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RESUMO

A informática  é  uma  área  chave  para  a  integração  de  outras  áreas  do

conhecimento.  Como  uma  área  meio,  a  informática  está  sendo  utilizada

intensamente  para  o  armazenamento  e  organização  de  bancos  de  dados  de

proteínas.  Provavelmente,  seria  muito  difícil  trabalhar  com  o  volume  atual  de

informações e dados se recursos de informática não fossem utilizados. A tecnologia

da informação é também um importante meio para que o usuário tenha acesso aos

recursos destes bancos de dados.  Este  trabalho teve como objetivos  analisar  e

propor uma nova interface para um sistema utilizado para o estudo de proteínas, o

InterProScan,  análise  feita  sob  a  ótica  de  um  profissional  de  sistemas  de

informação. A avaliação foi feita utilizando questionários, um abordando o aspecto

sobre a interação com o usuário e outro sobre a organização das informações na

interface.  Como resultado,  foi  percebido que o sistema possui  características de

usabilidade funcionais que estão de acordo com as boas práticas de usabilidade,

porém,  possui  algumas  deficiências  quanto  à  forma  como  são  exibidas  as

informações. Além disso, foi desenvolvido um protótipo como sugestão de uma nova

interface  para  este software,  bem como  sugestões  de  recursos  que  não  foram

implementados  neste  trabalho.  O  protótipo  desenvolvido  sugere  novos  recursos

para o InterProScan, como a visualização dos domínios funcionais utilizando um

gráfico de barras para que o usuário  possa comparar  a  porcentagem que cada

domínio representa em relação ao original  e entre seus pares; foi  implementada

uma forma mais direta para que o usuário tenha acesso à informação, utilizando

uma interface mais simples, podendo, inclusive, escolher se irá utilizar a sequência

ou o identificador de determinada proteína como entrada. Através da implementação

sugerida,  o  sistema proporciona uma melhor  experiência ao usuário,  bem como

economiza em recursos computacionais. Como perspectiva para outros trabalhos

relacionados,  poderia  ser  utilizado  à  extração  de  conhecimento  de  informações

retornadas  pelo  InterProScan,  técnicas  de  inteligência  computacional,  como  as

redes  neurais,  uma  vez  que,  este  tipo  de  recurso,  já  é  reconhecido  para  esta

finalidade, sendo uma técnica eficiente em problemas de mineração de textos em
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diversas áreas.  Concluímos que os  resultados deste  trabalho poderão contribuir

com possíveis melhorias do sistema InterProScan, ou servir como base para futuras

pesquisas  relacionadas  a  aperfeiçoamentos  do  sistema  InterProScan  ou  outros

sistemas de computação aplicados à biologia.

Palavras chave: Sistemas de Informação; Bioinformática; Biologia Computacional;
InterProScan; InterPro, domínios protéicos.
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ABSTRACT

Information  technology  is  a  key area for  the  integration  of  other  areas  of

knowledge. As a middle area, the computer is being used intensively for the storing

and organizing protein databases. It would probably be very difficult to work with the

current  volume  of  information  and  data  if  computer  resources  were  not  used.

Information technology is also an important means for the user to get  access to

resources of  these databases.  This  study aimed to  analyze and propose a new

interface to a system used for the study of proteins, InterProScan, analysis from the

perspective of professional information systems. The assessment was done using

questionnaires, one addressing the aspect of interaction with the user and the other

on the organization of information in the interface. As a result, it was realized that the

system has functional usability features that comply with good usability practices,

however, it has some deficiencies as to how the informationhas been developed for

the software as well as suggestions features are displayed. In addition, a prototype

as a suggestion of a new interface was implemented in this study. The prototype

suggests new features for InterProScan as the visualization of functional domains

using a bar graph so that the user can compare the percentage that each domain is

in the original and among their peers; a more direct way has been implemented so

that the user has access to  information using a simpler  interface,  and may also

choose whether  to  use the  signature  or  the  particular  protein  identifier  as  input.

Through  the  suggested  implementation,  the  system  provides  a  better  user

experience and saves on computing resources. How to prospect other related works,

could  be  used  to  extract  knowledge  from information  returned  by  InterProScan,

computational  intelligence techniques such as neural networks, since this type of

resource, is already recognized for this purpose, being an efficient technique in the

text mining problems in several areas. We conclude that the results of this study may

contribute to possible improvements of InterProScan system, or serve as a basis for

future research related to improvements of InterProScan system or other computer

systems applied to biology.

Keywords:  Information  Systems;  Bioinformatics;  Computational  Biology;
InterProScan; InterPro; protein domains.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA

O  tema  proposto  foi  estudado  utilizando  como  referência  a  interface  do

sistema de informação InterProScan disponível no InterPro (MITCHELL et al., 2015).

A análise foi pautada em verificar utilizando heurísticas de usabilidade adaptadas

para o sistema e, como resultado final, sugerir uma interface para este sistema. Ao

final, foram propostos alguns recursos que não foram objetos deste trabalho, mas

que poderão eventualmente ser desenvolvidos em trabalhos futuros.

1.2 PROBLEMA

Com o objetivo de orientar a realização deste trabalho, o seguinte problema

foi  formulado:  Como  obter  melhorias  na  interface  do  InterProScan  através  da

utilização  de  critérios  ergonômicos  e  de  usabilidade  relacionados  ao  design da

interface?

1.3 OBJETIVO

Avaliar  a  interface  gráfica  do  sistema  InterProScan,  um  sistema  de

informação com o objetivo de integrar diversas bases de dados de proteínas do

consórcio de bancos de dados de proteínas UniProt (UniProt Consortium,  2014).

Para este objetivo, pretende se de forma específica:

• Analisar os resultados obtidos dos dados levantados a partir do questionário;

• Propor  melhorias  na  interface  gráfica  de  forma  a  promover  um  maior

aproveitamento por  parte  do usuário  ao extrair  informações a partir  deste

sistema através do desenvolvimento de um protótipo;

• Verificar  a  possibilidade  de  extrair  mais  informações  a  partir  dos  dados

gerados pelo sistema InterProScan;
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• Investigar através de heurísticas de usabilidade adaptadas para este sistema,

possíveis problemas e ou características da interface do sistema.

1.4 JUSTIFICATIVA

O estudo de proteínas se faz importante devido às possíveis relações destas

com diversas partes dos organismos podendo influenciar direta ou indiretamente no

funcionamento destes. Um exemplo disso é que, estando envolvidas na replicação

do  DNA,  as  proteínas  atuam  diretamente  na  formação  das  células  sendo

fundamentais  na  manutenção  do  organismo.  Além  disso,  as  proteínas  têm

relevância nas áreas de desenvolvimento de fármacos, medicina, biologia etc.

O UniProt (Universal Protein Resource) é um consórcio entre o EMBL-EBI

(European Bioinformatics Institute), o SIB (Swiss Institute of Bioinformatics) e o PIR

(Protein Information Resource). O UniProt tem o objetivo de fornecer um banco de

dados com sequências proteicas, bem como documentação sobre estas com um

livre acesso para todos que precisarem dela.

O InterPro  agrega recursos para o tratamento das informações presentes

nestes bancos de dados; dentre elas, o sistema para verificação de similaridade

entre domínios funcionais chamado InterProScan. O estudo dos domínios funcionais

se faz importante na compreensão entre proteínas, bem como relacionamentos e

funções dos mesmos.

O  autor  do  presente  trabalho  utilizou  o  sistema  InterProScan,  realizando

atividades do curso de pós-graduação stricto sensu em Tecnologia da Informação

Aplicada à Biologia Computacional. O autor percebeu que este software, apesar de

bem completo e com recursos avançados para acessar os bancos de dados, exibe

as informações extraídas destes de forma não muito clara ao usuário final.  Este

pesquisador percebeu, então, algumas características que poderiam ser agregadas

à interface do sistema para uma melhor experiência do usuário.

Uma interface de um sistema deve possibilitar que as informações extraídas

deste sejam exibidas de forma clara e compreensível ao usuário, sendo este um

recurso maior para atender às demandas de informação de forma a possibilitar uma
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experiência  agradável  e  produtiva.  Este  objetivo  não  foi  alcançado  por  este

pesquisador durante seu contato com o InterProScan.

Assim, justifica-se a pesquisa em torno de uma metodologia de avaliação da

interface deste sistema; ao final da pesquisa, fornecer-se-á uma análise sobre a

interface do mesmo, bem como um protótipo, como uma sugestão de interface que

poderá, futuramente, ser aplicada a este e outros sistemas deste tipo.

1.5 HIPÓTESE BÁSICA

A hipótese básica desta pesquisa envolve o fato de se verificar com algumas

heurísticas  supostos  problemas  na  interface  do  InterProScan,  que,  acredita-se,

terem  passados  despercebidos  pelos  desenvolvedores  do  sistema,  bem  como

sugestões de novas funcionalidades para o mesmo. Uma proposta de interface foi

desenvolvida como forma de demonstração de possíveis melhorias à original.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este  capítulo  apresenta  a  fundamentação  teórica  relacionada  aos  tópicos

tratados nesta dissertação.

A  seção 2.1 apresenta uma visão geral  sobre proteínas e seus domínios

funcionais. A seção 2.2 aborda algumas bases de dados de proteínas. A seção 2.3

apresenta  uma  visão  geral  sobre  o  projeto  InterPro,  bem  como  o  software

desenvolvido por  este,  o InterProScan. A  seção 2.4 apresenta um levantamento

sobre  os  softwares existentes  que trabalham com dados gerados  pelo  software

InterProScan. A seção 2.5 trata do tema usabilidade de sistemas, abordando termos

e  técnicas  utilizadas  no  trabalho.  A  seção  2.6 relata  o  conceito,  utilizações  e

exemplifica  casos  de  sucesso  da  utilização  de  cache e  pré-processamento  de

informações.  A  seção 2.7 trata  da mineração de textos,  conceituando o tema e

apresentando técnicas de como deverá ser feita uma mineração de textos.

2.1 PROTEÍNAS

O  termo  proteína  provêm  do  grego  proteíos,  que  significa,  “o  que  tem

prioridade”;  “o  mais  importante”.  As  proteínas  são  substâncias  fundamentais  de

todos  os  seres  vivos.  Mesmo  as  formas  mais  simples,  como  os  vírus,  contêm

proteínas  em  suas  estruturas  (AMABIS  e  MARTHO,  2006).  As  proteínas  são

formadas  por  20  diferentes  tipos  de  aminoácidos,  agrupados  em  diferentes

formações. Os aminoácidos são moléculas que contêm simultaneamente os grupos

funcionais amina (-NH2) e ácido carboxílico (-COOH).

As proteínas são formadas por dezenas, centenas ou até mesmo milhares de

aminoácidos ligados em sequência. As proteínas são consideradas relativamente

grandes, quando comparadas com outras substâncias. Por isso, são classificadas

como macromoléculas (do grego makros, grande). Estas macromoléculas fornecem

para  as  células  sua  forma,  estrutura,  e  participam  de  quase  todas  as  funções

celulares (ALBERTS et al., 2010).

16



2.1.1 A ESTRUTURA DAS PROTEÍNAS

As proteínas,  sob o ponto de vista químico,  são as macromoléculas mais

complexas e funcionalmente sofisticadas que se conhece (ALBERTS et al., 2010). A

posição dos aminoácidos ao longo da cadeia peptídica que forma uma proteína

determina  sua  topologia  tridimensional.  Estas  estruturas  são  estabilizadas  por

interações não covalentes entre diferentes partes da macromolécula (ALBERTS et

al., 2010).

A sequência linear de aminoácidos é considerada a estrutura primária das

proteínas. A estrutura secundária é o enrolamento das cadeias peptídicas sobre si

mesmas (AMABIS & MARTHO, 2006). Estruturas terciárias acontecem quando, uma

cadeia polipeptídica já enrolada, formando a estrutura secundária, dobra-se sobre si

mesma. Estruturas quaternárias existem quando temos proteínas constituídas por

mais de uma cadeia polipeptídica.

Sob  a  ótica  estrutural  as  proteínas  podem  ainda  ser  classificadas  em

globulares ou fibrosas. Nas proteínas globulares, a cadeia polipeptídica se enovela

em  uma  estrutura  compacta,  como  uma  bola  de  contornos  irregulares,

arredondados  ou  elípticos  (AMABIS  &  MARTHO,  2006).  As  proteínas  fibrosas

possuem uma estrutura simples, alongada e torcida em sua estrutura tridimensional

(AMABIS & MARTHO, 2006).

As  proteínas  também  podem  ser  classificadas  em  simples  e

conjugadas. As proteínas simples são formadas apenas por aminoácidos, também

chamadas de homoproteínas (AMABIS & MARTHO, 2006). As proteínas conjugadas

são  formadas  por  aminoácidos  e  outros  componentes  químicos  (AMABIS  &

MARTHO, 2006).
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2.1.2 FUNÇÕES DAS PROTEÍNAS

Proteínas de transporte: Também conhecidas como carreadoras, são importantes

para o transporte de quase todas as moléculas orgânicas pequenas. As proteínas

de transporte são quase sempre muito seletivas, carregando apenas um tipo de

molécula. Permitem o fluxo de íons e moléculas através das membranas celulares

(ALBERTS et al., 2010).

Proteínas reguladoras:  São como sinalizadores,  sensores ou comutadores que

têm como objetivo  controlar  as  atividades das células,  mudando as  funções de

outras  proteínas  e  genes.  Entre  as  proteínas  de  sinalização,  podemos  incluir

hormônios e receptores de superfície que transmitem sinais extracelulares para o

interior da célula (ALBERTS et al., 2010).

Proteínas catalíticas ou enzimas: São proteínas que têm ação catalisadora. São

produzidas pelas células, incitam ou desencadeiam reações químicas importantes

para a vida que, de outra forma, talvez não se realizassem sem a presença delas.

Esses biocatalisadores orgânicos produzidos pelas células podem ter atividade intra

ou extracelular. A principal característica da ação enzimática sobre o organismo é

sua  especialidade.  Cada  tipo  de  enzima atua  sobre  um substrato  ou  composto

associado  em que sua estrutura  deve  encaixar  de  forma que os  centros  ativos

coincidam perfeitamente (FERNANDES, 2014).

Proteínas estruturais:  Estas proteínas servem para dar proteção e firmeza aos

organismos de uma forma geral. O colágeno é um exemplo comum deste tipo de

proteína,  sempre  em cartilagem e  tendões,  sendo  muito  resistente  à  tensão.  A

queratina é a base de unhas e cabelos,  sendo outro tipo de proteína estrutural

(LEHNINGER, 1984).

Proteínas de defesa:  São proteínas com função de defesa de organismos contra

invasões  de  outras  espécies.  Exemplo  disso  são  os  anticorpos,  proteínas
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especializadas com função de reconhecer  e neutralizar  vírus,  bactérias e outras

proteínas  estranhas.  Fibrinogênio  e  trombina  são  outras  proteínas  responsáveis

pela coagulação do sangue e prevenção de perda sanguínea em casos de cortes e

machucados (LEHNINGER, 1984).

Proteínas  hormonais:  São  proteínas  responsáveis  por  enviar  mensagens  que

coordenam  as  atividades  de  certas  áreas  dos  organismos.  Exemplos:  insulina,

oxitocina e somatotropina. A insulina é responsável por regular o metabolismo da

glicose, tendo o controle da concentração de açúcar no sangue. A ocitocina estimula

contrações  em  mulheres  quando  em  trabalho  de  parto.  A somatotropina  é  um

hormônio  de  crescimento  que  estimula  que  as  células  musculares  produzam

proteínas (LEHNINGER, 1984).

Proteínas contráteis:  São proteínas responsáveis pelos movimentos. Exemplos:

actina e miosina. Estas proteínas estão envolvidas nos músculos para a contração e

movimento (LEHNINGER, 1984).

2.1.3 DOMÍNIOS FUNCIONAIS

Nas proteínas, existem dois tipos de domínios, os estruturais e os funcionais.

Em 1973, Wetlaufer propôs o conceito de domínios, após estudos cristalográficos de

raios-X  em  lisozima  de  galinhas  (PHILLIPS,  1966)  e  através  de  estudos  de

proteólise limitada de imunoglobulinas (EDELMAN, 1973). Segundo Wetlaufer, os

domínios são unidades estáveis nas estruturas das proteínas que podem se dobrar

de forma autônoma (WETLAUFER, 1973). Em 1981, Richardson complementou os

estudos de domínios funcionais e elucidou que os domínios possuem uma estrutura

compacta (RICHARDSON, 1981). Finalmente, em 1991, Bork demonstrou que os

domínios possuíam características de função e evolução (BORK, 1991). 

Segundo  o  website do  EBI  (EBI,  2015),  domínios  funcionais  são  partes

funcionais e ou estruturais das proteínas responsáveis por uma função particular ou
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interação, contribuindo para a função da proteína como um todo. Domínios podem

existir  em uma variedade de contextos biológicos. Um mesmo domínio pode ser

encontrado em proteínas com diferentes funções.

De  acordo  com  Gehlen,  um  domínio  funcional  é  parte  da  sequência  da

estrutura da proteína que pode evoluir, funcionar e existir de forma independente do

resto da proteína (GEHLEN, 2011). Cada domínio forma uma estrutura compacta

tridimensional  e,  muitas  vezes,  de  forma  independente  estável  e  encapsulado.

Muitas  proteínas possuem vários  domínios  estruturais.  Um determinado domínio

pode aparecer em várias proteínas evolutivamente relacionadas.

O estudo de domínios funcionais compartilhados entre proteínas pode ajudar

a desvendar histórias evolutivas possivelmente comuns entre proteínas, entre outras

características  das  mesmas.  Estes  estudos  aliados  a  outras  técnicas,  como  a

emissão  de  radiação  nas  macromoléculas,  auxiliam  a  desvendar  diversas

características das proteínas e no entendimento do funcionamento destas.

2.2 BANCOS DE DADOS DE PROTEÍNAS

Os bancos de dados de proteínas são repositórios para armazenar dados

codificados  nos  genomas,  sendo  uma  importante  fonte  para  compreender  e

processar  informações  sobre  as  mesmas  (SHERIDAN  e  VENKATARAGHAVAN,

1992).

Uma  variedade  de  bancos  de  dados  de  sequências  de  proteínas  existe

atualmente.  Esses  incluem  desde  repositórios  de  sequência  simples  que

armazenam, dados com pouca ou nenhuma modificação na criação dos registros a

precisos bancos de dados que cobrem todas as espécies, e, em que os dados de

sequências originais são reforçados pela adição manual de informações em cada

registro de sequência (SHERIDAN e VENKATARAGHAVAN, 1992).

Sequências de proteínas são padrões contíguos de aminoácidos, tendo um

conjunto  resíduos  de  aminoácidos  de  comprimento  variável  associados  a  uma

estrutura ou função particular. Estas sequências são formadas por sequências de
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caracteres que são utilizadas como parâmetro de buscas nos bancos de dados de

proteínas (SHERIDAN e VENKATARAGHAVAN, 1992). Um importante consórcio de

bancos de dados é o InterPro, sobre o qual, falaremos a seguir.

2.3 O InterPro e o InterProScan

2.3.1 O InterPro

O InterPro é um projeto que provê uma análise de sequências proteicas,

classificando-as quanto à famílias, presença de domínios e sítios conservados. Faz

parte  de  um  projeto  maior,  chamado  UniProt,  liderado  pelo  EBI  (European

Bioinformatics Institute). As informações são disponibilizadas pelo InterPro de forma

gratuita para todos que precisarem acessá-las através da internet. Este projeto está

em desenvolvimento desde o final de 1999 (Chang et al., 2015).

A versão  beta  do  InterPro  foi  lançada  em outubro  de  1999;  no  início  do

projeto, sua versão 1.0, estável, estava disponível a partir de março, do ano 2000.

Em sua estrutura inicial, o sistema possuía quatro bancos de dados: Pfam, PRINTS,

PROSITE e ProDom. Atualmente, compreende, além destas, mais sete bases de

dados:  CATH-Gene3D,  HAMAP,  PANTHER,  PIRSF,  SMART,  SUPERFAMILY  e

TIGRFAMs. Cada banco de dados possui uma característica específica, com suas

particularidades (Chang et al., 2015).

Um dos objetivos do InterPro é integrar as informações das bases de dados,

retirando possíveis redundâncias e padronizando as informações das mesmas. A

cada entrada de informação no InterPro, curadores adicionam informações como

um artigo descritivo, o nome e referências para outras informações e recursos como

termos GO (Gene Ontology) das proteínas (Chang et al., 2015).

A EVOLUÇÃO DO InterPro

Web  services: O  InterPro  começou  a  disponibilizar  diversos  softwares  para

possibilitar  o  acesso  ao  banco  de  dados  em  1999  em  diversas  linguagens  de
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programação, como: PERL, C#, .NET e Java (HUNTER et al., 2009).

Interface  Web:  Em  1999,  o  InterPro  passou  a  disponibilizar  suas  informações

através de uma interface Web. Até então, as mesmas eram disponibilizadas apenas

utilizando o serviço FTP (File Transfer Protocol). Com isso, o InterPro passou a ser

mais acessível para um grupo maior de usuários e pesquisadores (HUNTER et al.,

2009).

Sítios conservados: Em 2009,  o InterPro passou a ter em suas anotações um

recurso chamado "Conserved sites", o qual indica se uma determinada sequência

curta de aminoácidos, contém um ou mais resíduos conservados (HUNTER et al.,

2009).

Mapeamento  de  termos  GO  (Gene  Ontology): A  partir  de  2011,  o  InterPro

disponibilizou o acesso ao termos GO, possibilitando um vocabulário padronizado

comum à leitura das características das proteínas, facilitando o estudo das mesmas

(Hunter et al., 2011). O GO é um projeto que iniciou em 1998, com o objetivo de

possibilitar a colaboração entre três bancos de dados:  FlyBase (Drosophila), the

Saccharomyces  Genome Database (SGD) e o  Mouse Genome Database (MGD).

Porém,  acabou  se  tornando  uma  padronização  para  vários  bancos  de  dados

(HUNTER et al., 2011).

Novas características na interface Web: A partir de 2014, o usuário pôde realizar

buscas  mais  avançadas,  possibilitando  que  o  mesmo  redefinisse  sua  pesquisa.

Desse  modo,  O  usuário  pode,  por  exemplo,  escolher  os  bancos  de  dados  que

deverão ser usados nas buscas. O InterPro, atualmente, tem como um dos seus

maiores desafios a manutenção da integração de seus bancos de dados, uma vez

que as mesmas crescem de forma extremamente rápida. No ano 2000, os bancos

de dados continham em torno de 470.000 entradas;  atualmente,  as mesmas se

encontram com 80 milhões de entradas; destas, 40 milhões foram adicionadas em

2014 (CHANG et al., 2015). A FIGURA 1 demonstra o princípio de funcionamento do

InterPro.
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Fonte:

https://www.ebi.ac.uk/training/online/sites/ebi.ac.uk.training.online/files/user/84/docu

ments/figure_interpro.png

2.3.2 InterProScan

O  software InterProScan  combina  vários  métodos  de  reconhecimento  de

proteínas em apenas um local. O software, com uma determinada entrada, através

da  sequência  de  uma  proteína,  busca  por  domínios  funcionais  utilizando  várias

fontes  das  bases  de  dados  no  InterPro.  Este  é  um  processo  importante  para

reconhecer as características de uma proteína,  como sua função e relação com

outras  proteínas  já  estudadas,  além de  outras  aplicações.  Este  software utiliza

vários  outros  softwares para  obter  os  resultados  das  características  de  uma

determinada  proteína,  agregando,  indiretamente,  as  melhores  técnicas  utilizadas

destes sistemas em apenas um local.

A sequência da proteína poderá ser inserida utilizando-se um arquivo nos

formatos: Fasta, texto puro, etc ou simplesmente adicionar o texto em um formulário

próprio do sistema.
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Este  software  poderá ser utilizado de forma  on-line ou instalado localmente

através do download do mesmo, disponibilizado pelo consórcio InterPro.

Uma vez submetida à sequência, o usuário irá escolher em quais bancos de

dados esta deverá ser verificada (na época do desenvolvimento deste trabalho, 11

bancos  de  dados  estavam  disponíveis).  A  sequência  irá  passar  por  diversos

subsistemas  e,  uma  vez  obtidos  os  resultados,  estes  são  filtrados,  retirando

informações  repetidas  e  disponibilizando  as  mesmas  em  diversos  formatos  de

arquivos como: XML (EXtensible Markup Language), TSV (Tab-separated Values -

valores  separados  por tab),  GFF3  (General  feature  format -  Formato  geral  de

característica),  SVG  (Scalable  Vector  Graphics)  ou  HTML  (HyperText  Markup

Language).

INTERFACE COM O USUÁRIO:

Fonte: http://www.ebi.ac.uk/interpro/
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FIGURA 2: Tela principal do InterProScan



O  InterProScan,  em  sua  interface  principal,  demonstrada  na  FIGURA 2,

possibilita  ao  usuário  inserir  uma  sequência  de  exemplo  ou  uma  sequência

escolhida pelo mesmo. Existe, também, a possibilidade de o mesmo limpar o campo

de pesquisa.

O InterPro disponibiliza o InterProScan incorporado em sua tela principal com

a possibilidade de o  usuário  acessar  vários  recursos  como acesso a  parceiros,

artigos,  blog,  informações  de  versões,  documentação  sobre  o  próprio  sistema,

dentre outras informações. Porém, o usuário não encontra de uma forma direta o

acesso a alguma sequência de proteínas que poderia ser utilizada na pesquisa,

além da sequência de exemplo utilizada para demonstração, precisando, para isso,

possuir a sequência a ser pesquisada, tendo, previamente, buscado de outra fonte.

O formato  do site e  as  possibilidades do mesmo o enquadram como um

portal, uma vez que possui links para vários outros  sites. Esta possibilidade pode

prejudicar  o  usuário  iniciante  do  sistema,  principalmente,  aquele  que  tem como

objetivo  apenas a utilização do InterProScan para  uma pesquisa  específica  que

envolva esta ferramenta, devido a diversas informações existentes neste portal.

Na  FIGURA 3,  está  exibida  a  tela  que  informa  ao  usuário  que  a  busca

submetida esta sendo feita, inclusive com o número de protocolo.
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Fonte: http://www.ebi.ac.uk/interpro/

A tela representada na FIGURA 3 se faz importante, uma vez que retorna um

feedback para o usuário de um processo que leva mais tempo do que operações

normais; neste momento, a informação está sendo processada, utilizando diversos

bancos de dados para ser apresentada ao usuário na tela de resultados exibida na

FIGURA 4.
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FIGURA 3: Tela com feedback da pesquisa do InterProScan

http://www.ebi.ac.uk/interpro/


FIGURA 4: Tela de resultado de pesquisa do InterProScan

Fonte: http://www.ebi.ac.uk/interpro/

Na tela demonstrada na FIGURA 4, o usuário possui várias possibilidades de

visualização dos resultados do InterProScan em diversos formatos, como, XML,

SVG, TSV, GFF3 e Fasta. O usuário pode escolher o tipo de informação da proteína

como:  domínios,  família,  repetição ou  sítios.  Possui  inclusive  a  possibilidade de

escolher se deseja incluir em sua busca apenas bancos integrados ou incluir os não

integrados, com informações fora do padrão do InterPro. Neste teste foi utilizada a

sequência da proteína pyruvate-flavodoxin oxidoreductase. 

O  InterPro  disponibiliza  uma  versão  de  avaliação  do  sistema  com novas

funcionalidades para avaliação pelos usuários, conforme será explicado a partir da

FIGURA 5.

27

http://www.ebi.ac.uk/interpro/


FIGURA 5: Tela principal do InterProScan versão teste

Fonte: http://www.ebi.ac.uk/Tools/pfa/iprscan5

A FIGURA 5  mostra  uma versão  da sua aplicação  Web InterProScan de

testes,  com novas funcionalidades e recursos.  Nesta  última versão de testes,  a

versão  5,  existe  a  possibilidade  de  serem  selecionados  os  softwares a  serem

utilizados na pesquisa e processamento das informações.

Existe um campo em que o usuário pode procurar uma documentação ou

ajuda  do  sistema;  este  campo  possui  um  número  reduzido  de  elementos,  e  é

organizado  com  cores,  capaz  de  causar  ao  usuário  a  impressão  de  ele  estar

utilizando  um  sistema  do  EBI  (European  Bioinformatics  Institute),  devido  à

padronização utilizada, diferenciando da versão em produção, mostrada na FIGURA

2.
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Fonte: http://www.ebi.ac.uk/Tools/pfa/iprscan5/

A FIGURA 6 mostra os resultados obtidos no InterProScan. Como diferença

da versão anterior, esta possibilita um acesso mais rápido aos outros formatos para

uma possível análise em diferentes pontos de vista ou até por outras aplicações.

Este recurso possibilita uma avaliação por parte dos usuários do sistema, quanto

aos recursos. Esta versão de avaliação possui uma opção para que o usuário dê o

feedback sobre possíveis melhorias, sugestões ou elogios sobre os recursos que

estão  sendo  desenvolvidos; possibilitando, desse  modo, que  a  aplicação  se

aproxime  sempre  às  necessidades  do  usuário  e  consiga,  portanto,  ter  um

melhoramento constante.

O autor percebeu certas limitações ao utilizar o  software, sendo feita nesta

pesquisa uma análise da usabilidade da interface do InterProScan e sugestão de

novas funcionalidades.

29

FIGURA 6: Tela de resultados do InterProScan versão de teste



2.4 SOFTWARES QUE USAM INFORMAÇÕES DO InterProScan

Na literatura existem alguns sistemas que lidam com anotações funcionais;

algumas para geração de estatísticas e visualização a partir destes dados; outras

utilizando serviços disponíveis para anotação de sequências ou apenas gerenciar

grandes quantidades de informação.

A seguir,  será  apresentada  a  descrição  de  exemplos  de  aplicações  que

possuem  funcionalidades  relacionadas  aos  domínios  funcionais  e  utilizam  o

InterProScan como recurso central.

2.4.1 IPRStats

O  IPRStats  é  um  software para  visualização  dos  dados  gerados  pelo

InterProScan, obtidos em fomato XML; a informação é interpretada e adicionada em

um banco  de  dados  relacional.  Finalmente,  a  partir  deste  banco  de  dados  são

gerados diversos tipos de gráficos de forma estatística, seguidos de uma tabela com

informações detalhadas (RYAN et al, 2010).

O software fornece uma noção sobre as potenciais funções das sequências

proteicas analisadas.

2.4.2 JIPS

O JIPS é uma interface gráfica desenvolvida na linguagem de programação

Java  que  facilita  a  análise  de  grandes  quantidades  de  resultados  gerados  pelo

InterProScan. Este  software possui uma interface para simplificar a execução de

análises  de  grandes  quantidades  de  proteínas, possuindo  mecanismos  para

sinalizar  a  existência  de  novas  sequências  nas  análises,  além  de  auxiliar  na

comparação de ortólogos e em novas análises. A possibilidade de agendar novas

análises periodicamente ou avisar ao utilizador a existência de novos resultados,
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possibilita  uma  facilidade  maior  aos  pesquisadores  que  precisam  sempre  de

informações atuais de determinada(s) proteínas ( RYAN et al, 2010).

2.5 USABILIDADE DE SOFTWARE

A usabilidade é uma subárea da engenharia de  software  muito abrangente,

podendo ser tratada como engenharia de usabilidade, que é definida por Nielsen

(1993) como sendo o processo de projetar e avaliar a usabilidade de uma aplicação.

A  engenharia  de  usabilidade  provém  de  processos  estruturados  para  a

aquisição  de  usabilidade  no  projeto  das  interfaces  com  o  usuário  durante  o

desenvolvimento  do  produto  de  software.  Avelino  (2005)  relata  os  seguintes

conceitos relacionados com a engenharia de usabilidade:

 Psicologia cognitiva, que cuida da percepção e da cognição humana para a

orientação do projeto de IHC (Interface Humano-Computador);

 Psicologia  experimental,  que,  através  de  maneiras  empíricas,  serve  para

medir o desempenho e a satisfação do usuário;

 Etnografia, que utilizando-se do estudo dos aspectos culturais, descreve as

características dos usuários;

 Ergonomia,  que  através  do  estudo  dos  esforços  físicos,  tenta  otimizar  o

desempenho e diminuir a fadiga e o desconforto na utilização de sistemas.

A usabilidade contextualiza-se na qualidade de software. É um requisito não

funcional que abrange diversos atributos relacionados ao produto de software, tais,

como: apreensibilidade, inteligibilidade e operacionalidade (ISO/IEC9126-1, 2001).

Para  Nielsen  (1993),  a  usabilidade  não  é  apenas  uma  característica  da

interface  do  usuário.  Ela  possui  diversas  partes  e  confronta-se  ao  aprendizado,

eficiência  e  minimização  de  erros  na  realização  da  tarefa  de  memorização  e

satisfação subjetiva do usuário. Com relação à usabilidade, algumas características

que devem estar presentes em produtos de softwares são:
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 Minimização  de  erros:  Deve  ser  minimizada  a  quantidade  de  erros

apresentados  pelo  sistema.  Existindo,  devem  possuir  soluções  rápidas  e

simples, mesmo para usuários sem experiência. Não devem acontecer erros

graves ou sem solução;

 Satisfação:  Fundamenta-se  na  capacidade  do  sistema  em  agradar  aos

usuários. Ambos avançados e iniciantes, os usuários devem ter a experiência

de uma interação agradável;

 Eficiência de uso: Baseia-se na capacidade do produto em ser eficiente em

seu desempenho, mostrando um alto nível de produtividade;

 Intuitividade:  Resume-se  na  facilidade  de  utilização  apresentada  pelo

sistema,  conseguindo  permitir  o  desenvolvimento  do  trabalho  de  forma

satisfatória, mesmo sendo realizado por um usuário inexperiente;

 Memorização: Baseia-se na capacidade do sistema em mostrar facilidade de

memorização, permitindo a sua utilização por usuários ocasionais após um

intervalo de tempo, curto ou até mesmo longo.

Segundo a norma ISO/IEC 9126-1 (2001), usabilidade é a capacidade de um

determinado  produto  de  software  ser  aprendido,  compreendido,  utilizado  e

interessante ao usuário, quando usado em condições normais.

Para  Preece  (1994),  a  usabilidade  é  uma  característica  primária  na  IHC

(Interação  Humano-Computador),  julgando-se  que  representa  a  qualidade  da

interação  entre  o  usuário  e  o  produto  de  software,  com  o  compromisso  de

possibilitar ao usuário um produto de fácil utilização e aprendizagem.

2.5.1 QUESTIONÁRIOS

Os questionários são muito úteis para verificar a interação entre usuário e

interface do sistema. São muito utilizados na coleta de informações subjetivas, as

quais demonstram a qualidade da interface, dados sobre problemas encontrados no

momento e o perfil dos usuários. Essas informações, importantes para uma eficiente

utilização do sistema, são decisivas para a produtividade e satisfação do usuário. 
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Segundo  Medeiros  (1999),  muitas  das  grandes  empresas  de  software

desenvolvem e aplicam periodicamente questionários durante todas as etapas do

desenvolvimento  do  projeto  como  uma  estratégia  de  busca  de  qualidade.  Os

questionários  mostram-se  importantes,  pois,  o  usuário  é  quem  melhor  poderá

avaliar o software, quanto aos seus defeitos e suas qualidades em relação aos seus

objetivos e suas tarefas pretendidas.

Para Shneiderman (apud MEDEIROS,1999,  p.  48),  essa técnica pode ser

utilizada como eficiente complemento para testes de usabilidade e revisões mais

específicas.

Na maior parte das vezes, um questionário modelo apoia-se em experiências

e heurísticas de seus inventores. Quando são usados em pesquisas simuladas ou

reais, o modelo encontra-se com situações e demandas que não foram previstas no

início, o que definirá os melhoramentos e ajustes que, aplicados sucessivamente,

terão como consequência a evolução das questões (NIELSEN; MACK, 1993).

Winckler  (2001,  p.24)  alega  que  questionários  podem  ser  utilizados  de

diferentes formas no desenvolvimento de interfaces Web como, por exemplo, para:.

 Identificação do perfil dos usuários: O objetivo é reunir informações de

origem  funcional,  pessoal,  sobre  as  preferências  ou  utilização  de

computadores e sistemas, dentre outras;

 Determinação  do  grau  de  satisfação  dos  usuários  em  relação  à

interface;

 Organização  das  informações  sobre  problemas  de  usabilidade

percebidos por usuários.

Questionários para avaliação da satisfação são considerados cabíveis nas

últimas fases do projeto de  software. A utilização mais frequente se dá depois da

finalização  do  produto,  servindo  para  ajustar  a  aptidão  do  mesmo,  a  fim  de

desenvolver novos recursos e para corrigir problemas de interação ou desempenho.

Os questionários de satisfação devem ser resumidos com poucas questões e

com espaços para possíveis  sugestões ou opiniões dos usuários.  Normalmente,
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eles possuem uma pequena taxa de devolução,  uma vez que,  no máximo 30%

deles retornam (CYBIS, 2000). Utiliza-se desta técnica para aumentar a efetividade

de  avaliações  de  análise,  realizadas  por  especialistas  ao  diagnosticar  possíveis

problemas  de  usabilidade.  Utilizando-se  das  respostas  dos  questionários  de

satisfação,  especialistas  chegam  a  conclusões  sobre  possíveis  pontos

problemáticos no sistema levantado pelo usuário (CYBIS, 2000).

Os  questionários  utilizados  nesta  pesquisa  foram  adaptados  a  partir  das

questões do trabalho desenvolvido por Veloso (2010).

2.6 CACHE E PRÉ-PROCESSAMENTO

A arquitetura  cliente-servidor  é  a  forma  mais  comum  de  organização  de

sistemas devido à facilidade de manutenção da aplicação envolvida na solução,

uma vez que esta tem a estrutura do sistema centralizada em um ponto, seja ela

distribuída ou não; sendo acessada pelo cliente que demanda do serviço. Muitas

vezes,  esta  estrutura  precisa  estar  organizada  de  forma  distribuída,  quando  os

dados  precisam  de  uma  capacidade  maior  de  processamento,  disponibilidade,

armazenamento,  expansão,  ou  simplesmente  estão  armazenados  em diferentes

localizações. Este é o caso do sistema InterProScan, que faz buscas em diversos

bancos de dados, gerando, a partir destes, uma única informação.

Esta  arquitetura  é  necessária  ao  funcionamento  do sistema InterProScan,

que é um fator fundamental ao funcionamento deste sistema. O próprio InterPro é

um consórcio que integra diversos bancos de dados.

O  processo  de  busca  em vários  bancos  de  dados  e  processamento  das

informações  em vários  servidores  pode  levar  muito  tempo,  uma vez  que  estão

envolvidos os fatores relatados a seguir.

Atraso: Tempo em que cada fragmento de informação leva para ir de um ponto ao

outro; a maior existência de elementos aumenta esta taxa. Como está ilustrado na

FIGURA 7, o tempo de atraso deve ser calculado pela fórmula: Atraso = T2 - T1. Em

que T1 é o tempo de saída do pacote de A e T2 é o tempo de chegada do pacote

em B.
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Fonte: http://wpage.unina.it/pescape/cit/PFG.222004.pdf

Perda de pacotes: Como a informação será transmitida por algum meio, na maioria

das  vezes,  compartilhado  com  outras  informações,  estará  sujeita  a

congestionamentos, problemas físicos; entre outros que poderão causar a perda de

pacotes.  Esta  perda  poderá  ser  calculada  utilizando  a  fórmula  apresentada  na

FIGURA 8.

Fonte: http://wpage.unina.it/pescape/cit/PFG.222004.pdf

Largura de banda e vazão: Medida pela capacidade de transmissão de dados, 

em  kilobits por segundo (kbps) ou megabits por segundo (Mbps).  Esta é a taxa

teórica de transmissão de dados de uma conexão.

Além destes fatores, devem ser levados em conta fatores como os softwares

envolvidos  com  suas  técnicas  de  acesso  a  informações,  bem  como, hardware

presente  nos  servidores,  cada  um  com  um  tempo  e  uma  característica  de

desempenho.  Além disso,  pode  haver  outros  possíveis  fatores  que  não  são  de

conhecimento  deste  autor,  pois  apenas  foram  relatados  artefatos  comuns  em
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sistemas  que  podem  ser  críticos  quanto  ao  desempenho,  sendo,  estes,

possivelmente, o motivo de o InterProScan levar um tempo médio de 1 minuto para

retomar uma busca. O teste de tempo foi feito utilizando o sistema InterProScan em

sua  versão  on-line  com  as  sequências  proteicas:  pyruvate-flavodoxin

oxidoreductase,  Streptomyces  ghanaensis,  Acinetobacter  baumannii.  Contendo,

respectivamente: 1.174, 499 e 92 aminoácidos.  

Segundo Jacko  (2012),  o  tempo compreendido entre  5  e  10  segundos  é

suficiente  para  o  usuário  perder  o  foco  na  tarefa  em que  está  envolvido.  Para

mensurar o tempo de execução do sistema, para o retorno das informações, foi

utilizado  um  cronômetro  pelo  próprio  autor,  uma  vez  que,  as  ferramentas

automatizadas disponíveis na literatura apenas verificam o tempo entre páginas; no

InterProScan, conforme mencionado na FIGURA 3, existe uma tela intermediária de

feedback, fato este que atrapalha o funcionamento das ferramentas disponíveis. 

Para minimizar este tempo e a utilização de recursos computacionais, podem

ser usados recursos de pré-processamento das informações e cache. O recurso de

pré-processamento das informações já é utilizado em grandes sistemas, como a

rede social Facebook. Este desenvolveu um sistema próprio chamado HipHop que

compila o código php diretamente para um código intermediário chamado bytecode.

Segundo  o site do  desenvolvedor  do  sistema,  este  pode  melhorar  o  tempo  de

acesso ao conteúdo em nove vezes, e diminuir a utilização de memória em cinco

vezes (ZHAO et al., 2012).

Segundo ZHAO e colaboradores (2012),  o fator de redução de servidores

com a utilização do HipHop, devido a utilização de dados pré-processados, reduziu

entre  quatro  e  cinco  vezes,  diminuindo,  drasticamente,  o  custo  operacional.

Consequentemente,  diminuindo  a  utilização  de  recursos,  e,  tornando  melhor,  a

experiência do usuário. 

Cache:  Recurso utilizado para deixar parte de uma informação em um local mais

próximo do local em que esta será utilizada, diminuindo o tempo ao acesso desta.

Vários sistemas de hardware e software utilizam este princípio com o objetivo de

tornar mais rápido o acesso a uma determinada informação. Este princípio poderia

ser utilizado no processamento prévio de uma determinada informação, deixando
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esta disponível a futuras utilizações.

As  informações  disponíveis  em  páginas Web, quando  interpretadas  pela

aplicação utilizada pelo usuário (geralmente, os navegadores), estão em um formato

estático, sendo previamente processadas antes de serem enviadas dos servidores

de origem. O protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), utilizado à transferência

de páginas na internet, como o InterProScan, possui a capacidade de utilizar cache,

segundo o RFC 2616. Dessa forma, o tempo de resposta de utilização do protocolo

HTTP poderá ser otimizado com a utilização de cache. O HTTP possui recursos de

otimização  do  cache  como  o  caching  negotiated  responses,  recurso  que,  uma

aplicação que utiliza este protocolo, retorna à outra aplicação com o código 304,

informando que nenhuma modificação foi feita na informação requerida e, portanto,

não é necessária a atualização (PAZERA, 1999).

2.7 MINERAÇÃO DE TEXTOS

A mineração de texto busca extrair conhecimento a partir de textos, utilizando

de algumas técnicas que serão vistas a seguir.

No  processamento  da  mineração  de  textos,  podemos  utilizar  duas

abordagens: a Análise Semântica, que possui foco na funcionalidade dos termos

dos textos e a Análise Estatística, que verifica a frequência em que cada termo

aparece.  A  primeira  baseia-se  no  significado  das  palavras,  de  conhecimentos

sintáticos, semânticos, morfológicos, pragmáticos e do contexto em geral (JUNIOR,

João. 2007).  Na segunda, os termos são valorados através da frequência em que

aparecem na massa de dados, independente do contexto em que aparecem; como

as palavras que os antecedem; relação com o parágrafo em que estão inseridos etc.

As duas abordagens podem ser utilizadas de forma independente ou juntas.

2.7.1 PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

O Processamento  de Linguagem Natural,  também conhecido como (PLN)

trata do conjunto de métodos formais para verificar  determinados textos e gerar
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frases  escritas,  o  mais  próximo  possível  de  um  idioma  humano.  Diversos

pesquisadores no mundo inteiro estão voltando seus esforços para esta área, que

se divide em dois tipos de abordagens: uma baseada em diálogo e outra em texto.

    A técnica baseada em diálogo foi incentivada pelos crescentes avanços na

interface entre as máquinas e seres humanos, uma vez que estas estão cada vez

mais sofisticadas e estão indo em sentido de se tornarem formas mais humanas de

comunicação (JUNIOR, João. 2007).

    A  técnica  baseada  em  texto  é  comumente  utilizada  para:  busca  de

documentos, resumos e compreensão de textos. Por este motivo, é abordada neste

trabalho.  Esta  técnica  tem sido  objeto  de  interesse  em estudos  relacionados  à

Mineração de Textos, principalmente, no campo da Linguística Computacional (LC)

(JUNIOR, João. 2007).

Os  estudos  relacionados  à  LC  tratam  dos  aspectos  computacionais  da

linguagem, utilizando, para isso, de algoritmos e estruturas de dados para examinar:

estruturas  frasais,  raciocínio,  modelagem  do  conhecimento,  e  a  utilização  da

linguagem  para  realizar  determinadas  tarefas.  O  Processamento  de  Linguagem

Natural tem um papel importante na Mineração de Textos, sendo utilizado no início

da etapa de pré-processamento,  em que sua principal  função seria fornecer  um

primeiro nível de estruturação da informação textual, como reconhecer o início e fim

de sentenças, e diferenciar palavras quanto à sua função sintática (JUNIOR, João.

2007).

2.7.2 ETAPAS PARA A MINERAÇÃO DE TEXTOS

Segundo (ARANHA, 2007), o processo de Mineração de Textos possui cinco

etapas  que  devem  ser  seguidas  nesta  ordem:  coleta  de  documentos,  pré-

processamento,  indexação,  mineração  e  análise.  A  FIGURA  9  exibe  o

encadeamento dessas etapas e principais atividades realizadas em cada uma delas.
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Fonte: (ARANHA C. N., 2007)

A primeira  etapa é  a  de  coleta,  em que  o  objetivo  é  a  formação de  um

conjunto  de  documentos,  elemento  básico  de  qualquer  ação  de  Mineração  de

Textos.

Em seguida, é iniciada a etapa de pré-processamento. Neste momento, os

documentos obtidos na fase anterior são submetidos a inúmeras operações para

obter uma forma de representá-los estruturadamente (JUNIOR, João. 2007).

Depois do pré-processamento, é iniciada a fase de indexação. Indexação é a

etapa responsável por criar estruturas auxiliares chamadas índices que garantem

velocidade  e  agilidade  para  a  recuperação  dos  documentos  e  seus  respectivos

termos.

Após a indexação, os documentos e termos são submetidos a algoritmos de

Aprendizado  de  Máquina  e  de  Estatística  para  que  seja  feita  a  extração  de

conhecimento destes. A extração de conhecimento tem o objetivo de descobrir os

padrões úteis e desconhecidos presentes nos respectivos documentos (JUNIOR,

João. 2007).

Para finalizar o processo de Mineração de Textos, é necessária a etapa de

análise. Nesta etapa é realizada a avaliação e interpretação do conhecimento obtido

pelo processo (JUNIOR, João. 2007).
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3. METODOLOGIA

Com o objetivo de gerir  o processo da pesquisa e desenvolvimento deste

trabalho, foi utilizada uma metodologia que possui as seguintes etapas principais:

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Avaliação da metodologia: definida pela aplicação do questionário ao sistema

de referência para a verificação da interface do sistema e para a avaliação da

sua adequação ao sistema;

 Pesquisa exploratória: este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a

construir  hipóteses.  A  grande  maioria  dessas  pesquisas  envolve:  (a)

levantamento  bibliográfico;  (b)  entrevistas  com  pessoas  que  tiveram

experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos

que estimulem a compreensão (GIL, 2007). Como levantamento bibliográfico,

o presente trabalho incluiu a análise da literatura existente e fundamentação

dos conceitos de proteínas, bancos de dados de proteínas, usabilidade de

software e técnicas de avaliação de interface;

 Elaboração da metodologia: caracterizada pela definição do questionário de

usabilidade para  verificação da interface do InterProScan,  bem como dos

requisitos para sugestão de possíveis adequações à interface em questão,

determinação de suas fases e respectivos procedimentos;

 Procedimento de coleta de dados: a coleta dos dados foi realizada através de

um questionário respondido pelo próprio autor. A partir  dos dados obtidos,

foram gerados gráficos que auxiliaram a leitura dos questionários.
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3.2 ORGANIZAÇÃO DESTA PESQUISA

A  organização  dos  conhecimentos  envolvidos  com  o  processo  de

desenvolvimento  do trabalho  da dissertação  para  alcançar  o  objetivo  geral  está

esquematizada na FIGURA 10.

FIGURA 10: Fluxograma de desenvolvimento do trabalho

Na FIGURA 10, pode ser observado que foi feita uma avaliação da interface

do  InterProScan  a  partir  de  estudos  bibliográficos  de  usabilidade,  baseados em

observação da interface do sistema após dificuldades iniciais percebidas pelo autor

deste trabalho. Após este momento, foi feito um estudo bibliográfico sobre proteínas

e seus domínios funcionais para embasamento sobre possíveis funcionalidades não

tratadas pelo InterProScan.

Uma análise da interface do sistema foi feita utilizando um questionário de

usabilidade reconhecido na área de usabilidade e personalizado para a aplicação. A

partir deste questionário, foram gerados gráficos com os devidos resultados. A partir

destes  resultados,  foram gerados os  requisitos  ao desenvolvimento  do protótipo

apresentado neste trabalho.

Foi sugerida a utilização de cache e pré-processamento para que o usuário

possa ter um retorno mais rápido dos resultados gerados a partir da busca feita a

partir da sequência de aminoácidos usada na busca.
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Foi desenvolvida uma interface com algumas funcionalidades ausentes no

InterProScan,  uma simulação dos resultados retornados pelo sistema original  de

forma estática,  processados previamente.  Além disso,  foram abordados recursos

não previstos neste trabalho que poderão ser implementados em trabalhos futuros.

3.3 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA

A  principal  contribuição  desta  pesquisa  é  um  estudo  das  possíveis

deficiências da interface do sistema InterProScan visando uma melhor experiência

do usuário. O InterProScan envolve uma tecnologia muito apurada na extração de

informações dos bancos de dados. Porém, em uma primeira análise percebeu-se

que estas informações não são repassadas da melhor forma aos usuários.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo, serão apresentados os resultados da pesquisa empírica que

resultou na presente dissertação que consistiu em verificar a interface do sistema

InterProScan  e  estabelecer  critérios  de  avaliação  deste  ambiente.  Esta  será

apresentada, por conseguinte, junto com algumas sugestões de melhoria.

4.1 AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

Para a definição das heurísticas adotadas, foram verificadas as definições

expostas na seção 2.6 com a finalidade de escolher as definições adequadas ao

objetivo do trabalho.

Este questionário foi dividido em duas categorias: interação usuário-sistema e

organização das informações no sistema (Anexos).

Na  categoria  interação  usuário-sistema,  o  questionário  possuía  perguntas

que remetiam o comportamento do usuário ao interagir  com o sistema. Critérios

como cores, feedback e tempo foram levados em conta.

Na categoria organização das informações, foi levada em conta a forma pela

qual as informações se apresentavam no sistema e se o usuário conseguia extrair

conhecimento do mesmo sem a utilização de outras fontes.

O questionário foi respondido pelo próprio autor, com as opções de resposta:

“Sim”, “Não” e “Não sei” (Anexos).

4.1.1 AVALIAÇÃO INTERAÇÃO SISTEMA-USUÁRIO

O questionário possuía 28 perguntas e teve como resultado: 10 respostas

“Não”, 15 “Sim” e 3 “Não sei”, conforme pode ser verificado de forma gráfica através

da FIGURA 11.
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FIGURA 11: Gráfico avaliação do InterProScan - Interação sistema-usuário

Fonte: Própria

Podemos concluir com os resultados apresentados na FIGURA 11 que, de

acordo com esta avaliação, o sistema de uma forma geral dispõe de uma interface

que possui recursos que obedecem a critérios de usabilidade citados na seção 2.6,

apesar de que o resultado deixa claro que existe também uma demanda reprimida.

4.1.2 AVALIAÇÃO ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NA INTERFACE

FIGURA 12: Gráfico avaliação do InterProScan - Organização das informações

Fonte: Própria

O questionário  possui  44  perguntas  e  teve  como resultado:  22  respostas

“Não”, 15 “Sim” e 7 “Não sei”, conforme pode ser verificado de forma gráfica através

da FIGURA 12.
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Podemos concluir com este resultado, demonstrado na FIGURA 12, que, de

acordo com esta avaliação, o sistema precisa de melhorias e ter suas informações

exibidas  de  outra  forma,  através  de  relatórios  das  informações  textuais  e

demonstrações gráficas das mesmas.

4.2 TEMPO DE RESPOSTA DO SISTEMA

O  InterProScan  é  um  software que  integra  diversos  bancos  de  dados,

conforme pode ser visualizado na FIGURA 1 e relatado na seção 2.3.2. Cada banco

de dados contém milhares de registros. Percebe-se que, devido a este fato, uma

busca entre estes, demora certo tempo (cerca de um minuto para ser concluído,

inclusive  como  critério  de  usabilidade).  Este  tempo  de  resposta,  todavia,  é

perceptível  ao  usuário.  Portanto,  este  procedimento  poderia  ser  considerado

inadequado devido ao critério de tempo.

O sistema poderia utilizar alguma técnica de cache e pré-processamento das

informações, conforme descrito na seção 2.7. Nesta mesma seção é relatado como

esta  técnica  poderia  economizar  recursos  de hardware, uma  vez  que  as

informações poderiam ser  processadas,  por  exemplo,  quando ocorresse alguma

modificação nos bancos de dados.  Este recurso poderia trazer uma experiência

agradável ao usuário devido ao fato de diminuir o tempo de resposta, uma vez que

as  informações  já  estariam  pré-processadas,  prontas  apenas  à  visualização.  O

próprio protocolo HTTP prevê este recurso, conforme descrito na seção 2.7.

4.3 PROTÓTIPO COM SUGESTÃO DE INTERFACE PARCIAL

4.3.1 ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Os requisitos de software são os recursos que o mesmo deverá implementar,

segundo às necessidades de um determinado cliente ou interessado ao produto de

software. No caso deste trabalho, os requisitos foram levantados pelo próprio autor,

após o estudo feito sobre a usabilidade do InterProScan.
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REQUISITOS FUNCIONAIS:

• O sistema deverá permitir que o usuário utilize como entrada a sequência ou

o identificador (ID) da proteína, podendo o usuário escolher;

• O  sistema  deverá  permitir  que  o  usuário  tenha  acesso  a  sistemas  que

possuem a sequência ou ID das proteínas que serão utilizadas a partir do

próprio ambiente, podendo encontrar a sequência ou identificador que este

precisa para a pesquisa;

• O sistema deverá possibilitar que o usuário adquira informações como artigos

e outras referências sobre domínios funcionais;

• O sistema deverá proporcionar que o usuário possua um apoio (suporte) para

possíveis dúvidas na utilização do mesmo.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS:

• O sistema deverá ser homologado para qualquer navegador de internet;

• O  tempo  de  resposta  deverá  estar  entre  5  e  10  segundos,  conforme

mencionado na seção 2.6, para acesso aos seus recursos;

• A interface deverá possuir apenas os recursos indispensáveis à utilização do

usuário.

Levantados os requisitos citados nesta seção, foi desenvolvido um protótipo

de  uma  nova  versão  da  interface  do  sistema  InterProScan  com  outras

funcionalidades e um novo desenho. Na tela inicial, como mostrado na FIGURA 13,

o autor sugere que esta seja específica para o InterProScan.

Para  o  desenvolvimento  deste  protótipo,  foi  utilizada  a  linguagem  de

marcação HTML (Hypertext Markup Language) em sua versão 5. O HTML é uma

linguagem para  publicação  de  documentos  (FERREIRA,  2010).  A linguagem de
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programação  JavaScript,  uma  linguagem  de  script para  a  Web com  múltiplos

propósitos  e  multiplataforma  (SILVA,  2010).  E  a  linguagem  de  estilo  CSS

(Cascading Style Sheets) usada para descrever a apresentação de um documento

escrito  em  HTML ou  em  XML (W3C).  Linguagens  estas  escolhidas  por  serem

referências para o desenvolvimento de sistema Web.

Diferente da versão atual, a qual possui um formato de portal como relatado

na seção 2.3.2, o protótipo se apresenta de forma mais direta, a fim de facilitar a sua

utilização; uma vez que, não tem outras opções, tirando o foco do usuário. Nesse

caso, o InterPro poderia ter, por exemplo, um portal  para relatar as pesquisas e

produtos do mesmo.

Fonte: Própria

Na tela inicial,  sugerida na FIGURA 13, o usuário poderia ter a opção de

entrar com a sequência da proteína ou seu identificador do UniProt. Em um menu,

ele teria a possibilidade de encontrar links para outros  sites  com sequências de

proteínas que poderiam ser utilizadas para a busca ou, até mesmo, informações

sobre o assunto em específico. Este protótipo, inclusive, apenas aborda questões

relativas aos domínios funcionais.

A visualização do resultado da busca feita pelo usuário retornaria o resultado
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que,  nesta pesquisa,  é o mesmo do sistema original,  conforme demonstrado na

FIGURA 14.  Este exemplo mostra como poderia ficar o sistema, caso o mesmo

fizesse a utilização de  cache  e pré-processamento relatados pelo autor na seção

2.6. Sendo, o tempo entre as telas, o tempo de carregar uma figura comum, como

em qualquer site, proporcionando uma melhor experiência ao usuário; uma vez que

o resultado seria carregado de forma mais rápida pelo sistema. 

Fonte: Própria

As  técnicas  de cache e  pré-processamento  das  informações  se  mostram

viáveis quanto à utilização de recursos, conforme relatado na seção 2.6.
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A FIGURA 15 possui  uma sugestão de nova funcionalidade sugerida pelo

autor. Esta sugestão de nova funcionalidade demonstra a possibilidade em que o

usuário  pode  visualizar  quantos  domínios  funcionais  foram  encontrados  e  qual

porcentagem que cada um teria em relação à sequência de proteína submetida, em

formato de gráfico.

Fonte: Própria

Na FIGURA 16, foi feita uma tabela comparativa entre o InterProScan e o

protótipo desenvolvido pelo autor, detalhando as diferenças entre os dois softwares.
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Fonte:Própria
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FIGURA 16: Tabela comparativa entre o InterProScan e o protótipo desenvolvido



5. CONCLUSÕES

Em  busca  de  soluções  para  o  problema,  abordado  nesta  pesquisa,  a

interface  do InterProScan foi  verificada através de questionários  de usabilidade,

anteriormente  validados  e,  devidamente,  adaptados  para  este  fim.  Com  os

resultados obtidos, através destes questionários, foi sugerida uma interface para o

sistema através de um protótipo  que aborda apenas os  domínios  funcionais  do

sistema. Esta pesquisa foi desenvolvida para o sistema InterProScan, porém, seus

resultados  e  sugestões  poderão  ser  aplicados  a  outros  softwares de  biologia

computacional.

Observou-se  uma  tentativa  de  prover  um  software  de  qualidade  pelo

consórcio  InterPro,  uma  vez  que  o  mesmo  disponibiliza  uma  versão  em

desenvolvimento pronta para testes pelos usuários; inclusive com a possibilidade de

receber  feedback por parte destes. Tal iniciativa promove um esforço colaborativo

para uma evolução do software InterProScan. Esta é uma prática importante para o

desenvolvimento e amadurecimento de qualquer sistema, aproximando, o mesmo,

dos objetivos a que foram propostos.

Evidenciou-se que existem recursos e técnicas que podem ser aplicadas ao

sistema para um aperfeiçoamento do mesmo, permitindo uma melhor experiência e

maior  produtividade  por  parte  do  usuário,  os  quais  foram  apresentados  neste

trabalho. Dentre eles, citam-se: cache e pré-processamento das informações, como

relatado na seção 2.6. Estes foram sugeridos pelo autor como solução de supostos

recursos reprimidos ou não implementados do sistema, com relatos de utilizações

bem  sucedidas  em  outros  sistemas,  alguns  implementados  no  protótipo

desenvolvido nesta pesquisa.

Este  trabalho  contribuiu  com  a  formação  profissional  do  autor,  suas

atividades  acadêmicas,  capacidade  de  pesquisa,  bem como  atividades  voltadas

para a sua área de análise e administração de sistemas.  Durante a pesquisa e

escolha do tema proposto, o autor teve a oportunidade de utilizar diversos padrões

de  linguagens  de  marcação  como  XML,  JSON,  YAML  e  sua  integração  com

linguagens de programação como PHP e Java. Estes recursos não foram utilizados

diretamente  neste  trabalho,  porém,  mostraram  para  o  autor  como  os  mesmos
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podem ser aplicados, e a importância destes formatos para o armazenamento de

informações em grandes volumes.

Até então, o autor possuía apenas experiência e visualização de sistemas de

médio  porte,  abrangendo  bancos  de  dados  relacionais  de  tamanho  de  alguns

gigabytes,  bem  como  sistemas  Web, os  quais  acessavam  apenas  um  ou  dois

bancos de dados. Foi necessária a compreensão de um sistema que envolvesse

vários bancos de dados que crescem de forma exponencial de tamanho e qualidade

das  informações;  a  forma  como  estes  se  integram,  e  a  importância  de  uma

padronização de termos e recursos. Foi necessária uma visão multidisciplinar por

parte do autor para o desenvolvimento deste trabalho, abrangendo conhecimentos

de biologia, redes e engenharia de software.

O autor percebeu também a importância de, iniciativas, como a que o grupo

InterPro possui  para o desenvolvimento da biologia computacional,  e  como este

contribui para a ciência de uma forma geral, envolvendo habilidades de diversas

áreas para o seu desenvolvimento e crescimento.
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS

Poderia ser utilizada a técnica de mineração de textos, conforme mencionado

na seção 2.8, através da análise semântica dos textos disponíveis, após a busca da

sequência, seguindo algum critério pré-definido por alguma equipe multidisciplinar.

Neste sentido seriam escolhidos os termos e dados essenciais para que se obtenha

um  relatório  relevante,  com  informações  detalhadas  e  precisas,  a  partir  das

informações disponibilizadas. A utilização de técnicas de mineração de textos, para

uma  extração  mais  apurada  das  informações  geradas  pelo  sistema,  utilizando

técnicas reconhecimento de padrões, conforme relatado na seção 2.7, tornaria as

informações mais diretas e relevantes aos usuários.

Poderiam ser utilizadas técnicas de inteligência artificial, como classificadores

baseados em Redes Neurais Artificiais, para extração de informações do texto do

InterProScan.

Outra possibilidade de trabalho futuro seria a comparação entre diferentes

tipos  de  formatos  de  troca  e  armazenamento  de  texto,  verificando  fatores  de

desempenho, como, espaço de armazenamento, velocidade de acesso; verificando,

desta forma, o melhor formato para armazenar as informações dos bancos de dados

de  proteínas  do  InterPro  ou  bancos  de  dados  com  uma  estrutura  semelhante.

Formatos como: YAML(Ain't Markup Language), JSON(JavaScript Object Notation)

e o próprio XML (eXtensible Markup Language),  

Poderia  ser  feito  um estudo sobre a possibilidade da utilização de outras

técnicas  de  armazenamento  de  dados,  como  a  utilização  de  bancos  de  dados

orientados  a  objetos  ou  objeto  relacionados,  verificando  as  vantagens  e

desvantagens  da  utilização  destes  tipos  de  bancos  de  dados  com  relação  à

estrutura atual.
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Anexos:

1 - Questionário: Interação com o usuário

Pergunta Sim Não Não sei
O sistema fornece feedback para todas as ações do usuário de 
forma rápida?

x

Quando o sistema torna-se indisponível ao usuário, durante a 
entrada de dados, devido a algum processamento que leva um 
tempo maior, o usuário é avisado desse estado e do tempo 
dessa indisponibilidade?

x

O formato do cursor fornece feedback dinâmico e contextual 
sobre a manipulação direta? Por exemplo: ao passar o cursor 
sobre o botão, uma caixa de texto explicativa sobre a 
funcionalidade, aparece.

x

O sistema mostra uma mensagem confiável informando sobre 
o sucesso ou fracasso do resultado de uma ação, após um 
processamento demorado?

x

O sistema fornece feedback ao usuário sobre as mudanças de 
atributos dos objetos?

x

O sistema fornece um histórico dos comandos utilizados pelo 
usuário durante uma sessão de trabalho?

x

O sistema adia os processamentos até que as ações de entrada 
do usuário tenham sido finalizadas?

x

Durante a seleção de uma opção no menu, o sistema possibilita
a separação entre indicação e execução da opção?

x

Para começar o processamento dos dados, o sistema sempre 
exige do usuário uma ação explícita de “ENTER” ou um 
clique?

x

O usuário pode parar uma sequência de tarefas a qualquer 
instante?

x

O usuário pode voltar uma sequência de tarefas a qualquer 
momento, podendo retornar ações praticadas?

x

O usuário pode recomeçar uma sequência de tarefas a qualquer
momento?

x

O usuário percebe claramente o que está sendo executado no 
sistema no momento da sua utilização?

x

Usuários experientes podem selecionar vários comandos para 
serem executados de uma só vez, antes de uma confirmação?

x

Ao ficar algum tempo sem acessar o ambiente, o usuário 
consegue reconhecer as principais funções, ao invés de ter que 
memorizá-las?

x

Existe, nas mensagens de erro, além da sugestão de solução, 
uma ou mais formas de contato com o suporte especializado 
pelo sistema?

x

Nas caixas de mensagens de erro, o botão de comando x
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“AJUDA” está sempre presente?
Os comandos de ação para "DESFAZER" e "REFAZER" a 
operação estão diferenciados?

x

Após algum erro de digitação de dados, o usuário possui a 
possibilidade de corrigir somente a parte dos dados que está 
errada?

x

Existe um local estabelecido no sistema, em que o usuário 
poderá acessar para contatar o suporte ou a empresa 
desenvolvedora do sistema?

x

Os ícones são diferentes uns dos outros e possuem o mesmo 
significado de uma tela para outra?

x

A localização dos dados é mantida consistente entre as telas, 
mantendo um padrão?

x

O vocabulário utilizado nos rótulos, convites e mensagens de 
orientação são familiares ao usuário, evitando termos difíceis?

x

O sistema utiliza uma linguagem simples ou familiar aos 
usuários?

x

As abreviaturas são facilmente diferenciadas umas das outras, 
evitando confusões geradas por similaridade?

x

Os significados usuais das cores são respeitados nos códigos de
cores definidos?

x

As mensagens são sempre afirmativas e na voz ativa? x
O sistema segue as convenções conhecidas pelos usuários para 
dados seguindo um determinado padrão? Por exemplo: formato
de data no Brasil é dia/mês/ano.

x

Fonte: Própria

2 - Questionário: Organização das informações na interface

Pergunta Sim Não Não sei
Os títulos em telas, janelas ou caixas de diálogo estão no alto, 
centrados ou de forma justificada à esquerda?

x

Os títulos em janelas são descritivos e sucintos (menos de 64 
caracteres ou 8 palavras)?

x

Todos os campos ou mostradores de dados possuem legendas 
identificadoras?

x

O sistema informa qual deve ser o formato de dado que deverá 
ser submetido pelo usuário?

x

Os rótulos dos campos possuem elementos específicos que 
remetem a chamada às entradas de dados? Por exemplo “:”

x

Grandes listas possuem indicações de continuação, de 
quantidade de itens e de páginas?

x

Nos gráficos existe um título geral e identificadores para seus 
eixos?

x

Nas páginas que possuem menus, existem títulos, cabeçalhos ou x
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convites à entrada?
O usuário encontra disponíveis as informações necessárias para 
suas ações?

x

O usuário obtém facilmente ajuda de uma forma contextual 
sobre as funcionalidades do ambiente?

x

Quando ocorrem erros, o usuário pode acessar todas as 
informações necessárias ao diagnóstico e à solução do 
problema?

x

Mesmo antes de dar um clique em um link ou botão, o usuário 
sabe exatamente o que ele fará?

x

Existe alguma diferença visual entre a página inicial e as demais
do ambiente, de forma que aquela incentive a exploração do 
ambiente, enfatizando as tarefas mais importantes?

x

Existe uma caixa de entrada de texto na página inicial, 
possibilitando ao usuário inserir consultas para pesquisa em 
todo o ambiente?

x

No lugar de um rótulo “pesquisa” ou “busca” mostrando a 
localização para que o usuário insira sua consulta, é utilizado 
um botão à direita com estes termos?

x

Os diferentes tipos de elementos de uma tela de consulta (dados,
comandos e instruções) são visualmente distintos uns dos 
outros?

x

Na apresentação dos textos, os recursos de estilo, como, itálico, 
negrito, sublinhado ou diferentes fontes são usados para focar 
palavras ou noções importantes?

x

Nas caixas de mensagens, o botão selecionado por padrão 
possui uma apresentação visual suficientemente diferente dos 
demais?

x

Em situações em que seja necessária atenção especial do 
usuário, as mensagens de alerta e de aviso são mostradas de 
maneira distinta?

x

Quando apresenta opções não disponíveis temporariamente, o 
sistema as mostra de forma diferenciada, visualmente?

x

Não devem ser utilizadas instruções genéricas em links e botões 
como “clique aqui” ou “mais...”. O ambiente utiliza essas 
diretrizes em seus links e/ou botões?

x

É possível diferenciar os links, já utilizados dos ainda não 
visitados, através das cores dos mesmos?

x

Os locais para entrada de texto são eficientes, objetivos e de 
fácil preenchimento?

x

O ambiente tem seu design feito de forma que não há 
necessidade de rolagem horizontal, quando utilizada a resolução
800x600?

x

O sistema oferece valores padrões para agilizar a entrada de 
dados?

x

A identificação alfanumérica das janelas é curta, o suficiente x
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para ser relembrada facilmente?
Os nomes das opções de menu são claros e consistentes? x
Os ícones utilizam pouco espaço na tela? x
As denominações são breves em seus objetivos? x
A posição em que as mensagens estão organizadas na tela é 
consistente com o que elas se propõem?

x

No formulário de entrada de dados, o sistema posiciona o cursor
no começo do primeiro campo de entrada?

x

O usuário dispõe de uma forma simples e rápida (tecla “TAB”, 
por exemplo) para a movimentação entre os campos de um 
formulário?

x

O número de funções existentes no ambiente é satisfatório para 
a demanda?

x

O número de etapas para a realização das atividades é 
satisfatório?

x

O volume informacional das janelas é reduzido? x
As telas mostram somente os dados e informações necessários e
indispensáveis para o usuário em sua tarefa?

x

Na entrada de dados, os códigos apresentam somente os dados 
necessários na tela de uma maneira organizada?

x

O sistema minimiza a necessidade de o usuário lembrar dados 
exatos entre uma tela e outra?

x

Foi possível encontrar as funções desejadas de forma fácil? x
O usuário possui fácil e total controle do que é publicado na 
interface do ambiente?

x

A organização dos objetos de interação nas caixas de diálogo 
seguem uma ordem lógica?

x

Dentro de um painel de menu, as opções mutuamente exclusivas
ou interdependentes estão agrupadas e separadas das demais?

x

A opção de menu selecionada por padrão, quando existe, 
mantém algum critério?

x

Os grupos de botões de comando estão ordenados em coluna e à
direita, ou em linha e abaixo dos objetos aos quais estão 
agregados?

x

Fonte: Própria
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