biological_Entity e Biological_Entity_Attribute. A Tabela 6.5 apresenta 

algumas das propriedades que definem estes relacionamentos. 

Tabela 6.5: Exemplos de propriedades da Molecular Biology Summary  

Propriedades Domain Range 

hasBiologicalAtributte Biological_Entity Biological_Entity_Attribute 

hasAlternativeForm Gene Allele 

hasStructure Protein Protein_Conformation 

hasFrequencyIn Allele Population 

hasGeneSymbol Gene Gene_Symbol 

 

Conforme destacado na seção 6.1.2.1, o uso das classes desta ontologia procura 

solucionar o problema de bancos de dados com conteúdo distinto, classificados dentro 

de uma mesma categoria. Este é o caso, referenciado na seção 5.3, dos bancos de dados 
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OMIM e ALFRED, que estão classificados como General Polymorphism Databases no 

catálogo da Nucleic Acid Research. O banco de dados OMIM (Figura 6.6) armazena 

informações clínicas sobre os fenótipos associados a uma variação, já o banco de dados 

ALFRED armazena informações sobre frequências de um polimorfismo em uma 

população.  

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:dc= "http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 

xmlns:biositemaps="http://bioontology.org/ontologies/biositemap.owl#" 

xmlns:biodbcore="http://bioontology.org/ontologies/biodbcore.owl#" 

xmlns:molecular_db="http://inf.ufrgs.br/ontologies/molecular_db_summary.owl#" 

<rdf:Description rdf:about="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim"> 

   <biositemap:resource_name>OMIM</biositemap:resource_name> 

  <dc:date>2008-09-01</dc:date> 

   <biodbcore:data_type_captured> 

   <molecular_db:Gene/> 

   </biodbcore:data_type_captured> 

    <biodbcore:data_type_captured> 

<molecular_db:Disease/> 

   </biodbcore:data_type_captured> 

  </rdf:Description> 

</rdf:RDF>  

 

Figura 6.6: Arquivo RDF descrevendo o conteúdo do banco de dados OMIM. 

Assim, o banco de dados OMIM está associado às classes Gene e Disease. Já o 

banco de dados ALFRED está associado às classes Gene, Allele, Allele Variant e 

Population. Conforme mostrado na Figura 6.6, as classes que representam o conteúdo 

são associados ao elemento biodbcore:data_type_captured. O arquivo RDF mostrado 

na Figura 6.6 é baseado no vocabulário definido para o BioSiteMaps e BioDBCore.  

Database Tools (ontologia do domínio). Esta ontologia está relacionada 

especialmente aos mecanismos de acesso que um banco de dados pode possuir. Sobre 

os mecanismos, são descritos apenas o tipo a entrada exigida e a saída produzida, sendo 

que tanto para entrada quando para a saída podem ser especificados formatos (Tabela 

6.6). Descrições mais completas dos mecanismos de acesso estão fora do escopo do 

trabalho, para estas devem ser utilizadas ontologias específicas como a myGrid, que tem 

como foco a descrição de Web services.  

Tabela 6.6: Propriedades da ontologia Database Tools  

Propriedades Domain Range 

hasInput Access_Mechanism 
Biological_Entity_Attribute 

Biological_Entity 

hasInputFormat Access_Mechanism Data_Format 

hasOutput Access_Mechanism 
Biological_Entity_Attribute 

Biological_Entity 

hasOutputFormat Access_Mechanism Data_Format 
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Molecular Biology Database Category (ontologia do domínio). Define as 

categorias dos bancos de dados, seguindo a taxonomia do catálogo da Nucleic Acid 

Reserarch. Seguindo o modelo apresentado no Capítulo 4, um banco de dados pode 

estar classificado simultaneamente em mais de uma destas categorias.  

Data Format (ontologia do domínio). Define os formatos dos dados para bancos de 

dados.  Estes formatos podem ser específicos da área da bioinformática ou não. No caso 

dos que estão especificamente relacionados à bioinformática é estabelecida a relação 

entre as classes que representam estes formatos e a classe Biological Model Format. 

Parte da estrutura da ontologia Data Format é mostrada na Figura 6.7.  Caso o formato 

esteja relacionado a uma classe da ontologia Molecular Biology Summary Data isto é 

também explicitado na ontologia. Um exemplo disto é o BioPAX, um formato baseado 

em OWL, que está relacionado a classe Biological Model Format e é também 

relacionado a classe Pathway da Molecular Biology Summary Data. A Figura 6.7 não 

mostra o relacionamento entre formatos e classes da Molecular Biology Summary Data. 

 

 

 

Figura 6.7: Parte da Data Format. 

Bioinformatics Standards (ontologia do domínio). Enumera os padrões 

relacionados à área de bioinformática que visam facilitar a compreensão e o 

compartilhamento dos dados. São os padrões definidos no BioSharing (FIELD et al., 

2009), uma iniciativa que busca implementar políticas para compartilhamento dos dados 

a partir da identificação de padrões. Seguindo a estrutura do catálogo definido no 

BioSharing existem três classes de padrões dentro desta ontologia: 

 Reporting Requirements. Está relacionado aos padrões que descrevem a 

informação mínima requerida para descrever um experimento ou a informação 

sobre uma entidade. Além dos padrões definidos no BioSharing , na abordagem 

padrões como HUGO Gene Nomenclature Committee (SCRIVER et al., 2000) 

também foram incluídos aqui; 
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 Terminological Artifacts. Está relacionado aos vocabulários controlados e 

ontologias;  

 Exchange Formats. Está relacionado aos padrões cuja adoção auxilia no 

compartilhamento de informações entre os bancos de dados, por exemplo.  

Alguns dos padrões que aparecem nesta ontologia são compartilhados com outras 

ontologias (o BioPAX, por exemplo é um Exchange Format e um Data Format). Parte 

da estrutura desta ontologia é mostrada na Figura 6.8. 

 

 

 

Figura 6.8: Parte da Bioinformatic Standards. 

 

License Type (ontologia do domínio). Descreve o tipo de licença de uso a ser 

considerado. Algumas ontologias enumeram os diferentes tipos de licenças, podendo ser 

utilizadas
59

. 

ICD10 (ontologia do domínio). É a ontologia relacionada ao Código Internacional 

de Doenças
60

. Usada para caracterizar o conteúdo dos bancos de dados, uma vez que 

alguns são voltados especificamente para algumas doenças. 

NCBI Taxid (ontologia do domínio). É um conjunto de nomes e classificações para 

os organismos usado no GenBank
61

.   

Population Class (ontologia do domínio). Classes de população definidos no banco 

de dados dbSNP
62

. Usada para caracterizar o conteúdo dos bancos de dados.  

Molecular Biology Database (ontologia do banco de dados). Esta ontologia 

descreve as propriedades dos bancos de dados de biologia molecular. Estas 

propriedades são mostradas na Tabela 6.7, e consistem dos elementos de metadados 

definidos no BioDBcore, acrescidos de algumas outras propriedades definidas a partir 

da constatação de que estas podem auxiliar na determinação da qualidade global de 

bancos de dados de biologia molecular.  
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 http://bioportal.bioontology.org/ontologies/29684/?p=terms&conceptid=birnlex_2342 

60
 http://www.who.int/classifications/icd/en/ 

61
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ 

62
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21088/table/ch5.ch5_t2/?report=objectonly 
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Tabela 6.7: Propriedades da ontologia Molecular Biology Database  

Propriedades Range 

database_name  xsd:string 

main_resource_URL  xsd:string 

contact_information  xsd:string 

date_resource_established (year)  xsd:int 

conditions_of_use   License_Type 

data_types Biological_Entity 

curation_policy [manual | automatic | no ] 

standard   Bioinformatic_Standard 

taxonomic_coverage NCBI_Taxid 

accessibility   Access_Mechanism 

data_release_frequency   [ daily | weekly | monthly | yearly | 

eventually | undefined | never ] 

versioning [ yes| no] 

documentation_avaiable [yes| no] 

user_support_options [yes| no] 

relevant_publications Paper 

resource_wikipedia_URL xsd:string 

tools_avaiable Other_Tools 

number_of_ inlinks_main_resource_URL  xsd:int 

number_of_citations_relevant_publications xsd:int 

last_update (year) xsd:int 

data_extracted_from_publications [ yes | no ] 

data_extrated_from_databases [ yes | no ] 

data_from_contributors [ yes | no ] 

data_from_private_experiments [ yes | no ] 

database_sources Molecular_Biology_Database 

submission_of_data_via_Web [ yes | no ] 

submission_of_data_contacting_responsible [ yes | no ] 

submitted_data_must_relate_to_publication [ yes | no ] 

Population Population_Class  

Disease ICD10 

links_to_databases Molecular_Biology_Database 
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Dentre as propriedades que não são derivadas dos elementos do BioDBcore estão 3 

que correspondem a indicadores de qualidade utilizados nos experimentos mostrados no 

Capítulo 5: 

 number_of_ inlinks_main_resource_URL. Armazena o número de páginas Web 

que possuem links para a página do banco de dados (main_resource_URL); 

 number_of_citations_relevant_publications. O número de citações recebido por 

todas as publicações referenciadas em relevant_publications; 

 last_update (year). Armazena a data da última atualização do banco de dados. 

Permite determinar o grau de atualização (global) de um banco de dados; 

Outras 3 propriedades foram acrescentadas para detalhar alguns aspectos 

relacionados ao elemento Data Submission Policy presente no BioDBCore: 

 submission_of_data_via_Web. Indica se os dados podem ser submetidos pela 

Web, usando algum tipo de aplicação feita para isto; 

 submission_of_data_contacting_responsible. Indica se os dados podem ser 

submetidos a partir do contato com os responsáveis; 

 submitted_data_must_relate_to_publication. Indica se os dados submetidos 

devem estar descritos em alguma publicação. 

Foram acrescentadas também propriedades para descrever as fontes dos dados (por 

vezes os dados têm origem em múltiplas fontes dos dados): 

 data_extracted_from_publications. Indica se os dados são extraídos de 

publicações; 

 data_from_contributors. Indica se dados foram obtidos a partir de contribuições 

dos usuários; 

 data_from_private_experiments. Indica se os dados foram obtidos a partir de 

experimentos/análises feitas pelos próprios criadores do banco de dados; 

 data_extrated_from_databases. Indica se dados foram extraídos de outros 

bancos de dados; 

 databases_source. Indica os bancos de dados de onde foram extraídos dados (se 

for o caso). 

Outras 2 propriedades acrescentadas estão relacionadas a aspectos de relevância dos 

bancos de dados: 

 population. Quando aplicável, indica a classe da população
63

. Existem bancos de 

dados cujo conteúdo está limitado a populações específicas; 

 disease. Quando aplicável, indica as doenças (fenótipos) relacionadas aos bancos 

de dados. Existem bancos de dados voltados para doenças específicas, como 

câncer, por exemplo. 
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Por fim, foi acrescentada uma propriedade que indica cross-references entre os 

bancos de dados: 

 links_to_databases. Indica os bancos de dados que são referenciados por meio 

de links dentro do banco de dados. Dentro de um catálogo, a partir desta 

informação é possível descobrir que bancos de dados fazem referência a um 

banco de dados específico. 

Molecular Biology Database Quality (ontologia de qualidade). Descreve as 

dimensões de qualidade. Similar a Quality Assurance Ontology definida em (ROHRER; 

MOTZ; DIAZ, 2010) ou ao IQ Model definido em (MISSIER et al., 2006), a distinção 

reside no fato de que a ontologia definida na presente abordagem é voltada para 

avaliação da qualidade global de bancos de dados de biologia molecular, a partir de 

critérios pré-definidos. Outro aspecto a ser ressaltado é que na ontologia 

OntoEvalBioMolecularDB não são definidos aspectos relacionados ao perfil do usuário 

dos bancos de dados de biologia molecular. Isto se deve ao fato de que no contexto dos 

bancos de dados de biologia molecular, o perfil do usuário não é relevante como é no 

caso de recomendação de outros tipos de recursos disponíveis na Web como artigos, 

filmes, música ou páginas Web relacionadas à área de saúde, etc. No caso dos bancos de 

dados de biologia molecular, mais relevantes são os requisitos que os usuários 

expressam em determinado momento.  

Na ontologia Molecular Biology Database Quality são definidos os critérios de 

avaliação para cada dimensão de qualidade a ser considerada (ver Capítulo 4). Na 

próxima seção é feita a descrição destes critérios. Esta ontologia está diretamente 

associada ao retorno fornecido para o usuário, no cenário na seção 6.1 – Figura 6.1. 

6.2.2 Dimensões e Critérios de Qualidade 

Dentro da Molecular Biology Database Quality são definidas subclasses para cada 

uma das dimensões de qualidade consideradas e para cada uma destas classes que 

representam dimensões de qualidade definidas três subclasses (High, Medium e Low), 

que indicam níveis de qualidade atingidos pelos bancos de dados cada uma das 

dimensões de qualidade – Figura 6.9. Esta divisão em três níveis de qualidade é similar 

a que é utilizada em outro catálogo de bancos de dados, denominado CASIMIR (ver 

seção 3.2.4). 

Um banco de dados, que corresponde a uma instância da classe Molecular Biology 

Database, é classificado em um destes níveis de acordo com os indicadores de 

qualidade definidos a partir dos elementos de metadados representados como 

propriedades dos bancos de dados.  

Na ontologia as regras para classificar um banco de dados dentro dos diferentes 

níveis de qualidade são construídas com a utilização da já citada SWRL (O'CONNOR et 

al., 2005).  

Uma regra SWRL possui um antecedente e um consequente que consistem de 

conjunções de átomos, podendo ser lida, informalmente, como significando que se 

todos os átomos do antecedente são verdadeiros, então o consequente também deve ser 

verdadeiro. Um átomo é uma expressão na forma p(arg1, arg2,... argn), onde p é o 

símbolo de um predicado (pode ser uma classe, propriedade ou tipo de dado) e argi é o 

argumento da expressão (pode ser uma instância, valor de dado ou ainda variáveis 

relacionadas a estes). SWRL não suporta negação ou disjunção. Assim a regra 
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Molecular_Biology_Database(?x) ^ curation_policy(?x, "manual_curation") → 

High_Accuracy(?x), classifica todas instâncias da classe Molecular_Biology_Database, 

isto é bancos de dados, curados manualmente, como também membros da classe 

High_Accuracy. 

 

 

Figura 6.9: Parte da Molecular Biology Database Quality.  

Nos casos em que não foi possível expressar a regra usando apenas SWRL, a regra é 

definida usando SQWRL - Semantic Query-Enhanced Web Rule Language 

(O'CONNOR; DAS, 2009), uma linguagem que possui alguns operadores não existentes 

na SWRL e substitui a regra consequente por um operador de seleção. Neste sentido, 

uma limitação da SQWRL é que os resultados não podem ser inseridos na ontologia (a 

não ser que isto seja feito por meio de programação).  

A seguir, são definidas regras para algumas das dimensões consideradas relevantes 

para definição da qualidade global dos bancos de dados. Embora alguns dos 

experimentos realizados tenham confirmado a contribuição de alguns dos indicadores 

utilizados na determinação da qualidade global dos bancos de dados de biologia 

molecular, estes indicadores e os critérios para classificar os bancos de dados nas 

subclasses de cada dimensão de qualidade (High, Medium e Low), devem ser 

consideradas heurísticas. Trabalhos futuros envolvem o refinamento destas regras. 

6.2.2.1 Relevância 

Seguindo o exposto anteriormente, na definição das regras relacionadas à relevância, 

são considerados os dados requeridos pelo usuário. Assim, o usuário deverá indicar os 
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dados que necessita, sendo os bancos de dados classificados dentro das classes que 

indicam o nível de relevância considerando o fato de armazenarem ou não a informação 

requerida. Na definição das regras foi considerado que bancos de dados que possuem 

todos os dados requeridos pelo usuário são classificados como High_Relevancy, já 

bancos de dados que possuem 50% ou mais dos dados requeridos são classificados 

como Medium_Relevancy e finalmente bancos de dados que possuem menos de 50% 

dos dados requeridos são classificados como Low_Relevancy.  

Em (6.1) é apresentada a regra construída usando SWRL e SQWRL para classificar 

um banco de dados como High_Relevancy. Na regra é indicado que um banco de dados 

Molecular_Biology_Database(?x) deverá possuir todos os dados (data_types) 

requisitados pelo usuário  (no exemplo dado o usuário indica as classes Gene e Disease 

da ontologia Molecular Biology Summary Data, para expressar os dados requeridos 

para sua tarefa). Assim, usando SQWRL são comparados dois conjuntos: um com as 

classes da ontologia Molecular Biology Summary Data requisitadas pelo usuário (?ds) e 

outro com as classes da ontologia Molecular Biology Summary Data presentes no banco 

de dados (?s).   

 

Molecular_Biology_Database(?x) ^ 

data_types(?x, ?dt) ^ 

sqwrl:makeSet(?s, ?dt) ^ 

sqwrl:groupBy(?s, ?x) ^ 

sqwrl:makeSet(?ds, Gene) ^ 

sqwrl:makeSet(?ds, Disease) ^ 

sqwrl:difference(?dif, ?ds, ?s) ^ 

sqwrl:size(?sdif, ?dif) ^ 

swrlb:equal(?sdif, 0) → sqwrl:select(?x)  

 

(6.1) 

6.2.2.2 Acurácia 

Um banco de dados é considerado como tendo alta acurácia, média acurácia ou 

baixa acurácia a partir das regras mostradas em (6.2), onde é avaliada a propriedade 

curaton_policy. Aqui, como não são usadas instruções da SQWRL é possível gerar 

instâncias diretamente nas classes que indicam os níveis de acurácia. 

 

Molecular_Biology_Database(?x) ^ 

curation_policy(?x, "manual ")→ High_Accuracy(?x) 

 

Molecular_Biology_Database(?x) ^ 

curation_policy(?x, "automatic")→ Medium_Accuracy(?x) 

 

Molecular_Biology_Database(?x) ^ 

curation_policy(?x, "no") → Low_Accuracy(?x) 

 

 

(6.2) 

 

6.2.2.3 Credibilidade 

Os experimentos descritos no Capítulo 5 demonstram que o número de citações dos 

artigos relacionados aos bancos de dados de biologia molecular são um importante 

indicador de qualidade estando relacionados à credibilidade. Em função disto, as regras 
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definidas na ontologia levam em conta o número de citações para classificar um banco 

de dados nos três níveis de credibilidade. Uma dificuldade é estabelecer o limiar que 

determina quando um banco pode ser classificado em cada uma das classes.  

Desta forma, para definição das regras que definem o nível de credibilidade, é 

levada em conta a mediana do número de citações dos artigos e considerado que bancos 

de dados classificados como High_Believability têm o número de citações dos seus 

artigos maior que o valor da mediana, já bancos de dados classificados como  

Medium_Believability tem número de citações dos seus artigos igual ao valor da 

mediana e bancos classificados como Low_Believability tem número de citações dos 

seus artigos menor que o valor da mediana ou não possuem citações. Em (6.3) é 

mostrado o código da regra para identificar os bancos de dados com alta credibilidade 

(High_Believability). Em trabalhos futuros, estas regras devem ser aprimoradas uma vez 

que a tendência é que um número pequeno de bancos de dados sejam classificados na 

classe Medium_Believability. 

 

Molecular_Biology_Database(?x) ^ 

number_of_citations_relevant_publications(?x, ?citations) ^ 

sqwrl:makeBag(?b, ?citations) ^ 

sqwrl:median(?medianAll, ?b) ^ 

swrlb:greaterThan(?citations, ?medianAll) ^ 

swrlb:greaterThan(?citations, 0) → sqwrl:select(?x) 

 

 

(6.3) 

6.2.2.4 Tempestividade. 

No que se refere à tempestividade, um banco de dados é considerado como tendo 

alta tempestividade, média ou baixa considerando as regras mostradas em (6.4), onde é 

avaliada a propriedade last_update e o número de anos transcorridos desde a última 

atualização do banco de dados. 

Molecular_Biology_Database(?x) ^ 

last_update(?x, ?ly) ^ 

swrlb:subtract(?aux, 2012, ?ly) ^ 

swrlb:lessThanOrEqual(?aux, 1) → sqwrl:select(?x) 

 

Molecular_Biology_Database(?x) ^ 

last_update(?x, ?ly) ^ 

swrlb:subtract(?aux, 2012, ?ly) ^ 

 swrlb:lessThanOrEqual(?aux, 2) ^  

swrlb:greaterThan(?aux, 1) → sqwrl:select(?x) 

 

Molecular_Biology_Database(?x) ^ 

last_update(?x, ?ly) ^ 

swrlb:subtract(?aux, 2012, ?ly) ^ 

swrlb:greaterThan(?aux, 2) → sqwrl:select(?x) 

 

 

 

 

(6.4) 

6.2.2.5 Acessibilidade 

Considerando aspectos relacionados à acessibilidade, um banco de dados é 

considerado como tendo alta acessibilidade global considerando a regra mostrada em 
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(6.5), onde é considerada a existência de Web services (has_Web_Service), a 

possibilidade de realizar download (allows_Download_File) e de realizar o acesso 

usando um formulário HTML (has_HTML_Form). Os níveis médio e baixo consideram 

a inexistência de um dos mecanismos de acesso ou de dois destes mecanismos, 

respectivamente. 

Molecular_Biology_Database(?x) ^ 

has_HTML_Form(?x, ?hf) ^ 

has_Web_Service(?x, ?ws) ^ 

allows_Download_File(?x, ?df) ^ 

sqwrl:makeSet(?s, ?x) ^ 

sqwrl:groupBy(?s, ?x)→ sqwrl:select(?x) 

 

(6.5) 

 

Ainda sobre acessibilidade, existem situações em que o usuário deseja acessar um 

banco de dados usando um mecanismo específico. Para exemplificar tal situação, em 

(6.6) o usuário está requerendo acesso a um banco de dados via formulário HTML, 

informando o nome da doença e recebendo como retorno os genes relacionados. Neste 

caso, bancos de dados que não oferecem esta possibilidade são considerados de baixa 

acessibilidade. Já bancos de dados que oferecem a possibilidade de executar esta 

consulta, mas com outros mecanismos de acesso (Web service, por exemplo) são 

considerados de média acessibilidade. 

 

Molecular_Biology_Database(?x) ^ 

has_HTML_Form(?x, ?hf) ^ 

has_Input(?hf, Disease_Name) ^ 

has_Output(?hf, Gene) → sqwrl:select(?x) 

(6.6) 

 

6.2.2.6 Outras dimensões de qualidade 

Algumas considerações podem ser feitas quanto à definição de regras para outras 

dimensões de qualidade: 

 Completeza. Na abordagem, completeza é medida de acordo com a adoção de 

padrões relacionados à definição da informação mínima requerida para um 

banco de dados. A definição da informação mínima está relacionada ao foco do 

banco de dados. Bancos de dados que armazenam informações sobre 

microarrays, por exemplo, deverão seguir as especificações da MIAME - 

Minimum Information About a Microarray Experiment. Uma limitação desta 

regra é ligada ao fato de que não existem padrões de informação mínima para 

todo tipo de informação/dado requisitado. Uma possibilidade é considerar que a 

adoção de algum dos padrões MIBBI - Minimum Information for Biological and 

Biomedical Investigations (TAYLOR et al., 2008) para outros tipos de dados, 

que não os requeridos pelo usuário, permite inferir que a informação do banco é 

completa para outros tipos de dados; 

 Interpretabilidade. O formato dos dados está relacionado por vezes a um tipo 

específico de dados, no caso de microarrays, por exemplo, existe o BioPAX. 
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Para genética populacional, formatos como o Arlequim assumem importância
64

. 

Uma possibilidade seria relacionar este formato a uma entidade (Population) ou 

conjunto de entidades (Population e Allele). 

6.2.3 Estudo de Caso 

A ontologia pode ser vista como um painel que apresenta a qualidade dos bancos de 

dados de biologia molecular considerando diferentes visões (dimensões).  Cabe destacar 

que o primeiro critério a ser observado para seleção dos bancos de dados é o da 

relevância. O nível de qualidade atingido em outras dimensões interessará ao usuário 

somente se o banco de dados contiver os dados necessários para a realização de suas 

atividades, uma vez que não existe razão em analisar a acessibilidade de um banco de 

dados, por exemplo, se ele não possuir a relevância para a tarefa, isto é, se ele não 

armazenar os dados necessários. Assim, bancos de dados que contenham os dados 

requeridos devem ser considerados para uso mesmo que possuam qualidade baixa em 

outras dimensões (NAUMANN; LESER; FREYTAG, 1999).  

Esta seção tem por objetivo ilustrar o uso da OntoEvalMolecularBioDB em um caso 

de uso real. Neste estudo de caso são descritas as principais atividades realizadas por 

um grupo de pesquisadores que necessitam acessar informações de um conjunto de 

bancos de dados de biologia molecular. As tarefas realizadas não são detalhadas, uma 

vez que o objetivo é apenas demonstrar a utilidade da ontologia para seleção dos bancos 

de dados de biologia molecular armazenados em um catálogo.  

No estudo a ênfase está na análise de 2 dimensões de qualidade: relevância e 

acessibilidade. A ênfase é dada as estas 2 dimensões pelo fato de que estas não foram  

efetivamente consideradas no experimento da seção 5.1, onde foi gerado o ranking dos 

bancos de dados. Além disto, o uso da ontologia contribui de maneira mais significativa 

para estas duas dimensões do que para outras como credibilidade, que podem ser 

avaliadas, conforme demonstrado nos experimentos apresentados na seção 5.1 onde o 

número de citações dos artigos relacionados ao banco de dados foi identificado como 

um importante indicador.  

O estudo de caso consiste na identificação dos genes mais expressados na ocorrência 

da doença de Alzheimer e está documentado em (MARTELLO; ALVES, 2011). 

Quando um gene é transcrito em um mRNA, este gene é dito expressado. O nível de 

expressão de um gene está relacionado à quantidade de mRNA de um gene transcrito. 

Ainda, o nível de expressão de um gene varia de acordo com o tipo de célula, tecido ou 

estágio da doença, embora todas as células de um organismo tenham o mesmo DNA 

(FENSTERMACHER, 2005).  

A tarefa de identificação dos genes que são mais expressados em cérebros afetados 

pela doença de Alzheimer pode ser decomposta em um conjunto de subtarefas básicas: 

1. Obter dados de transcriptoma (Microarrays) relacionados à doença de 

Alzheimer; 

1.1. Selecionar um conjunto de estudos de transcriptoma dentre os obtidos; 

1.2. Selecionar Microarrays específicos dos estudos (apenas os que se referem a 

um tecido específico – hipocampo); 
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2. Realizar análise da diferenciação de expressão; 

2.1. Gerar o ranking das sondas (probes) considerando dois grupos para 

comparação (normal vs. afetados);  

2.2. Mapear as sondas (probes) para genes. Esta tarefa corresponde a um 

processo de anotação, onde nomes de genes são associados às sondas 

(probes); 

3. Análise de enriquecimento funcional; 

4. Eliminar genes cuja proteína codificada é desconhecida; 

5. Relacionar o resultado do enriquecimento funcional com a doença de Alzheimer. 

Quando for o caso, para cada tarefa o usuário indica os dados requeridos, isto é as 

entidades biológicas presentes na ontologia Molecular Biology Summary Data. A 

Tabela 6.8 apresenta uma lista de alguns bancos de dados bem como seu conteúdo, 

representado pela lista das entidades biológicas presentes na ontologia Molecular 

Biology Summary Data. Esta lista não é exaustiva, servindo apenas para ilustrar a 

utilidade da ontologia. 

Tabela 6.8: Bancos de dados de biologia molecular com descrição do conteúdo  

 Banco de Dados URL Conteúdo 

 

Array Express Archive 

 

http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress 

Gene 

Disease 

Assay 

Microarray          

Pfam database http://pfam.sanger.ac.uk 

Gene  

Protein 

Protein Function  

Protein Conformation 

GO – Gene Ontology http://www.geneontology.org 
Gene 

Gene Function 

Phenopedia 
http://www.hugenavigator.net Gene 

Disease 

OMIM 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim Gene 

Disease 

 

Para realizar a primeira das subtarefas, obter dados de estudos com microarrays 

relacionados à doença de Alzheimer, é necessário utilizar bancos de dados que possuam 

dados relacionados a estudos de expressão gênica. Expressão gênica envolve a 

manifestação fenotípica de um gene ou genes pelo processo de transcrição ou 
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tradução
65

. A necessidade de obter estes dados pode ser expressa por uma consulta 

como: 

Retorne estudos de expressão gênica relacionados à doença de Alzheimer 

Esta consulta exige que o banco de dados armazene dados sobre a doença e sobre 

estudos relacionados à doença. Portanto, para a consulta considerada, as classes 

relevantes da seriam: Disease e Assay. Considerando a Tabela 6.8, o banco de dados 

mais adequado, isto é com maior relevância, para a realização de uma consulta é o 

ArrayExpress Archive. 

No ArrayExpress Archive, utilizando o nome da doença como argumento para a 

consulta “Alzheimer disease”, é possível recuperar os dados sobre os estudos de 

expressão gênica (mais particularmente dados sobre microarrays relacionados aos 

estudos). Foi selecionado um estudo específico dentre os retornados, este experimento 

continha 161 microarrays - Tarefa 1.1. Esta seleção foi feita em função da variedade de 

amostras presentes no estudo e da plataforma utilizada (existem pacotes estatísticos 

facilmente aplicáveis para determinadas plataformas). Deste estudo foram selecionados 

apenas microarrays que continham relacionados a um tecido específico (hipocampo - 

responsável pela consolidação da memória) – Tarefa 1.2.  

O processo de seleção dos dados realizados nas tarefas 1.1. e 1.2 foi feito usando 

uma linguagem e um ambiente de desenvolvimento integrado, voltada para análise 

estatística denominada R
66

. Após isto, no estudo restaram 23 microarrays dos 161 

presentes inicialmente. Na segunda tarefa (realizar análise da diferenciação de 

expressão), os dados são processados sendo identificados os 100 genes com maior 

variação de expressão. Novamente, não é feito acesso a outros bancos de dados para 

realização desta tarefa, apenas processamento usando o R. 

A próxima tarefa (Tarefa 3) consiste em identificar a função destes 100 genes. Aqui 

é novamente necessário acessar um banco de dados. A consulta pode ser expressa 

como:  

Para o grupo de 100 genes retorne a sua função.  

Considerando esta consulta, duas classes são relevantes: Gene e Gene Function. O 

banco de dado que dá suporte a esta consulta é o Gene Ontology. No experimento 

relatado em (MARTELLO; ALVES, 2011) o acesso ao Gene Ontology é feito com a 

utilização de pacotes para o pacote estatístico R. No caso do Gene Ontology, os dados 

são utilizados em um teste estatístico (hipergeométrico) a partir do qual é feito o 

enriquecimento funcional.  

Finalizado o enriquecimento funcional com os dados do Gene Ontology é verificado 

quais dos genes estão associados a proteínas conhecidas – Tarefa 4.  Para esta tarefa a 

consulta pode ser expressa como: 

Para o grupo de 100 genes, quais são os que estão associados a proteínas 

conhecidas? 

Para esta consulta, 2 entidades podem ser identificadas: Gene e Protein. 

Considerando os dados da Tabela 6.8 Pfam é o banco de dado que fornece o suporte 
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adequado. Assim, é verificado no Pfam se a proteína já está registrada no banco de 

dados (novamente o acesso é feito pelo R usando um pacote que permite acesso ao 

banco de dados). A partir disto, os 100 genes identificados são reduzidos a um número 

de 45 genes.  

Para cada um destes 45 genes é feita então a verificação de quais doenças estão 

relacionados à doença de Alzheimer. Aqui a consulta pode ser expressa como:  

Quais são os genes relacionados à doença de Alzheimer?  

Para esta consulta duas entidades podem ser identificadas: Gene e Disease. 

Observando a Tabela 6.8, 3 bancos de dados podem fornecer suporte a esta consulta: 

OMIM,  Phenopedia e  ArrayExpress Archive. 

O critério de escolha é então motivado pela existência de um mecanismo de acesso 

que permita fornecer como argumento de consulta o nome da doença obtendo como 

retorno os genes relacionados, o que o Phenopedia oferece. Não é o caso do OMIM, que 

não oferece tal mecanismo e nem do ArrayExpress Archive que retorna estudos – 

Assays - a partir do nome da doença. 

O que o estudo de caso demonstra é o fato de que adotar um modelo que represente 

sucintamente entidades biológicas pode auxiliar no processo de identificação dos 

bancos de dados adequados para uma tarefa. O estudo de caso também demonstra que, 

em algumas situações, os mecanismos de acesso permitem identificar o banco de dados 

a ser utilizado, como no caso da opção pelo Phenopedia em detrimento do OMIM e 

ArrayExpress Archive. 

6.3 Considerações Finais sobre o Uso de Recursos da Web Semântica 

O exposto neste capítulo demonstra que parte das dificuldades encontradas na 

avaliação de algumas dimensões de qualidade relacionadas aos bancos de dados, como 

relevância e acessibilidade, podem ser minimizadas com o uso de recursos da Web 

semântica. Além disto, fornecer ao usuário a avaliação de um banco de dados segundo 

cada uma das dimensões de qualidade pode, em algumas situações, ser mais útil do que 

oferecer um ranking dos bancos de dados, uma vez que é oferecida ao usuário uma 

visão mais clara dos aspectos avaliados, algo que um ranking não explicita 

adequadamente.  

No entanto, a efetiva aplicação da OntoEvalMolecularBioDB dependente da 

disponibilização das informações dos bancos de dados nestes padrões. Embora existam 

ainda indefinições em iniciativas como o BioDBCore é possível vislumbrar que no 

futuro pelo menos parte das informações sejam disponibilizados (GAUDET; ROCCA-

SERRA, 2012). 
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7 CONCLUSÃO 

Esta tese apresenta uma abordagem, denominada ArgusBioDB, para avaliar a 

qualidade global dos bancos de dados de biologia molecular visando à seleção daqueles 

bancos de dados que melhor atendem requisitos de qualidade de dados. Em geral, a 

seleção dos bancos de dados vem sendo feita a partir da avaliação da similaridade do 

conteúdo em relação à consulta, de estatísticas sobre o conteúdo dos bancos de dados, 

da análise do conteúdo ou da avaliação explícita dos usuários. Já na ArgusBioDB a 

qualidade global de um banco de dados é determinada por meio da utilização de 

indicadores de qualidade baseados em metadados e Web metrics, que vêm sendo pouco 

utilizados no processo de seleção de bancos de dados. 

O principal cenário de aplicação da abordagem desenvolvida na tese está 

relacionado à identificação dos bancos de dados que atendem determinados requisitos 

de qualidade em catálogos de bancos de dados de biologia molecular. Atualmente, estes 

catálogos armazenam uma descrição pouco detalhada dos bancos de dados, possuem 

mecanismos de consulta limitados e não explicitam para seus usuários aspectos 

relacionados à qualidade dos bancos de dados. Ainda cabe ressaltar que embora existam 

iniciativas como o BioDBCore, onde são definidos elementos de metadados para 

descrever os bancos de dados de biologia molecular visando auxiliar usuários na 

identificação dos bancos úteis para suas tarefas, não existem estudos onde seja feita 

análise de como estes metadados estão relacionados a dimensões de qualidade e como 

podem favorecer a identificação dos bancos de dados mais adequados. Considerando 

este cenário, a tese contribui para um melhor entendimento sobre como podem ser 

avaliados e selecionados os bancos de dados de biologia molecular, por meio de um 

modelo que define dimensões, indicadores e métricas de qualidade e procura tornar 

mais claro os requisitos dos usuários destes bancos de dados.  É feita ainda a avaliação 

do quanto alguns indicadores de qualidade podem auxiliar na determinação da 

qualidade global dos bancos de dados de biologia molecular.  

A partir dos experimentos realizados, foi possível constatar que alguns metadados, 

que são facilmente obtidos, podem ser úteis para avaliação global dos bancos de dados 

de biologia molecular (o número de citações dos artigos relacionados aos bancos de 

dados, por exemplo). Por outro lado, foi possível constatar também que uma descrição 

mais rica dos bancos de dados é um fator importante para permitir a identificação dos 

bancos de dados mais adequados para a realização de uma tarefa específica. Isto pode 
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ser constatado especialmente em relação à descrição dos mecanismos de acesso e 

conteúdo (seção 6.2.3). 

Neste sentido, a definição de uma ontologia (OntoEvalMolecularBioDB ) que 

auxilie e torne mais claro o processo de avaliação global dos bancos de dados de 

biologia molecular, facilitando a automação do processo de seleção dos melhores 

bancos de dados, a partir do uso dos recursos da Web semântica é também uma 

contribuição da tese. Cabe ressaltar que embora esteja previsto o uso de recursos da 

Web Semântica em iniciativas como o BioDBCore, a forma de utilizar estes recursos 

não foi, até o momento, efetivamente explorada. 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho foram geradas publicações que abordaram 

temas relevantes para a tese, por vezes em domínios que não envolviam bancos de 

dados de biologia molecular, mas que tratavam de aspectos relacionados à avaliação da 

qualidade de dados. Neste sentido, o tema da tese esteve inicialmente relacionado à 

qualidade de informações em páginas e Web sites com conteúdo não estruturado 

(textual), relacionado à área de saúde. O estudo relacionado à qualidade de bancos de 

dados de biologia molecular surgiu durante a realização do sanduíche na Universidade 

Politécnica de Valência. Período no qual foi constatado que algumas das dimensões e 

métricas de qualidade utilizadas para avaliar páginas ou Web sites (PageRank, inlinks, 

etc) poderiam ser úteis na avaliação de alguns aspectos de qualidade de bancos de dados 

de biologia molecular presentes na Web.  

Assim, considerando o domínio de aplicação inicial, 4 dos trabalhos publicados 

tinham por objetivo identificar e representar aspectos relacionados à qualidade da 

informação presente em páginas Web e Web sites, voltadas para a área de saúde ou para 

o ambiente de ensino a distância (onde o conteúdo de páginas Web e Web sites são 

utilizados como material complementar de ensino). Estes artigos, que forneceram 

subsídios para o trabalho desenvolvido e especialmente para definição da ontologia 

descrita no Capítulo 6, são: 

 LICHTNOW, D. Um Estudo sobre Avaliação da Qualidade do Conteúdo de 

Sites com Recursos da Web Semântica. Porto Alegre, RS: PPGC da UFRGS, 

2008 (Trabalho Individual I - TI - 1330). 

 LICHTNOW, D. .; JOURIS, A. ; BORDIGNON, A.; PERNAS, A. M.; LEVIN, 

F. H.; NASCIMENTO, G. S.; SILVA, I. C. S.; GASPARINI, I.; TEIXEIRA, J. 

M.; ROSSI, L. H. L.; OLIVEIRA, O. E. D.; SCHREINER, P.; GOMES, S. R. 

V.; PALAZZO M. de OLIVEIRA, J Relato e Considerações sobre o 

Desenvolvimento de uma Ontologia para Avaliação de Sites da Área de Saúde. 

Cadernos de Informática (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil, v.4, n.1, p. 7–

46, 2009. 

 GASPARINI, I.; LICHTNOW, D.; PIMENTA, M. S.; PALAZZO M. de 

OLIVEIRA, J. Quality Ontology for Recommendation in an Adaptive 

Educational System In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

INTELLIGENT NETWORKING AND COLLABORATIVE SYSTEMS, 

INCOS, 2009. Proceedings... Washington, DC, USA.: IEEE Computer Society, 

2009. p. 329–334.  
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 LICHTNOW, D.; GASPARINI, I.; BOUZEGHOUB, A.; PIMENTA, M. S.; 

PALAZZO M. de OLIVEIRA, J. Recommendation of Learning Material through 

Students’ Collaboration and User Modeling in an Adaptive E-Learning 

Environment. In: DARADOUMIS, T. et al. (Ed.). Technology-Enhanced 

Systems and Tools for Collaborative Learning Scaffolding. Berlin, 

Heidelberg: Springer Verlag, 2011c. p.   257–278.  

Um dos problemas para avaliação da qualidade dos dados presentes na Web é 

relacionado à dificuldade para extrair os indicadores de qualidade. A partir disto, alguns 

aspectos relacionados à extração de dados foram abordados ao longo do 

desenvolvimento da tese, sendo geradas 2 publicações: 

 LICHTNOW, D.; PERNAS, A. M.; MANICA, E.; KALIL, F.; PALAZZO M. de 

OLIVEIRA, J.; LEITHARDT, V. R. Q. Automatic Collection of Authorship 

Information for Web Publications. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

WEB INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY, WEBIST, 6., 2010. 

Proceedings... Lisboa: INSTICC, 2010, p. 339-344. 

 LICHTNOW, D.; PALAZZO M. de OLIVEIRA, J. ; LIMA, J. V. ; PROENCA 

JR., M. L. ; BARROS, R. M. ; ADANIYA, M. H. A. C. . Técnicas de Extração 

de Informação para Avaliação da Qualidade de Páginas Web com o Uso de 

Ontologias. Cadernos de Informática (UFRGS), v. 5, p. 77-88, 2010. 

Uma das dimensões de qualidade consideradas para avaliação de dados é a 

verificabilidade. Esta dimensão de qualidade é analisada de forma mais aprofundada no 

artigo:  

 LICHTNOW, D.; WIVES, L. K.; PALAZZO M. de OLIVEIRA, J.; Towards an 

Approach Based on Verifiability Aspects to Help in the Quality Evaluation of 

Textual Web Pages. In: In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON WEB 

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY, WEBIST, 6., 2010. 

Proceedings... Lisboa: INSTICC, 2012, p. 689-694. 

Uma das contribuições da tese está nos experimentos realizados com alguns 

metadados na geração de rankings (seção 5.1), cuja correção foi medida a partir da 

comparação com rankings produzidos a partir da avaliação de usuários. Não foram 

encontrados experimentos similares a estes. Em geral, trabalhos que abordam questões 

de qualidade de dados discutem dimensões de qualidade, sem muitas vezes definir como 

mensurar estas dimensões e sem apresentar experimentos.  

A definição de que metadados e Web metrics utilizar como indicadores de qualidade e 

a geração de rankings de bancos de dados de biologia molecular são abordados nos 

Capítulos 4 e 5 e geraram a seguinte publicação: 

 LICHTNOW, D.; LEVIN, A.; ALVES, R.; CASTELLO, I. M.; DOPAZO, J.; 

PASTOR, O.; PALAZZO M. de OLIVEIRA, J. Using metadata and web metrics 

to create a ranking of genomic databases. In: IADIS WWW/INTERNET 

CONFERENCE, 2011 Proceedings... Portugal, Lisboa: IADIS Press, 2011a. p. 

253–260. 

Nos catálogos de bancos de dados de biologia molecular foram constatadas 

dificuldades na definição de vocabulários a serem utilizados para representar o conteúdo 

destes bancos de dados. Geralmente são adotados vocabulários sem avaliar se estes irão 

fornecer o auxílio desejado. Assim, a avaliação feita nos experimentos apresentados na 
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seção 5.2 e a discussão sobre como representar sucintamente o conteúdo dos bancos de 

dados de biologia molecular, visando medir sua relevância para uma determinada tarefa, 

são outra contribuição da tese. A avaliação dos termos MeSH para representação sucinta 

do conteúdo presente nos bancos de dados e o uso de outros indicadores de qualidade 

extraídos a partir das informações sobre os artigos que descrevem ou citam os bancos de 

dados, geraram a seguinte publicação: 

 LICHTNOW, D.; ALVES, R.; LEVIN, A.; CASTELLO, I. M.; DOPAZO, J.; 

PASTOR, O.; PALAZZO M. de OLIVEIRA, J. Using papers citations for 

selecting the best genomic databases. In: INTERNATIONAL CONFERENCE 

OF THE CHILEAN COMPUTER SCIENCE SOCIETY, SCCC, 30., 2011, 

Curico, Chile. Proceedings... [S.l.:s.n], 2011b. p.1–10. (Post-proceedings serão 

publicados pela IEEE). 

Finalmente, com base nas ontologias desenvolvidas para avaliação de páginas Web e 

Web sites, foi submetido para publicação um artigo relacionado à ontologia descrita no 

Capítulo 6:  

 LICHTNOW, D.; ALVES, R.; LEVIN, A.; BURRIEL, V.; PASTOR, O.; 

PALAZZO M. de OLIVEIRA, J. Developing a Data Quality Ontology for a 

Molecular Biology Database Catalog. World Wide Web Journal. Heidelberg: 

Springer Verlag (Manuscrito Submetido) 

7.1 Trabalhos Futuros 

A partir da abordagem desenvolvida é possível identificar alguns possíveis trabalhos 

futuros, visando complementar aspectos não abordados ou parcialmente abordados ao 

longo do desenvolvimento do trabalho:  

 Representação do conteúdo de bancos de dados de biologia molecular. 

Conforme destacado ao longo do trabalho, definir a forma de representar 

sucintamente o conteúdo de um banco de dados é uma tarefa em aberto. Na tese 

foi proposto o uso de uma ontologia que fosse a representação de um esquema 

global sumarizado de todos os bancos presentes em um catálogo. No entanto, 

conforme já destacado, a sumarização de ontologias ou de esquemas de bancos 

de dados não é uma tarefa trivial. Neste sentido em seu estágio atual, a ontologia 

Molecular Biology Summary Data descrita na seção 6.2.1 e desenvolvida para 

representar o conteúdo dos bancos de dados, deve ser revista, aprimorada e 

validada considerando os requisitos definidos também na seção 6.2.1;  

 Implementação de uma aplicação baseada na abordagem. Embora tenham 

sido implementados programas para extrair os metadados necessários para 

realização de alguns experimentos e para gerar rankings dos bancos de dados, a 

implementação de uma ferramenta que possa vir a ser utilizada pelos usuários 

dos bancos de dados de biologia molecular é um trabalho futuro. Uma 

possibilidade que chegou a ser considerada foi criação de um novo catálogo, 

gerado a partir dos dados disponíveis no catálogo da Nucleic Acid Research. 

Agora, com o advento do BioDBCore, proposto em 2011, uma possibilidade é 

implementar uma aplicação que faça uso dos elementos de metadados definidos 

nesta iniciativa, complementados com outros considerados relevantes na 

abordagem; 
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 Definição de uma taxonomia de requisitos/tarefas dos usuários de bancos de 

dados de biologia molecular. Ao longo do trabalho ficou clara a dificuldade em 

identificar tarefas comuns entre usuários dos bancos de dados de biologia 

molecular, bem como outros requisitos. Embora não seja possível mapear estas 

tarefas em sua totalidade, em trabalhos futuros um esforço maior deve ser feito 

neste sentido, de forma a gerar ao menos uma taxonomia básica destas tarefas; 

 Criação de mecanismos de recomendação. Uma possibilidade futura é criar 

mecanismos de recomendação de bancos de dados. Assim, no momento que um 

novo banco de dados fosse incorporado ao catálogo, potenciais usuários 

poderiam ser alertados disto (via e-mail, por exemplo), a partir da avaliação dos 

seus interesses anteriores. Considerando a taxa de crescimento do número de 

bancos de dados de biologia molecular, esta pode ser uma alternativa 

interessante; 

 Uso das regras da ontologia em sistemas de integração. Conforme ressaltado 

no Capítulo 3, em sistemas onde é realizada a integração dos dados, em muitos 

casos a seleção dos dados conta com a avaliação explícita dos usuários. Neste 

sentido, aplicar as regras definidas na ontologia ou utilizar alguns dos critérios 

de ranking avaliados é uma possibilidade a ser testada, de forma a facilitar o 

processo de integração dos dados e reduzir o grau de subjetividade presente no 

processo de avaliação da qualidade global dos bancos de dados; 

 Seleção de Web services. Além de catálogos de bancos de dados existem 

também catálogos de Web services que permitem acessar dados de bancos de 

dados. A qualidade global dos bancos de dados utilizados por estes Web services 

pode servir como um importante critério para sua seleção; 

 Considerar outras avaliações de usuários. Caso propostas como o MetaBase 

(BOLSER et al., 2012) sejam efetivamente implementadas, é possível pensar em 

determinar a credibilidade de um banco de dados mediante também a análise dos 

comentários dos usuários. 

 Extração/preenchimento dos metadados. Uma dificuldade para o 

desenvolvimento do trabalho residiu especialmente na dificuldade de obter 

metadados. Estudar formas de facilitar a extração automática de alguns destes  

metadados é também um trabalho futuro. Cabe ressaltar que o grupo que está 

desenvolvendo o BioDBCore propõe que os próprios responsáveis pelos bancos 

de dados associem valores aos elementos de metadados definidos e enviem 

arquivos com estes para publicação junto ao catálogo da Nucleic Acid Research. 

Caso isto ocorra, algumas das dificuldades encontradas na realização do trabalho 

serão minimizadas. 
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