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Resumo 

 

Este projecto teve como objectivo a continuação do desenvolvimento de uma 

aplicação web, designada Genome Inspector que tem como objectivo a análise de 

genomas bacterianos de modo a facilitar o processo de desenho de primers de grande 

abrangência genómica. A nova filosofia do sistema GIN (GIN 2.0) é baseada em 

projectos geridos pelos utilizadores os quais irão conter um conjunto de genomas 

disponíveis para a realização da análise pretendida. Todo o design do sistema foi 

reestruturado de modo a proporcionar aos utilizadores uma rápida e fácil navegação, 

sendo intuitiva na realização da acção pretendida.  

Toda a base de dados foi reestruturada de modo a albergar toda a informação 

referente aos utilizadores e aos dados genómicos, permitindo assim uma melhor 

organização dos dados e maior flexibilidade no seu uso para consulta e análise. 

Actualmente o sistema abrange todos os genomas bacterianos completamente 

sequenciados e depositados na base de dados GenBank, encontrando-se anotados cerca 

de 2564 genomas na base de dados do sistema GIN 2.0, que correspondem a mais de 

740 mil genes. 

Após a realização do sistema, este foi instalado e testado em várias plataformas, 

devido aos requisitos computacionais envolvidos, nomeadamente na Faculdade de 

Ciências, na Faculdade de Farmácia e ainda numa plataforma cloud. Antes da instalação 

e configuração do sistema sob a plataforma cloud, foram realizadas análises de serviços 

de cloud para se identificar qual o que fornece a melhor qualidade/preço e 

posteriormente foi testado o sistema neste tipo de plataforma. Por fim foram realizados 

testes com utilizadores de modo a permitir a avaliação de todo o sistema. 

 

 

 

Palavras-chave: Análises genómicas, Aplicação web, Bioinformática, Cloud 

Computing, Sistema de Informação, Visualização de dados. 
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Abstract 

 

The aim of this project was to further develop a web application called Genome 

Inspector. This application aims to analyze bacterial genomes in order to facilitate 

primer design of a vast genomic scope. The new philosophy of the system, GIN (GIN 

2.0), is based on user managed projects which will contain a set of genomes available to 

perform the analysis required. The entire design of the system was restructured to 

provide users with a quick and easy navigation; the desired action is reached in an 

intuitive way. 

The entire database was restructured in order to accommodate all the information 

about users and genomic data, allowing for better data organization and greater 

flexibility in its use for query and analysis. The present system covers all sequenced 

bacterial genomes deposited in the GenBank database. Approximately there are 2564 

genome annotated in the database system GIN 2.0, which corresponds to more than 740 

thousand genes. 

After completion, the system was installed and tested on various platforms 

because of the computational requirements involved, namely the Faculty of Sciences at 

the Faculty of Pharmacy and in a cloud platform. Before installation and configuration 

of the system under the cloud platform, analyzes were carried out on cloud services to 

identify who provides the best quality/price and later the system itself was tested on this 

type of platform. Finally tests were performed with users in order to enable evaluation 

of the entire system. 

 

 

 

Keywords: Genome Analysis, Web Application, Bioinformatics, Cloud Computing, 

Information System, Data Visualization. 
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Glossário  

DNA – Ácido desoxirribonucleico que contém toda a informação genética de todos os 

seres vivos e de alguns vírus, e que é responsável pelo desenvolvimento e 

funcionamento de todos os seres vivos, bem como de alguns vírus; 

RNA – Ácido ribonucleico que é o responsável pela codificação/descodificação, 

regulação e expressão de genes; 

Enzimas de restrição – São enzimas que cortam a molécula de DNA através do 

reconhecimento de sequências nucleotídicas específicas; 

Procariontes – São organismos unicelulares, os quais não apresentam o seu material 

genético delimitado por uma membrana; 

REBASE – É das bases de dados existentes mais antigas, a qual contém informações 

sobre enzimas de restrição e metiltransferases de DNA; 

Estirpe – Consiste numa variante genética ou subtipo de um microorganismo, os quais 

partilham semelhanças morfológicas ou fisiológicas; 

Plasmídeo – São moléculas circulares de DNA capazes de se reproduzir 

independentemente do DNA cromossómico; 

Fago – É um tipo de vírus que infecta apenas as bactérias; 

Polimerase – É uma enzima que permite a ligação de nucleótidos novos à sequência de 

DNA; 

Primers – São segmentos de ácidos nucleicos, sendo necessários para o início da 

replicação do DNA;  
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Capítulo 1  

Introdução 

Actualmente a quantidade de informação genética existente é muito elevada e em 

contínuo crescimento devido à maior eficiência dos métodos de sequenciação. Para 

armazenar e permitir a recuperação dessa informação de uma forma eficiente têm sido 

ao longo dos anos desenvolvidos vários sistemas de informação especializados. A base 

de dados mais acedida a nível biológico, a qual possui dados genómicos, é o GenBank, 

a qual contém actualmente mais de 167 milhões de sequências, das quais existem 2564 

genomas completos referentes a bactérias. Acerca dos dados genómicos bacterianos são 

necessárias ferramentas de alto nível, que permitam efectuar análises e comparações 

genómicas usando o genoma completo, obtendo resultados específicos contendo a 

informação suficiente para o trabalho de análise de uma forma prontamente 

compreensível. Actualmente as aplicações existentes não resolvem as necessidades 

nesta área, e/ou fornecem resultados pouco perceptíveis ou pecam na escassez dos 

dados fornecidos. Para procurar colmatar esta lacuna, a Faculdade de Ciências e a 

Faculdade de Farmácia formaram uma parceria de modo a realizar uma ferramenta que 

permita resolver o problema identificado, facilitando assim o trabalho dos profissionais 

que lidam com a análise genómica de bactérias. 

1.1  Motivação 

A capacidade de clivar o DNA em sequências específicas é uma técnica 

fundamental, uma vez que é responsável pelo desenvolvimento da engenharia genética. 

Essa clivagem deve-se ao reconhecimento das duas cadeias de sequências específicas 

das moléculas, e é realizada pelas endonucleases de restrição, também conhecidas como 

enzimas de restrição, que se encontram presentes em todos os procariontes. 
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As primeiras enzimas de restrição foram descobertas no início dos anos 70 e em 

1976 existiam 50 enzimas de restrição já caracterizadas. Actualmente, e de acordo com 

a REBASE [3], existem várias empresas que vendem 235 especificidades diferentes de 

628 enzimas de restrição. Quanto maior for o número de sequências de DNA 

reconhecidas por essas enzimas, mais fácil se torna realizar uma clonagem. Logo, a 

pesquisa de novas enzimas passou a ser, e ainda é, um objectivo importante das 

empresas que comercializavam enzimas de restrição. 

A pesquisa de enzimas de restrição era realizada em duas etapas: a primeira 

recorria a técnicas microbiológicas para isolar bactérias e, a partir desses isolados 

bacterianos, obter biomassa. A segunda etapa recorria a técnicas bioquímicas para 

preparar, a partir da biomassa microbiana, extractos enzimáticos totais e verificar se 

hidrolisavam o DNA de diferentes substratos, plasmídeos, fagos ou DNA genómico, em 

fragmentos discretos. 

A principal limitação desta metodologia de triagem é o número muito limitado de 

bactérias que podem ser cultivadas em meios artificiais. O primeiro genoma de um ser 

vivo completamente sequenciado foi o da bactéria Haemophilus influenzae Rd. 

publicado em 1995, o qual demorou cerca de um ano a executar apesar de ser pequeno 

(cerca de 1,8 milhões de pares de nucleótidos). Com o desenvolvimento de 

sequenciadores automáticos de DNA, os quais possuem grande capacidade e rapidez 

para resolver e anotar as sequências obtidas, o que possibilita sequenciar um genoma 

bacteriano com seis milhões de pares de bases em menos de 24 horas. Actualmente 

encontram-se sequenciados mais de catorze mil genomas de procariontes, devendo este 

número aumentar exponencialmente nos próximos anos. 

O armazenamento dessa informação genética em bases de dados públicas e o 

desenvolvimento de técnicas de Biologia molecular muito robustas baseadas nas 

sequências de DNA, como a reacção em cadeia com a polimerase (PCR), vieram 

revolucionar a pesquisa e clonagem de novos genes. Actualmente é possível fazer 

genómica comparativa in silico, obtendo informação para planear a obtenção de genes 

com interesse biotecnológico. No entanto, a técnica de PCR é usada para obter um gene 

de cada vez pois as moléculas iniciadoras, fundamentais para a técnica, têm que ser 

complementares das sequências dos genes a amplificar [1, 2, 3, 42]. Será possível 

realizar uma pesquisa eficiente com a técnica de PCR em larga escala? Ou seja, usar um 
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par de moléculas iniciadoras em bases de dados de bactérias sem sequenciar os seus 

genomas e obter genes da maioria das estirpes bacterianas?  

O GIN foi desenvolvido para encontrar essas sequências iniciadoras comuns a 

grandes números de estirpes bacterianas, com base nos genomas completamente 

sequenciados já depositados no GenBank. No entanto esta aplicação possuía diversos 

problemas, tais como: limitação a nível da manutenção da base de dados e obtenção dos 

dados genómicos, o que exige do administrador do sistema um trabalho moroso, e a 

obtenção dos dados genómicos pretendidos encontra-se dependente do servidor do 

GenBank. Existem problemas identificados ao nível da interface. Uma vez que o 

crescimento do sistema e do número de utilizadores torna a interface confusa e pouco 

intuitiva. Outro problema identificado diz respeito aos resultados produzidos pelo 

sistema que apresentam pouca informação e clareza, sendo que alguns resultados se 

encontram errados. 

Uma vez identificadas as falhas, tornou-se indispensável a melhoria da aplicação, 

surgindo então a necessidade de possuir um sistema de automatização de processos, os 

quais facilitam o trabalho do administrador e tornam o sistema muito mais intuitivo, 

independentemente do crescimento do sistema, sendo que o sistema possuirá agora 

contas de utilizadores, os quais poderão criar e realizar as suas próprias análises com os 

dados pretendidos. Além disso, a base de dados tem o intuito de conter todos os dados 

genómicos bacterianos existentes na base de dados GenBank, tornando assim 

independente da disponibilidade do servidor do GenBank, e os resultados produzidos 

pelo sistema nas análises genómicas tornar-se-ão mais explícitos e apresentarão um 

maior número de informação para o utilizador. 

1.2  Objectivos 

O presente projecto tem como objectivo a alteração e implementação de novas 

funcionalidades no sistema Genome Inspector, o qual permite a realização de análises 

genómicas de bactérias. Essas análises consistem na obtenção de padrões comuns dos 

diferentes genomas completos de bactérias, sendo a informação obtida de forma rápida 

e clara para o utilizador. Para isso, é necessário proceder-se à alteração do sistema 

anteriormente implementado (Genome Inspector – GIN 1.0), de maneira a que fosse 

possível a alteração de toda a filosofia do sistema, inserção de novas funcionalidades e 

correcção de algumas falhas existentes ou dualidades de critérios na interpretação dos 
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resultados. O desenvolvimento deste sistema terá em conta todo o conhecimento 

adquirido ao longo do curso, bem como todas as tomadas de decisão e implementação, 

que terão sempre em vista o melhor desempenho possível. 

Pretende-se, ainda que o sistema acarrete todos os dados genómicos referentes às 

bactérias existentes na base de dados GenBank, sendo desconhecido à partida qual a sua 

dimensão total, bem como os requisitos necessários para o sistema. Por fim foram 

explorados objectivos alternativos, nomeadamente recursos baseados em cloud 

computing, uma vez que este serviço fornece uma elevada disponibilidade do sistema. 

1.3  Metodologia 

  Num projecto de longa duração, como é o caso deste, a metodologia que melhor 

se adequa é uma metodologia ágil. Esta permite que exista um acompanhamento por 

parte do cliente e reside no facto de ser baseada num modelo de iterações, as quais 

permitem a alteração ou adição de novos requisitos ao sistema ao longo do projecto, 

evitando assim a existência de falhas. Através da figura 1, é possível visualizar as 

principais fases do projecto, sendo que em cada uma delas, existe uma familiarização 

com o que se encontra implementado, permitindo, dessa forma, a identificação de novos 

requisitos e o que necessita ser alterado. De seguida procede-se à implementação e à 

realização de testes, que permite verificar se correspondem ao pretendido. Após a 

validação procede-se para a fase seguinte e assim sucessivamente.                                                                                                             

 

Fig. 1 – Metodologia ágil correspondente ao projecto realizado. 
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1.4  Planeamento 

No planeamento deste projecto, a primeira tarefa correspondeu à familiarização 

com a aplicação existente, para identificar os problemas existentes, os requisitos 

pretendidos, como o sistema se encontrava desenvolvido, a par da aprendizagem de 

conceitos de biologia e a sua interligação com o sistema. Após uma familiarização com 

o sistema foi então realizada a alteração e implementação do sistema, sendo a etapa dois 

a mais morosa e a que requereu uma atenção redobrada. 

A terceira tarefa consistiu no levantamento de todos os serviços cloud e as suas 

características, sendo escolhido aquele que possui a melhor relação qualidade/preço e 

que permita executar o nosso sistema. Uma vez escolhido o sistema foi então realizada a 

instalação e configuração para esse mesmo serviço (tarefa quatro). Por fim, a tarefa 

cinco diz respeito aos testes realizados com utilizadores para avaliação do sistema 

desenvolvido e verificação de eventuais falhas. 

Segundo a figura 2 e 3, pode-se concluir que, de acordo com a data de término 

inicialmente prevista, o projecto não se desviou muito do que se encontra retratado nas 

figuras. Isto deveu-se a um pequeno atraso na etapa 2, uma vez que surgiram novos 

requisitos inicialmente não previstos, e ainda um atraso significativo na 

operacionalidade do servidor de farmácia onde se encontra implementado o sistema 

actualmente. 

 

Fig. 2 – Planeamento de toda a execução do projecto através do mapa de Gantt 

 

Fig. 3 – Descrição detalhada de cada tarefa identificada no Mapa de Gantt 
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1.5  Organização do documento 

Este documento será organizado da seguinte forma: 

 Capítulo 2: Este capítulo apresenta a descrição e a interligação das 

tecnologias utilizadas, bem como o contexto da sua utilização no 

desenvolvimento do sistema; 

 Capítulo 3: Onde é feita uma descrição do sistema inicial Genome 

Inspector, permitindo, assim, uma posterior comparação com o sistema 

realizado (GIN 2.0) ao longo do projecto. Para além disso são descritas 

algumas aplicações web existentes, que apresentam semelhanças com o 

sistema Genome Inspector; 

 Capítulo 4: Neste ponto é referida a modelação do sistema, 

nomeadamente a fase de análise e desenho do sistema, sendo ainda 

apresentada a arquitectura do sistema; 

 Capítulo 5: Este capítulo apresenta toda a fase de implementação do 

sistema, sendo descrito o que o sistema permite efectuar, e ainda como 

foi realizado; 

 Capítulo 6: Descrição dos testes realizados com os utilizadores e as 

conclusões retiradas destes, de modo a permitir a análise da aplicação; 

 Capítulo 7: Neste capítulo são apresentadas, inicialmente, as limitações 

do sistema, permitindo a introdução do tema da cloud, sendo seguida de 

uma análise de diversos serviços que disponibilizam a cloud, sendo 

escolhido aquele que melhor se adequa e permite suportar o nosso 

sistema GIN 2.0, sendo por fim efectuada a instalação e configuração 

para o serviço escolhido; 

 Capítulo 8: Este capítulo refere as principais dificuldades encontradas na 

realização deste projecto e ainda sugestões para trabalho futuro, sendo 

essas sugestões identificadas através dos testes realizados com os 

utilizadores. 
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Capítulo 2  

Tecnologias utilizadas 

Este capítulo apresenta uma descrição de todas as tecnologias utilizadas, de modo 

a justificar a sua utilização ao longo do projecto realizado. Antes de mais, é importante 

descrever-se de forma genérica de como as diferentes tecnologias se interligam entre si, 

encontrando-se uma descrição mais elaborada no ponto 4.3. Através da figura abaixo é 

possível visualizar que o utilizador comunica com o sistema através de pedidos HTTP, 

através de um servidor apache. O sistema GIN foi realizado em PHP, o qual comunica 

com a base de dados MySQL e o qual executa scripts em Python. Para além disso esses 

scripts comunicam também com a base de dados MySQL e são os responsáveis por 

executar aplicações bioinformáticas (BLAST e MUSCLE) detalhados abaixo. 

 

Fig. 4 – Interligação das diferentes tecnologias [22]. 

2.1  Arquitectura LAMP 

Actualmente o sistema implementado encontra-se assente sobre uma arquitectura 

LAMP (Linux, Apache, MySQL e PHP / Python), uma vez que esta permite a 
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combinação de diversas tecnologias, sem que estas acarretem qualquer tipo de custos, e 

potencializa cada uma delas ao máximo, tornando-a numa poderosa plataforma. Esta 

plataforma fornece flexibilidade, uma vez que permite a realização de aplicações web, 

sem qualquer tipo de restrição, tanto a nível de hardware como de software e é focada 

para o desenvolvimento web, utilizando o sistema operativo Linux, o servidor web 

apache, a base de dados mysql e a linguagem php e python para criação de páginas 

dinâmicas. 

2.1.1  Linux e Apache 

O Linux sendo um sistema operativo open-source, é conhecido pelo seu uso em 

diversos tipos de hardware, uma vez que proporciona uma ampla variedade do 

hardware utilizado sem qualquer tipo de restrições. A utilização deste sistema operativo 

deve-se ao facto de se pretender desenvolver o projecto sem nenhum encargo 

financeiro, sendo que este sistema operativo é gratuito e permite flexibilidade no 

equipamento. Para além disso, a utilização do servidor apache é devido a este ser o 

responsável por permitir a nossa aplicação ser acedida via web, uma vez que este 

servidor web gratuito é responsável por aceitar e devolver respostas por HTTP através 

de um browser. 

2.1.2  MySQL 

O MySQL é um Sistema de Gestão de Bases de Dados, desenvolvido pela 

MySQL AB, sendo uma das bases de dados mais utilizadas pela maioria das aplicações 

existentes e as suas principais características são [4]: 

 Compatibilidade: suporta diversas linguagens de programação, diversos 

sistemas operativos, pouco exigente a nível de hardware; 

 Desempenho: fornece um bom desempenho em operações de leitura e de 

escrita, independentemente da quantidade de informação; 

 Disponibilidade e viabilidade: possui tolerância a falhas, reinicialização e 

restaurações rápidas, adaptação dinâmica para um elevado número de 

carga no sistema, assim como as operações de actualização e de 

manutenção são fáceis e simples de executar; 

 Facilidade no seu uso e administração: rápida e fácil interacção com o 

sistema, possuindo uma interface bastante simples e atractiva; 
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Uma vez que o sistema necessita de guardar dados, referentes aos utilizadores, 

projectos e genomas, torna-se imperioso a utilização de uma base de dados. 

2.1.3  PHP 

Esta linguagem, cujo acrónimo corresponde a “PHP: Hypertext Preprocessor” 

criada por Rasmus Lerdorf, em 1995, teve como objectivo o desenvolvimento de 

aplicações web no lado do servidor, capazes de gerar conteúdo dinâmico no lado do 

cliente. Existiram grandes evoluções nas diversas versões do PHP sendo que é possível 

instalar na maioria dos sistemas operacionais gratuitamente e permite a conexão com 

diversas bases de dados. A versão utilizada do PHP é a versão 5, uma vez que é a mais 

recente, sendo que a sua maior alteração face às outras versões consiste num maior 

suporte à orientação a objectos [5]. 

As características desta linguagem são: 

 Velocidade e robustez; 

 Estruturação e orientação a objectos; 

 Portabilidade; 

 Open-Source.  

Após uma breve descrição das principais potencialidades desta linguagem, a sua 

utilização deve-se à realização de páginas dinâmicas, onde será visualizado o conteúdo, 

sendo que para além disso, o PHP permite efectuar todo o processo para análise 

genómica, manutenção e segurança do sistema. 

2.1.4  Python e Biopython 

O Python, uma linguagem de script, foi lançado por Guido Van Rossum em 1991. 

É uma linguagem de alto nível e orientada a objectos, que permite uma maior rapidez e 

integração dos sistemas de forma mais eficaz, detém um baixo custo de manutenção, e 

permite a fácil leitura e entendimento do código. Além disso, é caracterizada pela sua 

simplicidade do código, o que permite a rápida aprendizagem, fácil depuração e a sua 

portabilidade [6]. 

Uma vez que este sistema se enquadra no ramo da Biologia, é utilizado um 

conjunto de bibliotecas reutilizáveis para o Python, o Biopython. Este conjunto de 

bibliotecas foi desenvolvido especialmente para os problemas existentes na 
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bioinformática, tais como a leitura e escrita de ficheiros de diferentes formatos cujo 

conteúdo contém sequências, interacção com diversas outras aplicações como o 

BLAST, conexões com bases de dados, entre muitas outras funcionalidades [6, 7, 8]. 

Neste projecto, a utilização desta linguagem e o módulo Biopython foram utilizados de 

modo a possibilitar o processo de obtenção, tratamento de dados e inserção na base de 

dados do sistema, além de que facilita o processo das análises genómicas realizadas pelo 

sistema.  

2.2  BLAST 

O BLAST é o acrónimo de Basic Local Alignment Search Tool, e é uma 

ferramenta que implementa um algoritmo que permite comparar sequências biológicas e 

encontrar regiões de similaridade local entre sequências. Para isso são comparadas as 

sequências de nucleótidos ou de proteínas com as sequências pretendidas, sendo de 

seguida efectuada a sua análise. Esta permite a contribuição para a identificação de 

membros de famílias de genes e pode ser usada para inferir relações funcionais e 

evolutivas entre as sequências [11]. Por exemplo, quando é realizada uma comparação 

entre proteínas será utilizado o Blastp, enquanto que entre nucleótidos será utilizado o 

Blastn, o qual será utilizado na aplicação Genome Inspector, existindo outros algoritmos 

[12, 13]. É importante referir que o BLAST, além dos alinhamentos de ácidos nucleicos 

realizados, devolve sempre o melhor resultado possível [14]. 

Conclui-se, então, que o BLAST consiste numa simples, rápida e robusta 

aplicação que pode ser utilizada em variados contextos, sendo que no sistema será 

utilizado para efectuar alinhamentos simples, produzindo a análise das sequências 

seleccionadas pelo utilizador. 

2.3  MUSCLE 

MUSCLE, cujo nome é MUltiple Sequence Comparison by Log Expectation, 

permite a criação de alinhamentos múltiplos de sequências proteicas e sequências de 

ácidos nucleicos [15]. Esta aplicação fornece um conjunto de opções, nomeadamente 

velocidade e optimização na precisão dos alinhamentos de ácidos nucleicos, sendo que 

os melhores resultados obtidos são os por omissão. Para a criação dos alinhamentos, o 

software utiliza o formato FASTA (ver anexo 1) para input, tal como referido 



33 

 

anteriormente, e os resultados obtidos podem ser de diversos tipos de formato, entre eles 

o formato HTML, CLUSTALW, MSF, entre outros [16].   

Este sistema, tal como o BLAST, pode ser utilizado online ou ser instalado e 

acedido localmente, o que evita pedidos desnecessários ao serviço disponibilizado e 

dependência da disponibilidade deste. Para além disso, permite alinhamentos múltiplos 

no nosso sistema, ou seja, o utilizador selecciona na base de dados as sequências 

pretendidas e executa o MUSCLE o qual irá efectuar comparações entre todas elas, ao 

contrário do BLAST que consiste na comparação da sequência introduzida com as 

sequências pretendidas existentes na base de dados. 
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Capítulo 3  

Trabalho relacionado 

A maioria dos sistemas que existem actualmente, que permitem análises 

genómicas, necessitam de ser instalados localmente para ser possível a sua utilização, 

sendo um incómodo, pouco acessível e que requer tempo para o utilizador. No entanto 

existem também aplicações web que permitem análises, mas que os dados que fornecem 

são bastante genéricos, com demasiada informação e/ou não possuem diversidade nos 

resultados apresentados. Neste capítulo apresenta-se a descrição da versão inicial do 

sistema GIN (Genome Inspector) e ainda alguns sistemas que existem e que de certa 

forma são semelhantes, em alguns pontos, ao sistema implementado. 

3.1  GIN 

O sistema GIN é uma aplicação web livre e gratuita, que tem como objectivo 

encontrar padrões comuns nos diversos genomas bacterianos. Este sistema encontra-se 

em fase de teste, uma vez que a maioria dos processos são realizados manualmente, 

permitindo apenas demonstrar que este sistema é útil e funcional. Foi a partir deste, que 

surgiu este projecto, a implementação do GIN 2.0, o qual visa a alteração e 

implementação de novos requisitos, melhorando-o. Para uma melhor percepção do 

trabalho realizado, capítulo 5, é apresentada uma explicação do sistema GIN [22]. 

As funcionalidades do sistema podem ser divididas em duas partes: as referentes 

ao frontend e ao backend. Quanto ao frontend é possível o utilizador efectuar três tipos 

de pesquisa: por gene, por região e por sequência. Consequentemente, os resultados 

produzidos pelas pesquisas efectuadas permitem a visualização de gráficos circulares, 

gráficos lineares, alinhamentos simples em formato texto e alinhamentos múltiplos. Por 

outro lado, o backend permite a criação e remoção de ficheiros, actualização destes e 

inserção e remoção de organismos presentes nos ficheiros. 
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3.1.1  Sistema 

O sistema Genome Inspector, a primeira versão do sistema, possui uma filosofia 

baseada em espécies, ou seja, não existem utilizadores, e cada um pode visualizar todas 

as espécies existentes, que vão conter genomas associados, para assim ser possível 

efectuar as análises pretendidas. Todas as espécies presentes na base de dados são 

inseridas manualmente pelo administrador do sistema, bem como a inserção ou remoção 

dos organismos que pertencem às diferentes espécies existentes. Para isso o 

administrador acede a uma página de administração, a qual se encontra à parte do 

sistema. Sempre que se efectuar uma inserção ou remoção de um genoma a uma 

espécie, é necessário efectuar-se uma actualização à base de dados e a um ficheiro em 

formato FASTA, o qual contém as sequências dos genomas que constituem a espécie. 

A informação presente na base de dados do sistema é proveniente do servidor 

GenBank, sendo necessário depender da disponibilidade do servidor para obter a 

informação pretendida. De acordo com a figura 5, verifica-se que são introduzidos de 

cada vez, um máximo de 10 códigos GenBank, os quais têm de se encontrar separados 

por vírgulas e sem qualquer espaço entre eles, para ser possível a sua inserção. De 

seguida é efectuada a verificação na base de dados e caso não existam esses códigos, 

efectua-se a conexão com o servidor do GenBank para obtenção dos dados 

correspondentes aos diferentes genomas. O servidor devolve um ficheiro xml, no qual é 

efectuado uma leitura deste e inserido na base de dados, os dados pretendidos referentes 

aos genomas e genes. Para além disso é também obtido um ficheiro GenBank, o qual 

tem de ser convertido num formato FASTA, introduzindo este numa base de dados 

FASTA (esta é explicada no ponto 5.2.4).  

 

Fig. 5 - Diagrama de actividades da inserção de organismos por código GenBank no sistema GIN [22]. 
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3.1.2  Resultados 

Neste ponto encontram-se descritos os três tipos de análises referidas nas 

funcionalidades do sistema, bem como os resultados produzidos por estas. Abaixo 

encontra-se uma figura que ilustra o funcionamento do sistema quando se efectua um 

tipo de análise (região ou sequência), uma vez que por gene o procedimento efectuado é 

exactamente o mesmo, apenas não é possível a criação de gráficos lineares. 

 

Fig. 6 – Diagrama de actividades que ilustra como é o procedimento aquando a realização de uma 

pesquisa por região ou sequência [22].  

Pesquisa por gene 

Em primeiro lugar, o utilizador terá de escolher na opção data base, a espécie 

pretendida para que possa visualizar os genomas que a ela pertencem, por forma a 

escolher o(s) pretendido(s). Posteriormente terá de escolher um genoma na secção 

kernel genome para que seja feito o alinhamento de sequências através do BLAST. 

Após realizar os passos acima referidos ter-se-á de escolher um gene na opção seed 

gene, que é relativo à opção escolhida no campo kernel genome. Para tal basta escrever 

uma letra ou número correspondente ao locus_tag desse mesmo gene para que sejam 

filtradas e exibidas todas as opções existentes. Essa filtragem, que é da responsabilidade 
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da função autocomplete, vai sendo feita à medida que vão sendo introduzidos os 

caracteres na opção seed gene. Preenchidos todos os campos, basta carregar no botão 

submit, para que a informação seja enviada para o servidor de modo a ser processada e 

apresentada a sequência do gene escolhido, podendo ser visualizada a interface através 

da figura 7. A sequência em questão será escrita num ficheiro temporário, que irá ser 

usado pelo BLAST, o qual vai efectuar os alinhamentos sobre as sequências existentes 

na base de dados FASTA, a qual tem o nome da base de dados escolhida anteriormente. 

O resultado é obtido a partir de um ficheiro xml, criado pelo BLAST com os 

alinhamentos realizados. Com base no resultado obtido do alinhamento do BLAST é 

criada uma tabela com os dados de cada organismo obtido do alinhamento feito da 

pesquisa por gene. É possível escolher quais os resultados que se pretende visualizar, 

tendo ou não, seleccionada a checkbox de cada organismo da tabela.  

 

Fig. 7 – Página da pesquisa por gene [22]. 

Pesquisa por região 

Neste tipo de pesquisa (Fig. 8), é seguido o mesmo raciocínio da pesquisa por 

gene, variando o facto de a pesquisa ser feita através de uma região de um determinado 

organismo. Para se efectuar este tipo de pesquisa, além de ser escolhida a espécie e o 

kernel genome pretendido, é indicado o valor de início e o valor do fim da sequência 

pretendida relativa ao organismo, sendo que, após o clique no botão submit, o 

procedimento é igual ao anterior. 



39 

 

 

Fig. 8 – Página de pesquisa por região [22]. 

Pesquisa por sequência 

Tal como mostra a fig. 9, a pesquisa por sequência distingue-se das outras 

pesquisas pelo facto de não existir a escolha do genoma, visto que a pesquisa é feita 

com base numa sequência introduzida manualmente pelo utilizador ou através de um 

ficheiro externo. Após serem submetidos os dados, é verificado, em primeiro lugar, qual 

das opções foi escolhida pelo utilizador, sendo, posteriormente, enviados os dados para 

o lado do servidor e deste modo procede-se à recolha de informação necessária para 

executar o BLAST. Para se obter o resultado do BLAST em formato xml verifica-se, em 

primeiro lugar, qual a opção de inserção da sequência que o utilizador optou: 

 Se o utilizador introduziu manualmente a sequência, esta é guardada num 

ficheiro temporário em formato FASTA para depois ser utilizado pelo 

BLAST; 

 Caso a escolha do utilizador carregue a sequência através de um ficheiro 

externo, recolhe-se primeiramente o conteúdo do mesmo, caso o ficheiro 

seja menor que 2MB, e é enviado para o lado do servidor. Caso o 

conteúdo comece com o caractere “>”, então é escrito para um ficheiro 

temporário em formato FASTA. Porém, se não começar com “>” então é 

escrito num ficheiro temporário uma linha a começar com esse caracter, 

seguido de uma descrição e nas linhas seguintes é escrito o conteúdo. 
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Fig. 9 – Página de pesquisa por sequência [22]. 

Gráficos circulares 

Os gráficos circulares, construídos com base nos dados do ficheiro xml, resultante 

do BLAST, têm como objectivo apresentar a posição exacta da sequência encontrada, 

que é apresentada na forma de uma figura triangular e, num determinado organismo, 

sob a forma de um círculo (Fig. 10). Para se realizarem gráficos circulares são 

necessárias informações relativas ao organismo em questão e à sequência encontrada. 

O desenho dos gráficos é feito no lado do cliente, através do elemento canvas do 

HTML5 e JavaScript, sendo desenhado um círculo azul, cujo tamanho vai corresponder 

ao comprimento do organismo. Sabendo o início e o fim da sequência desenham-se 

duas linhas na fronteira do círculo, uma para o início e outra para o fim, com um 

comprimento definido, igual para todos os gráficos. Caso o início da sequência seja 

maior que o final, significa que a sequência está invertida e, dessa forma, o círculo será 

pintado de cor laranja. Além disso, são desenhados os marcadores de RNA na posição 

correspondente do genoma, sendo esses marcadores rectas, identificadas de diferentes 

cores, por forma a diferenciar os diversos tipos de RNA. 
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Fig. 10 – Exemplo de um gráfico circular, em que foi efectuada uma pesquisa por região (1 a 

10000) em que a database escolhida foi helocobacter_pylori e o kernel genome foi helicobacter phage 

1961P. Além disso foram seleccionados todos os RNA’s, os quais são representados pelas rectas no 

gráfico [22]. 

Gráficos lineares 

O objectivo dos gráficos lineares é mostrar, em forma de seta, todos os genes 

encontrados numa determinada sequência. O sentido da seta indica se o gene em 

questão se encontra invertido ou não. Se o início do gene for menor que o final a seta é 

desenhada da esquerda para a direita mas, caso contrário, a seta é desenhada da direita 

para a esquerda. Contudo, esta pesquisa não está disponível na pesquisa por gene. Estes 

gráficos, representados na fig. 11, mostram todos os genes existentes em cada 

organismo em forma de setas orientadas, tendo como referência o início e o fim de cada 

sequência encontrada para cada organismo. Para a realização deste modo de vista 

necessitamos, com base nos dados do ficheiro xml, da informação relativa ao nome de 

cada organismo bem como o início e o fim de cada sequência desse organismo. 

 

Fig. 11 – Exemplo de um gráfico linear, em que foi efectuada uma pesquisa por gene, em que a database 

escolhida foi a campylobacter_jejuni, o kernel genome foi campylobacter jejuni RM1221 e o gene 

CJE_Cj12SA [22]. 

Alinhamento simples 

Para que sejam realizados alinhamentos simples (fig. 12), tendo em conta os 

dados do ficheiro xml, são obtidos os seguintes dados: o nome dos organismos, o código 
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GenBank, o tamanho do genoma completo do organismo, o bit score, o score, o evalue, 

o início e o fim de cada sequência do organismo, o identity e o gaps. Com isto mostrar-

se-á o alinhamento efectuado pelo BLAST em formato texto, em que a primeira linha 

corresponde à sequência do organismo escolhido pelo utilizador na opção kernel 

genome, a terceira linha corresponde à sequência dos genes escolhidos para se realizar a 

comparação na opção genomes e por fim o resultado é alterado para que cada caractere 

da primeira linha seja comparado com o da terceira e caso sejam iguais é colocado um 

“.” na primeira e terceira linha e a letra na segunda linha. Caso existam alterações no 

alinhamento, o caractere da primeira e terceira linha é colocado na linha respectiva e o 

caractere da segunda linha passa a possuir um espaço. 

 

Fig. 12 – Exemplo de um alinhamento simples tendo sido obtido através de uma pesquisa por gene, em 

que a database escolhida foi a campylobacter_jejuni, o kernel genome foi campylobacter jejuni RM1221 

e o gene CJE_Cj12SA [22]. 

Alinhamento múltiplo 

Nesta opção é possível visualizarem-se os alinhamentos múltiplos (fig. 13), os 

quais são realizados através do software MUSCLE. Para a realização destes 

alinhamentos é necessário obter-se os dados do ficheiro xml produzido pelo BLAST, os 

quais poderão ser visualizados numa tabela. Caso se pretenda, é possível alterar o início 

e o fim de cada gene, sendo que posteriormente é necessário escolher o formato de saída 

do alinhamento múltiplo que o utilizador pretende visualizar, que pode ser em HTML, 

FASTA ou ClustalW e após o clique no botão Muscle it, os dados serão verificados de 

modo a saber a que genomas se pretende fazer alinhamento múltiplo, uma vez que só os 

campos com a checkbox activa é que constarão no resultado da análise. 

Na base de dados FASTA obter-se-ão todas as sequências escolhidas pelo 

utilizador, através do início e do fim da mesma relativamente a cada organismo 

seleccionado, criando um ficheiro em formato FASTA temporário, que contém o 
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número de cada organismo referenciado na tabela e a sua sequência de modo a que seja 

lida pelo MUSCLE. 

 

Fig. 13 – Exemplo de um alinhamento múltiplo, o qual provém de uma pesquisa por gene, em que a 

database escolhida foi a campylobacter_jejuni, o kernel genome foi campylobacter jejuni RM1221 e o 

gene CJE_Cj12SA [22]. 

3.2  Outros sistemas 

3.2.1  MGV 2.0 

O Microbial Genome Viewer 2.0 (MGV 2.0) consiste numa aplicação web que 

permite ao utilizador visualizar dados genómicos de uma maneira bastante interactiva, 

uma vez que permite a criação de mapas lineares e mapas genómicos circulares [17]. 

Além da criação das diversas imagens é possível sobrepor informação sobre os dados 

relacionados com os genes da análise realizada. É possível visualizar na figura abaixo os 

mapas gerados por este sistema.  

 

Fig. 14 - Exemplo representativo do genoma da bactéria acaryocholis marina MBIC11017 utilizando os 

mapas lineares gerados pelo MGV 2.0. 
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Fig. 15 - Exemplo representativo do genoma da bactéria Acaryochloris marina MBIC11017 utilizando os 

mapas circulares gerados pelo MGV 2.0. O circulo a azul representa os genes da cadeia no sentido 5’ a 3’, 

enquanto que o circulo cinzento representa os genes da cadeia com sentido inverso.  

O formato das imagens criadas a partir da análise detém o formato de gráficos 

vectoriais escaláveis (.svg), uma vez que permite a criação de imagens de alta qualidade 

e representações dinâmicas, que permitem animações e interacções. O tempo de 

execução do sistema é bastante rápido uma vez que os dados dos genes se encontram na 

base de dados do sistema, sendo que incluem informação relevante do genoma 

completo, proveniente da base de dados GenBank [17, 18]. 

Este sistema, apenas permite a visualização dos dados de um genoma, não 

efectuando qualquer tipo de análise, apenas permite a visualização dos dados genómicos 

em formato gráfico, diferindo assim bastante do nosso sistema o qual permite efectuar 

comparações entre os diferentes genomas. É possível visualizar-se uma desvantagem 

nesta aplicação, referente ao gráfico circular, o qual fornece ao utilizador informação 

pouco clara e confusa no gráfico disponibilizado. No entanto, quanto ao gráfico linear, 

apesar de apenas ser possível visualizar os dados de um genoma, foi implementado no 

GIN 2.0, o modo de como é fornecido ao utilizador a informação referente aos genes 

aquando a passagem do cursor por cada um dos genes, tal como nesta aplicação. 

3.2.2  Comprehensive Microbial Resource (CMR) 

Este sistema, tal como o GIN, é uma aplicação web, mas a informação visualizada 

é relativa aos genomas completos dos procariontes. Este sistema permite realizar 

diversas tarefas, nomeadamente [19]: 

 Pesquisar listas de organismos que devolvem informações relativas aos 

mesmos; 

 Pesquisar por genes, genomas e regiões na sequência; 
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 Comparar genomas múltiplos com base numa variedade de critérios, 

incluindo a homologia de sequência de genes e atributos; 

 Seleccionar e efectuar o download dos diversos elementos da lista, como 

por exemplo os genes; 

 Download dos atributos e das sequências dos genes dos organismos 

presentes no CMR; 

 Entre outras opções. 

Além do acima referido, resta acrescentar que é possível efectuar o download de 

todas as imagens obtidas, podendo ser visualizado abaixo um exemplo das imagens 

produzidas por esta aplicação, e tal como o ponto anteriormente referido, esta aplicação 

peca na escassez de informação e na fraca informação fornecida, exemplo da fig. 16, 

sendo extraído desta pouca informação na análise realizada. Além das limitações da 

informação fornecida, esta aplicação peca também por não se encontrar actualizada, 

uma vez que a última actualização registada foi em 2010, e o número de genomas 

existentes na sua base de dados é apenas de 150. 

 

Fig. 16 - Exemplo representativo da comparação entre o genoma da bactéria Acaryochloris marina 

MBIC11017 (circulo exterior) e o genoma da bactéria Acholeplasma laidlawii PG-8A (circulo interior). 

3.2.3  Hemorrhagic Fever Viruses (HFV) Sequence Database 

O HFV consiste numa aplicação web, construída especificamente para o estudo 

dos vírus da febre hemorrágica. Esta permite a recolha e armazenamento das sequências 

genéticas de vírus existentes para a aplicação, dados que foram obtidos da base de dados 

GenBank, além de fornecer informações sobre os dados numa interface intuitiva, tal 

como o nosso sistema realiza. O utilizador pode navegar neste sistema, pesquisando e 

visualizando os dados através de gráficos de barras, geográficos, entre outros.  
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Fig. 17 – Exemplo de um Mapa geográfico 

 

Para a análise pretendida o sistema possui diversas aplicações que efectuam a 

comparação e utiliza um algoritmo que permite o alinhamento de cada sequência com 

uma sequência de referência, ou seja, é seleccionada uma espécie e essa vai servir de 

base de comparação com os restantes vírus a ser analisados [20]. Este sistema é 

específico para o vírus da febre hemorrágica, mas a forma como os resultados são 

apresentados, como são realizadas as analises e como os resultados são 

disponibilizados, é bastante semelhante do sistema GIN. 
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Capítulo 4  

Modelação do sistema 

Neste capítulo encontra-se descrito todo o trabalho de modelação do sistema 

realizado neste projecto, nomeadamente aos aspectos de análise do sistema, análise de 

requisitos, desenho do sistema e definição da arquitectura. 

4.1  Análise do sistema 

É nesta primeira etapa que se define o que se pretende implementar no sistema a 

desenvolver, sendo por isso a parte mais trabalhosa e importante de um projecto. Caso 

seja dada a esta etapa pouca importância e não sejam definidos claramente os diversos 

requisitos do sistema, será muito mais complicada a tarefa de implementação ou pior 

ainda, será necessário alterar o sistema implementado, o que implicaria maiores danos. 

4.1.1  Identificação do problema 

Como primeiro passo nesta fase, é necessário a identificação do problema e para 

que tipo de utilizadores o sistema vai ser realizado. Este sistema tem como cliente a 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e como público-alvo todos os 

profissionais deste ramo específico da biologia, os quais lidem com a análise genómica 

de bactérias.  

Este projecto surgiu uma vez que foram identificados diversos aspectos no 

sistema inicial que deveriam ser melhorados, de maneira a proporcionar aos utilizadores 

uma maior qualidade e diversidade na informação apresentada, bem como automatizar a 

maioria dos processos. Os aspectos identificados para alteração foram: 

1. Existência de apenas um utilizador no sistema, o administrador, sendo 

que a sua página de administração se encontra separada do sistema; 
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2. Exige processos morosos e depende da disponibilidade do administrador 

para a inserção de novas espécies e associações de genomas a estas, 

sendo que as associações apenas podem ser realizadas, no máximo, com 

10 genomas de cada vez; 

3. A informação presente na base de dados era obtida através do servidor 

GenBank na altura da associação dos genomas a cada espécie, estando 

assim dependentes da disponibilidade e do tempo de resposta que o 

servidor do GenBank apresenta; 

4. Todas as espécies criadas eram visualizadas por todos os utilizadores, 

sendo que após a inserção de diversas espécies os utilizadores passariam 

a possuir demasiadas opções, não encontrando a pretendida ou perdendo 

algum tempo na procura desta; 

5. Necessidade de melhoramento nos gráficos, nomeadamente, a marcação 

de RNA’s, maior número de informação nos gráficos, os gráficos 

circulares por vezes possuem informação errada, e nem todas as 

pesquisas permitem a visualização de gráficos lineares; 

6. Impossibilidade de guardar os resultados produzidos pelos alinhamentos 

múltiplos; 

Além destes aspectos mencionados acima, havia ainda o constrangimento do 

espaço de disco disponível nos servidores da Faculdade de Ciências, o qual não permitia 

a existência de todos os dados genómicos devido à sua grandeza. Então este problema, 

foi ultrapassado com um disco de 1T e um servidor quase que exclusivamente dedicado 

ao GIN 2.0 na Faculdade de Farmácia, tendo sido efectuada a sua estruturação e 

configuração de modo a suportar todo o sistema. 

4.1.2  Requisitos 

Após a identificação dos problemas apresentados pelo sistema actual, qual a sua 

área de intervenção e qual o seu público-alvo, é importante definir quais os requisitos do 

sistema, podendo apurar-se dois tipos de requisitos: funcionais e não funcionais. 

Quanto aos requisitos funcionais que descrevem as funções e os serviços que o 

sistema deve ser capaz de fornecer, foram identificados os seguintes, no que diz respeito 

aos utilizadores do sistema: 
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1. O sistema deve permitir o registo de utilizadores, passando estes a possuir 

uma conta GIN, possibilitando assim a criação dos seus próprios projectos. 

Este requisito corresponde então à mudança de filosofia do sistema, 

passando a ser uma filosofia por projectos, sendo que cada um destes 

possui genomas associados, e os projectos pertencem a um utilizador; 

2. Qualquer utilizador, apesar de não estar registado, poderá efectuar análises 

no sistema, ainda que com algumas limitações; 

3. Possibilidade de alteração dos dados pessoais; 

4. Possibilidade de criar ou alterar os projectos pessoais; 

5. Possibilidade de adicionar ou remover genomas de um projecto; 

6. Possibilidade de visualização de gráficos lineares na pesquisa por gene; 

7. Nos gráficos circulares e lineares deverá ser possível visualizar informação 

referente aos resultados encontrados; 

8. Possibilidade de navegação nos gráficos lineares; 

9. Alterar a marcação de RNA’s; 

10. Guardar os resultados produzidos pelo sistema; 

Por outro lado, existem outros requisitos funcionais, referente à parte 

administrativa do sistema:  

11. Efectuar a actualização da base de dados de acordo com as actualizações 

existentes na base de dados GenBank; 

12. Edição dos dados da base de dados; 

13. Eliminar utilizadores do sistema e, consequentemente, os seus projectos; 

14. Visualização de estatísticas de acesso ao sistema, bem como da 

informação existente na base de dados. 

Quanto aos requisitos não funcionais, que dizem respeito a restrições, atributos de 

qualidade ou envolvidos no processo de desenvolvimento do sistema, são identificados 

os seguintes: 

15. Segurança: Os dados deverão encontrar-se protegidos para acessos não 

desejados; 

16. Portabilidade: O sistema deverá poder ser acedido independentemente do 

sistema operativo ou browser; 
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17. Disponibilidade: O sistema deve ter alta disponibilidade, uma vez que 

poderá ser acedido em qualquer parte do mundo, a qualquer hora; 

18. Fiabilidade: Todos os dados do sistema devem ser fiáveis e actualizados; 

19. Facilidade de uso: O sistema deve ser claro e intuitivo ao utilizador, não 

sobrecarregando a sua memória cognitiva; 

20. Desempenho: Toda a aplicação deve ter tempo de resposta curto na 

obtenção dos resultados; 

4.1.3  Diagramas de casos de uso 

O diagrama de casos de uso permite a visão geral de todo o sistema, sendo nele 

descritas todas as funcionalidades pretendidas para o sistema, e ainda como o utilizador 

interage com o sistema. Então, de seguida são apresentados os dois casos de uso 

referentes ao sistema, por parte do utilizador e do administrador do sistema. 

No caso de uso referente ao utilizador é possível visualizar que este tem a 

possibilidade de gerir a sua conta pessoal, os seus projectos e consequentemente os 

genomas que pertencem a cada um dos projectos e ainda efectuar vários tipos de 

análises as quais produzem os seguintes resultados: gráficos circulares e lineares e 

alinhamentos múltiplos e simples em formato texto, tendo de ser seleccionado um 

projecto previamente. 

 

Fig. 18 – Caso de uso referente ao utilizador 
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 Quanto ao caso de uso referente ao administrador, é possível verificar que este 

pode visualizar um conjunto de estatísticas referentes ao sistema e ainda efectuar a 

manutenção da base de dados. 

 

Fig. 19 – Caso de uso referente ao administrador do sistema 

4.2  Desenho 

A fase de desenho é aquela que tem como objectivo transformar os requisitos do 

sistema numa solução concreta. De acordo com os testes anteriormente realizados para a 

aplicação, que se encontram descritos no capítulo 6, o sistema possuía uma interface 

pouco credível, isto é, apresentava uma interface que inspirava pouca confiança na 

informação disponibilizada e não possuía um design idêntico a outras aplicações na área 

da Bioinformática. Como tal, procedeu-se à realização de uma renovação no aspecto 

gráfico de todo o sistema, sendo baseado em websites credíveis e muito acedidos pelos 

utilizadores, por exemplo o NCBI [25]. No entanto estes pecam pela sua complexidade 

e exposição de demasiada informação para quem utiliza estas aplicações, causando 

confusão e exigindo demasiado por parte do utilizador. 

Na figura 20 encontra-se o esboço realizado para o GIN 2.0, mantendo uma 

interface bastante simples e intuitiva para quem a visualiza, sendo que todo o desenho 

do sistema teve em consideração a máxima usabilidade, mantendo a simplicidade e 

consistência ao longo de todas as páginas da aplicação web. 
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Fig. 20 – Protótipo inicial do sistema GIN 2.0 

Nesta fase de desenho, é representada também toda a arquitectura da nossa base 

de dados relacional, a qual pode ser visualizada a partir da fig. 21, que permite guardar a 

informação essencial para o correcto funcionamento do sistema. É de referir que todo o 

procedimento de como é obtida a informação e como toda a informação se relaciona, se 

encontra descrita detalhadamente no ponto 5.2. 

 

Fig. 21 – Modelo relacional da base de dados GIN 2.0 
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4.3  Arquitectura do sistema 

O modelo de arquitectura do sistema (Fig. 22) pode ser dividido em duas partes, 

as quais dizem respeito ao lado do cliente e ao lado do servidor. Quanto ao lado do 

cliente, para aceder ao sistema apenas é necessário possuir acesso à internet e aceder a 

um browser, e rapidamente se encontra apto a navegar pelo sistema. Quando um 

utilizador realiza uma determinada interacção com o sistema, clica numa hiperligação 

ou botão, é enviado um pedido e obtida a resposta relativa ao que o utilizador pretende. 

 

 

Fig. 22 – Modelo da arquitectura do sistema. 

Ao contrário do lado do cliente, que exige uma carga computacional fraca, o lado 

do servidor é aquele onde reside a maior carga computacional do sistema. Isto deve-se 

ao facto de não se pretender sobrecarregar a máquina do utilizador, tornando assim o 

tempo de resposta mais rápido, uma vez que todo o processo moroso reside no servidor. 

Mas apesar disso, no lado do cliente, são criados os gráficos visualizados, a partir do 

canvas do HTML5 e do Javascript. Ainda acerca do lado do servidor, este pode ser 

dividido em três camadas. Quanto à primeira, é aquela que permite o acesso do 

utilizador pelo browser, através do servidor apache, e permite a visualização das 

diversas páginas web da aplicação, sendo estas realizadas em PHP. 

A segunda camada diz respeito à linguagem Python e ao módulo Biopython, que 

são necessários para permitir que a camada anterior execute scripts em Python. Estes 

scripts além de permitirem a interacção com a base de dados MySQL, mais 

precisamente na inserção ou alteração dos dados genómicos, permitem ainda a execução 

das aplicações BLAST e MUSCLE, utilizando ficheiros em formato FASTA. Por fim, 

na última camada residem os dois softwares referidos anteriormente e a base de dados 

MySQL, sendo que esta, além de comunicar com a segunda camada, comunica com a 

primeira camada uma vez que a informação obtida nas páginas web da aplicação é 

proveniente da base de dados MySQL. 
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Capítulo 5  

Implementação 

Neste capítulo é apresentado todo o trabalho da fase de implementação do 

sistema, nomeadamente os aspectos do backend (construção da base de dados e a parte 

administrativa do sistema) e o frontend (gestão dos projectos, as pesquisas e os 

resultados produzidos). 

5.1  Acesso ao GIN 2.0 

O frontend foi realizado com base na fase de desenho, anteriormente referida, 

podendo ser visualizada através da figura 23 o resultado final da aplicação. No 

cabeçalho da página, é possível visualizar diversas hiperligações: ir para a página 

inicial, através da home, visualizar informações, através do about, que providencia 

diversas informações tais como quem realizou as duas versões do sistema GIN, quais as 

versões dos softwares utilizados, bem como os supervisores dos diferentes projectos. É 

ainda possível visualizar um guia de navegação, opção guide, explicando como o 

utilizador deve navegar e explicando os resultados apresentados em caso de dúvida, 

permitindo ao utilizador possuir um guia de ajuda na navegação do sistema. Além disso 

é possível enviar um email ao administrador do sistema, através do contact us, caso 

possua alguma dúvida ou sugestão acerca do sistema. Abaixo do cabeçalho existe uma 

pequena descrição do sistema e a possibilidade o testar, ainda que com algumas 

limitações. No rodapé da página é possível voltar à página inicial (reforçou-se 

novamente o voltar atrás, no caso de possuir páginas muito longas com os resultados). 

Existe também uma página que contém os contactos de todos os intervenientes neste 

sistema.  

No canto superior direito encontra-se uma hiperligação que remete para a página 

de autenticação e/ou registo (fig. 25, pág. 60). Caso o utilizador não possua uma conta 
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GIN, é possível efectuar o registo após o preenchimento de todos os campos do 

formulário, sendo inseridos os dados na base de dados, após verificação dos diversos 

campos.  

 

Fig. 23 – Página inicial do sistema 

5.2  Construção da base de dados 

5.2.1  Sistema de informação para o backend 

O backend é constituído por dois módulos. O primeiro consiste na realização da 

base de dados do sistema, e o segundo à parte administrativa do sistema. Neste ponto 

encontra-se a descrição detalhada de toda a base de dados e no ponto 5.3 é descrita a 

parte administrativa. Tal como referido anteriormente, no ponto 3.1, o sistema possuía 

limitações a nível da obtenção e inserção de dados na base de dados do sistema. Mais 

concretamente, encontrava-se dependente da disponibilidade do servidor GenBank para 

obter a informação e apenas era possível adicionar 10 genomas de cada vez, sendo que 

era necessário introduzir os códigos GenBank, separados por vírgulas e sem qualquer 

espaço entre estes para ser possível inserir os dados na base de dados. Posto isto, e uma 

vez que se pretende incluir na base de dados do sistema todos os genomas bacterianos 

completos, de seguida encontra-se a descrição de como se contornou este problema e de 

como se encontra actualmente realizado.  
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5.2.2  Recolha dos dados 

Primeiramente é importante referir que este processo foi moroso, devido à 

diversidade dos dados genómicos bacterianos, bem como ao tamanho e diversos 

formatos que estes possuíam. O principal obstáculo foi a obtenção da sequência de 

diversos genes, uma vez que existem algumas excepções na obtenção destas sequências 

de alguns genes, os quais não apresentam estas de forma contínua, podendo haver 

intervalos. Por exemplo, no genoma cujo número de acesso é NC_002928 (Bordetella 

parapertussis 12822 chromosom, complete genome.) existe um gene que contém a 

seguinte posição “3105380..>3106879”, ou seja, significa que a sequência inicia na 

posição 3105380 e vai terminar para além da posição 3106879, o que torna difícil a 

obtenção da sequência concreta deste gene.   

De seguida é descrito todo o procedimento de obtenção dos dados, os quais vão 

constituir parte da informação da base de dados, mais precisamente, vão preencher as 

tabelas Genomes e Genes. Inicialmente foi efectuado o download de todos os genomas 

completos de todas as bactérias existentes na base de dados GenBank, sendo que cada 

genoma corresponde a, pelo menos, um ficheiro em formato GenBank. A base de dados 

GenBank é uma base de dados genética NIH, isto é, é uma base de dados que possui 

todas as sequências de DNA publicamente disponíveis, sendo efectuadas actualizações a 

cada dois meses, sendo esta internacionalmente conhecida e a mais utilizada [26, 27]. 

5.2.3  Processamento da informação 

Após a obtenção desses ficheiros, cujo total de ficheiros é superior a 4 mil, foi 

realizado um script em python que vai permitir a extracção dos dados provenientes 

desses ficheiros e a introdução dos mesmos na base de dados. O script efectua a leitura 

de cada um dos ficheiros GenBank existentes. Em cada leitura é verificada a data da 

última alteração do ficheiro e a versão do mesmo. Se o genoma não for encontrado no 

sistema é efectuada a sua inserção na base de dados ou caso seja encontrado é efectuada 

a comparação dos dados do genoma do ficheiro com a informação referente a este na 

base de dados. Comparação essa que consiste na verificação da alteração de qualquer 

um destes atributos, data da última actualização e a versão. Caso alguns destes atributos 

seja diferente do que consta na base de dados, verifica-se que existiu uma actualização 

no ficheiro, o que consiste na alteração do genoma e consequentemente os genes que o 
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constituem, sendo, posteriormente feita a sua inserção na base de dados relacional, 

intitulada de gin. 

5.2.4  Base de Dados GIN 

De seguida é descrito sucintamente cada uma das tabelas existentes e os atributos 

que a constituem, sendo possível visualizar através da figura 21 (pág. 52) como se 

relacionam. É de referir que a base de dados do sistema original foi completamente 

revista, de modo a evitar redundâncias, permitindo a integração de novas tabelas abaixo 

mencionadas. 

A tabela Genomes, tal como todas as tabelas, possui um identificador único 

(chave primária), que corresponde ao atributo id. O atributo accession e o name 

possuem, respectivamente, a informação do identificador numérico e o nome do 

genoma. O atributo residue_type deve-se ao facto de existirem dois tipos de genomas, 

circulares e lineares, e será utilizado para a realização dos diversos tipos de gráficos. 

Quanto ao atributo firstline_fasta e sequence_fasta refere-se à construção de um 

ficheiro em formato FASTA que vai conter os genomas existentes em cada projecto e 

que permite a execução do BLAST e MUSCLE. O atributo firstline_fasta é constituído 

pelo accession e o nome do genoma. O atributo date_update e o version serão utilizados 

para verificar se o ficheiro foi actualizado ou não. Caso tenha sido alterado o atributo 

current_version, que consiste num binário, colocar-se-á a versão mais recente a 1 e a 

versão mais antiga a 0, permitindo que exista um histórico no sistema dos diversos 

genomas. 

No caso da tabela Genes, que possui também um identificador único (atributo id), 

o atributo type diz respeito a uma tag existente no ficheiro GenBank para ser possível 

conhecer qual o tipo de gene, se gene ou RNA. No caso de ser RNA é possível ser 

tRNA, rRNA 5s, rRNA 16s ou rRNA 23s. Quanto aos atributos product e locus_tag 

contêm a informação específica do gene, sendo que o atributo locus é respectivo ao 

nome do genoma. No caso dos atributos srt e stp, consistem no início e no fim do gene 

para ser obtida a sua sequência correcta, constituindo o atributo seq. Mas uma vez que o 

srt e stp por vezes são impossíveis de obter, devido à forma como foi escrita no ficheiro 

GenBank, é utilizado o atributo observation que irá conter a string “error”, 

possibilitando a sua fácil identificação na parte administrativa do sistema, de modo a 

alterar os dados do(s) gene(s) que contêm a informação incorrecta ou não possuam 
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certos dados nos atributos. O atributo translation consiste na transformação da 

sequência do genoma em aminoácidos. Relativamente a esta tabela é ainda efectuada a 

identificação, através de uma chave estrangeira (fk_id_genome), de que a que genoma 

pertence o respectivo gene. 

Tal como referido anteriormente a aplicação web tem em consideração a 

existência de utilizadores registados no sistema, sendo que estes possuem os seus 

próprios projectos com os genomas pretendidos. A informação das seguintes tabelas é 

obtida a partir da aplicação, através do preenchimento de formulários, sendo que esta 

informação é processada pelo php. Para isso a tabela Users possui um identificador 

único (id), sendo que contém também o seu username (atributo username), o seu nome 

(atributo name), a sua palavra-chave, que se encontra encriptada pelo algoritmo MD5, 

(atributo password) e a sua conta de email (atributo email). O username e a palavra-

chave serão necessários para o login no sistema e o email para a recuperação da conta. 

No caso da tabela Projects, que, mais uma vez, possui um identificador único (id), 

possui um nome único para o projecto (atributo name), uma validade para esse mesmo 

projecto (atributo validity), uma descrição para uma melhor identificação do projecto 

(atributo description) e uma chave estrangeira que diz respeito ao utilizador a que 

pertence o ficheiro. Por fim, resta apenas associar as entidades Projects com a Genomes, 

que permitem relacionar quais os genomas que pertencem a um determinado projecto. A 

tabela Projects_bacterias possui as chaves estrangeiras correspondentes aos projectos 

(fk_id_projects) e genomas (fk_id_genomes). 

Para além da base de dados MySQL, sempre que for adicionado um genoma a um 

projecto é criado um ficheiro em formato FASTA, sendo que todo este procedimento 

pode ser melhor visualizado através da figura 24. O ficheiro em formato FASTA é 

actualizado cada vez que é feita uma adição ou remoção de genomas, sendo que o 

ficheiro contém as sequências dos genomas associados ao projecto, sendo constituído, 

mais concretamente, pelos atributos firstline_fasta e sequence_fasta, da entidade 

Genomes. Os atributos referidos são apresentados de forma sequencial no ficheiro em 

formato FASTA.  

É de referir que o atributo validity tem como objectivo eliminar do sistema os 

ficheiros relacionados com esse projecto, nomeadamente a base de dados FASTA e os 

dados referentes ao projecto expirado na base de dados MySQL, de modo automático, 

após um ano de terem expirado para se obter espaço em disco. 
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Fig. 24 – Diagrama de actividades da inserção de genomas a um projecto. 

5.3  Parte Administrativa 

Tal como referido no ponto anterior, este ponto diz respeito ao segundo módulo 

que constitui o backend do sistema e que foi realizado de modo a permitir que o 

administrador do sistema não tenha necessidade de possuir grandes conhecimentos 

informáticos para interagir ou visualizar os dados restritos da base de dados do sistema. 

Além disso permite a manutenção das contas dos utilizadores, sem que necessite 

despender demasiado tempo e sem que os processos sejam morosos. 

Posto isto, de seguida encontra-se a explicação de cada acção que pode ser 

realizada na área administrativa, que requer a autenticação (Fig. 25). Autenticação essa 

que consiste na introdução de um username e password, e caso estas coincidam com os 

dados existentes na base de dados na tabela Users, é remetido para a área do 

administrador (Fig. 26).   
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Fig. 25 – Página de autenticação, onde é possível o utilizador efectuar a autenticação no sistema, e caso 

não possua conta no sistema, é possível efectuar a sua criação através do registo no sistema. 

 

Fig. 26 - Página inicial da conta de administrador. Nesta é possível visualizar através do menu lateral as 

acções possíveis bem como uma breve explicação no menu central. 

5.3.1  Extracção de ficheiros 

Tal como referido anteriormente, para a obtenção dos dados no sistema foi obtido 

um ficheiro compactado contendo todos os genomas bacterianos completos. Dessa 

forma, é realizada a descompactação desse ficheiro que posteriormente é colocado no 

servidor, numa pasta específica, cujo nome é GenBankGBK. Os dados obtidos, por ftp 

do GenBank, são constituídos por milhares de pastas, em que algumas não possuem 
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dados ou possuem ficheiros de outros formatos. Então para a extracção dos ficheiros 

necessários para o preenchimento da base de dados do sistema, foi realizado um script 

em python que possibilita que todos os ficheiros das diferentes pastas, cujo formato seja 

GenBank, sejam transferidos para a pasta extractedFilesGBK. Além disso, após esta 

acção procede-se à eliminação de pastas e ficheiros desnecessários para o sistema, para 

que se obtenha mais espaço em disco. O utilizador realiza esta acção através de um 

simples clique numa hiperligação, como mostra a figura 27. 

5.3.2  Actualização da base de dados 

Uma vez obtidos os ficheiros com extensão GenBank, é possível efectuar-se a 

actualização da base de dados. Para esta acção, foi utilizado o mesmo script que foi 

utilizado para a inserção dos dados na base de dados, tal como descrito anteriormente no 

ponto 5.2.3. Mais uma vez, a actualização da base de dados é realizada através de um 

clique numa hiperligação (figura 27). 

 

Fig. 27 – Página administrativa que permite a actualização da base de dados e ainda a extracção de 

ficheiros para uma pasta pré-definida onde constam todos os ficheiros GenBank referentes aos genomas 

completos das bactérias presentes na base de dados do sistema. 

5.3.3  Remoção de utilizadores 

Tal como mostra a figura 28, através desta opção o administrador tem a 

possibilidade de eliminar utilizadores que possuam conta no sistema. Aquando da 

eliminação de algum utilizador, são eliminados também os dados referentes aos seus 

projectos, dados que correspondem às tabelas users, projects e projects_bacterias, e 

ainda os ficheiros em formato FASTA correspondentes aos projectos eliminados. Para 
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realizar esta acção, o administrador selecciona o nome do utilizador pretendido e clica, 

em seguida, no botão “apagar”. Para prevenir eventuais enganos, é mostrado um popup 

para a confirmação da remoção do utilizador.  

5.3.4  Remoção de projectos 

Esta opção, pode ser executada através do clique numa hiperligação, que 

possibilita ao administrador eliminar projectos, cuja validade expirou à mais de um ano, 

como se pode ver na figura 28. Esta acção vai remover da base de dados MySQL todas 

as linhas relacionadas com os projectos expirados das entidades Projects e 

Projects_bacterias. Para além disso, é eliminado o ficheiro em formato FASTA 

correspondente aos projectos expirados, permitindo assim obter espaço em disco, uma 

vez que estes tipos de ficheiros podem ocupar muito espaço. 

 

Fig. 28 – Página administrativa que permite a eliminação dos utilizadores e dos projectos expirados 

presentes na base de dados MySQL e FASTA. 

5.3.5  Edição dos genes 

É necessário possuir uma área que permita ao administrador editar os dados 

referentes aos genes inseridos (figura 29). Este motivo deve-se ao facto de por vezes 

não ser possível obter alguns dados referentes aos genes, nomeadamente o início e o fim 

do gene. Então, através desta edição dos dados, é possível que o responsável 

administrativo introduza ou altere dados, caso seja detectada alguma incorrecção nos 

dados importados do GenBank. Para a realização desta acção procede-se à escolha do 

accession correspondente ao genoma pretendido. Posteriormente é seleccionado o locus 

tag do gene pretendido e de seguida é possível visualizar um formulário com os campos 
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da base de dados preenchendo estes campos do formulário com a informação da base de 

dados, atributos esses que constituem a tabela Genes. Após a realização da alteração nos 

campos pretendidos é efectuado o clique num botão para guardar as alterações 

efectuadas. 

 

Fig. 29 – Página administrativa que permite a alteração dos dados referentes aos genes presentes na base 

de dados. Inicialmente é escolhido o genoma pretendido e de seguida o gene que se pretende alterar. 

5.3.6  Visualização das estatísticas 

Um dos requisitos identificados era a possibilidade de visualização dos dados 

referentes ao número de acessos por parte dos utilizadores, tanto à página inicial como à 

conta pessoal de cada utilizador. Então para isso foi utilizado o sistema StatCounter 

[23], que permite a contagem desse mesmo número de acessos ao sistema, sendo que a 

notificação é enviada para o email do administrador do sistema. 

Ainda referente às estatísticas, o que pode ser visualizado no sistema são os dados 

referentes à base de dados (fig. 30), mais concretamente o número de utilizadores, de 

ficheiros GenBank, de genes e de projectos na base de dados, permitindo ao 

administrador possuir uma ideia do número de informação que o sistema possui e se o 

sistema está em crescimento. 
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Fig. 30 - Visualização de estatísticas referentes à base de dados. 

5.4  Gestão de Projectos 

Tal como referido anteriormente o sistema detém uma filosofia de projectos, os 

quais envolvem a existência de utilizadores que possuem as suas contas e os seus 

próprios projectos. De seguida são descritas as diversas funcionalidades que o sistema 

dispõe para os utilizadores na interacção com o sistema. 

5.4.1  Autenticação no sistema 

No sistema inicial (GIN 1.0) apenas existia um utilizador no sistema, 

correspondente ao administrador, sendo que este acedia à página de administração, à 

parte da aplicação propriamente dita. A existência de utilizadores no novo sistema 

permite solucionar diversos problemas, uma vez que serão os utilizadores a criar os seus 

projectos e a adicionar-lhe os genomas pretendidos, libertando o administrador de 

processos morosos e permitindo ao utilizador começar a efectuar as análises pretendidas 

quase que instantaneamente sem ter que esperar pelo administrador. Além disso dá ao 

utilizador a liberdade de criar os próprios projectos com os genomas que pretender, uma 

vez que existem todos os genomas completos bacterianos na nossa base de dados, coisa 

que não existia anteriormente. Outro problema solucionado é o facto de apenas o 

utilizador visualizar os seus próprios projectos, uma vez que anteriormente eram 

visualizados todos os projectos existentes, sendo que após a criação de diversos 

projectos, apareceria uma lista demasiado extensa, tendo o utilizador de procurar qual a 

que pretende no meio de tantas outras criadas a pedido dos vários utilizadores. 

Identificados os problemas solucionados através da existência desta autenticação, 

após o registo no sistema, é possível entrar na área pessoal. O processo de autenticação 

é efectuado através da verificação do username e password, sendo esta encriptada, tal 
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como se encontra na base de dados, que constam na base de dados com os dados 

inseridos pelo utilizador. Caso correspondam o utilizador acede à sua área pessoal. 

Além disso é ainda possível efectuar a recuperação da password caso seja 

esquecida. A recuperação de password consiste no envio de um email para a conta do 

utilizador, após ser feita a confirmação de que o username e email existem na base de 

dados. Posteriormente, é enviado para o email uma nova password definida pelo 

sistema, que é definida da seguinte forma: é obtida a password encriptada existente no 

sistema, sendo esta enviada para o email e introduzida novamente na base de dados 

(sendo encriptada novamente). 

Uma vez efectuado o login, é possível visualizar duas grandes áreas (fig. 31), 

nomeadamente um menu lateral e uma área central. Esta área central apresenta os 

projectos que o utilizador possui activos. Além disso, através da hiperligação view 

projects expirate é possível visualizar-se os projectos que se encontram expirados. É 

ainda possível adicionar novos projectos através do botão Add New Project. Quanto ao 

menu lateral é possível reencaminhar-nos para a página inicial, que corresponde à 

página dos projectos activos, e as outras três opções gene, região e sequência 

correspondem às análises possíveis de efectuar no sistema. É de referir que o sistema 

possui um sistema que guarda a sessão do utilizador até que este faça logout, através de 

sessions, que permitem guardar a sua sessão, tornando o acesso à aplicação mais rápida 

e evitando a constante autenticação. É importante realçar que o sistema foi realizado de 

modo a prevenir ataques de utilizadores mal-intencionados, sendo efectuadas as devidas 

precauções, nomeadamente a encriptação das passwords e a prevenção de ataques sql 

injection e email injection nos dados a inserir pelo utilizador, nomeadamente caixas de 

texto. 

5.4.2  Projectos activos 

Na página inicial do utilizador, é possível visualizar quais os projectos que se 

encontram activos, tal como é possível visualizar na figura 31. Para isso, sempre que o 

utilizador acede à sua página, é efectuada a verificação da data actual com a data 

existente na base de dados relativos ao projecto. Caso esta seja igual ou posterior à 

actual, significa que o projecto ainda é valido, sendo então mostrada a informação numa 

tabela. Esta tabela possui os dados referentes aos projectos (nome, descrição e validade) 
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e ainda os dados referentes aos genomas. É possível visualizar o número de genomas 

que constituem cada projecto.  

 

Fig. 31 – Visualização dos projectos activos numa conta pessoal de um utilizador. 

5.4.3  Editar a conta pessoal 

É possível editar os dados pessoais do utilizador, através do clique no canto 

superior direito, no username do utilizador. De seguida será mostrada uma página que 

contém um formulário preenchido com os dados provenientes da base de dados, sendo 

passiveis de alteração.  

5.4.4  Adicionar um novo projecto 

Através do botão add new project, o utilizador tem a possibilidade de criar um 

novo projecto no sistema. Para isso basta efectuar o preenchimento dos campos 

indicados (nome do projecto, definir a validade do projecto e uma pequena descrição do 

projecto) e rapidamente é adicionado um novo projecto. Este é adicionado à base de 

dados MySQL, mais concretamente na tabela Projects. A validade do projecto é 

efectuada da seguinte forma: obtém-se a data actual e consoante a opção escolhida na 

criação do projecto é somada à data actual, essa mesma opção. 

5.4.5  Editar um projecto 

Para a edição de um projecto, o utilizador efectua o clique num dos seguintes 

campos apresentados na tabela que contém os projectos (nome, descrição ou validade), 

sendo reencaminhado para um formulário idêntico ao de criação de um projecto, onde é 

possível adicionar uma nova validade ou alterar a descrição do sistema. Não é possível 

alterar o nome do projecto, uma vez que este é único e será utilizado para o acesso ao 

ficheiro em formato FASTA que corresponde este projecto. 
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5.4.6  Projectos expirados 

Esta acção permite visualizar os projectos expirados da mesma forma que os 

projectos válidos. Caso se pretenda reactivar os projectos expirados, caso estes não 

tenham ainda sido eliminados do sistema, basta editar o projecto pretendido e definir 

uma nova data de validade. Os projectos expirados são visualizados da mesma forma 

dos projectos activos, sendo verificada a data actual, com a data de validade do projecto. 

5.4.7  Adição ou remoção de genomas 

Nesta acção, após o clique no campo correspondente aos genomas, na tabela dos 

projectos, é reencaminhado para uma página que mostra a lista dos genomas 

pertencentes a esse projecto. É possível adicionar ou eliminar os genomas de um 

determinado projecto através do clique no botão edit genomes. Nesta página, como 

mostra a figura 32, é possível visualizar três partes: uma barra de pesquisa, uma área 

onde serão apresentados os resultados da pesquisa e os genomas que o projecto contém 

actualmente. Então para se proceder à inserção de genomas, é introduzido na caixa de 

pesquisa uma letra ou número, ou mesmo o nome todo do genoma, visto que a pesquisa 

é realizada através do nome do genoma, sendo posteriormente apresentados os 

resultados encontrados. De seguida basta clicar no botão >> para adicionar ao projecto 

os genomas seleccionados ou no botão << para remover os genomas do projecto. Após 

o clique num dos botões referidos, vai-se proceder à inserção ou eliminação do(s) 

genoma(s) correspondente(s) na base de dados, sendo que para além disso, é eliminado 

o ficheiro em formato FASTA correspondente ao projecto, e criado novamente de 

acordo com os genomas existentes no ficheiro. Isto evita que se percorra o ficheiro linha 

a linha e se elimine os genomas pretendidos. É de referir que o ficheiro em formato 

FASTA é criado com o nome do projecto e o nome do utilizador, é devido a isso que o 

username e o nome do projecto são únicos e impossíveis de alterar. 
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Fig. 32 – Inserção ou remoção de genomas a um projecto. 

5.5  Pesquisas 

Nas pesquisas por gene, região ou sequência vai ser utilizado o mesmo 

procedimento descrito anteriormente, no ponto 3.1.2, sendo que em termos de interface 

será idêntico, uma vez que é seleccionado o projecto pretendido, e consoante o tipo de 

pesquisa assim se procede à selecção e/ou introdução de dados para a análise 

pretendida. Além disso são seleccionados os genomas com os quais se pretendem 

efectuar os alinhamentos (existindo um botão para seleccionar e desseleccionar todos, 

que não funcionavam anteriormente) e caso se pretenda visualizar a selecção dos 

RNA’s. Qualquer pesquisa é realizada da mesma forma do sistema anterior, ou seja, é 

executado o software BLAST, que vai comparar o ficheiro temporário que contém a 

sequência do gene ou parte do genoma, com o ficheiro em formato FASTA referente ao 

projecto, que vai produzir um ficheiro xml, que irá conter todos os dados produzidos por 

este e de onde será extraída a informação da análise. 
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5.5.1  Resultados 

Na aplicação original, os resultados eram logo visíveis, o que causava confusão e 

levava os utilizadores a escolher a opção dos gráficos circulares e nada mudava porque 

esta era a página definida como inicial. No GIN 2.0, apenas aparecem os resultados 

aquando do clique na opção pretendida (Fig. 33). 

Os resultados podem ser gráficos circulares ou lineares, alinhamentos simples ou 

múltiplos em formato texto. Em todos estes existe uma tabela BLAST, que é construída 

a partir do ficheiro xml, obtido anteriormente, sendo efectuada a sua leitura e obtidos os 

dados pretendidos. Os dados visualizados na tabela são o nº do genoma, pela ordem que 

se encontra na lista dos genomas do projecto, o nome do genoma, o score, a identidade 

máxima, a dimensão do alinhamento bem como o número dos nucleótidos inicial e 

final.  

Além disso após a pesquisa é mostrado o número de genes encontrados no total de 

genomas escolhidos para análise. Esta acção permite que o utilizador saiba quantos 

genomas foram encontrados do total de genomas existentes no projecto, sabendo 

automaticamente quantos gráficos vão ser visualizados. 

 

Fig. 33 – Pesquisa por gene em que são apresentados os resultados possíveis para o utilizador escolher 

qual pretende visualizar, além de ser possível visualizar o total de genomas encontrados no total de 

genomas presentes na pesquisa. 
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5.5.2  Gráficos circulares 

Neste tipo de resultado é possível a visualização de dois tipos de gráficos apesar 

de ser referido nos resultados que são gráficos circulares. Este facto deve-se a existirem 

dois tipos de genomas: circulares e lineares, os quais traduzem a totalidade do genoma, 

podendo ser visualizado onde se encontra o padrão comum encontrado no genoma. 

Caso o genoma seja circular, é desenhado um gráfico circular, mas caso o genoma seja 

linear, é incorrecto desenhar um gráfico circular uma vez que estes não o são. Então 

caso este seja linear é desenhado o gráfico linear correspondente a todo o genoma (fig. 

36), que irá conter todos os genes pertencentes a este, tal como o gráfico circular mostra 

todo o genoma. Além disso aparece uma legenda própria para a identificação da 

dimensão dos genes, enquanto se for circular irá aparecer uma legenda correspondente a 

este, que também não existia no sistema inicial. A introdução de legendas acima dos 

diferentes gráficos deve-se ao facto de os utilizadores não identificarem os diferentes 

tipos de RNA’s nos gráficos, podendo ser visualizado a fig. 34 que retracta o resultado 

final. 

No caso dos gráficos circulares, a marcação do padrão encontrado passou a ser 

mais perceptível, uma vez que a cor se diferencia agora do círculo. No sistema inicial 

quando a leitura do genoma era realizada no sentido contrário ao dos ponteiros do 

relógio, possuía uma cor igual ao pie chart que identifica o padrão comum. Agora todos 

possuem uma cor que os diferencia.  

Uma vez que no sistema inicial eram inseridos poucos dados, e apenas foram 

inseridos os mais usuais, no caso dos RNAs agora é possível existir diversas formas de 

representação destes, por exemplo: inicialmente apenas existia o 5S ribossomal RNA, 

mas nos genomas menos usuais pode aparecer ribossomal RNA 5S. Procedeu-se então a 

este tipo de alterações de modo a que todos os RNA’s fossem visíveis. Além disso a 

marcação dos RNA’s passou a ser distinta, uma vez que as rectas que os identificavam 

anteriormente sobrepunham-se umas às outras e as cores não se distinguiam. Agora a 

marcação passou a ser através de círculos, os quais vão sendo identificados em posições 

distintas evitando assim a sua sobreposição. 

Nas pesquisas por gene, foi introduzida por baixo do gráfico circular uma 

hiperligação, que permite ver o gene identificado pelo pie chart, bem como o gene que 

o antecede e o gene posterior a este. A informação disponibilizada (figura 35), diz 

respeito ao locus_tag, sendo que corresponde à identificação deste, product, o qual 
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descreve o tipo de gene, start e end, os quais dizem respeito ao início e fim do gene na 

sequência, e o complement o qual permite saber se é lido no sentido dos ponteiros do 

relógio ou não. Por ser implementado desta forma, permite que o utilizador copie as 

suas informações, ou evite que o utilizador caso clique em algo que não pretenda, feche 

o popup. Assim, desta forma, apenas é fechado o popup caso se clique em close, e caso 

se clique em qualquer imagem, é efectuado o seu download. 

 

Fig. 34 – Gráficos circulares produzidos a partir de uma pesquisa por gene, em que o kernel genome 

escolhido foi o campylobacter jejuni RM1221 e o gene CJE_Cj12SA. É possível a visualização através 

do pie chart a preto onde se encontra a localização do gene encontrado no genoma. 

 

Fig. 35 – Visualização de informação referente ao gráfico circular anterior, em que o genoma escolhido 

foi o campylobacter concisus 13826. 
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Fig. 36 – Gráficos lineares produzidos a partir de uma pesquisa por gene, em que o kernel genome 

escolhido foi o Borrelia afzelii HLJ01 chromose e o gene BafHLJ01_0001. É possível a visualização 

através do pie chart a preto onde se encontra a localização do gene encontrado no genoma. 

5.5.3  Alinhamentos simples 

Ao contrário do que era efectuado no sistema anterior (primeira versão do GIN) 

em que eram visualizados os alinhamentos simples, é agora criado um ficheiro com esse 

resultado. Ao utilizador é disponibilizado um botão para puder visualizar os 

alinhamentos simples, figura 37. Isto deve-se ao facto de na cloud ser necessário poupar 

o máximo no tráfego a transferir, e uma vez que este em formato texto é o que mais 

gasta tráfego, evita que seja transferido para o cliente o resultado pretendido uma vez 

que este pode nem querer visualizá-lo. Então, caso pretenda realmente visualizar, basta 

clicar num botão. Este ficheiro temporário com os resultados vai constar no servidor até 

que seja executado a limpeza da pasta de ficheiros temporários, que é realizada 

diariamente às 23h59m. 

 

Fig. 37 – Tabela BLAST produzida por uma pesquisa por gene, em que o kernel genome escolhido foi o 

campylobacter jejuni RM1221 e o gene CJE_Cj12SA 
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5.5.4  Gráficos lineares 

Este tipo de resultados, tal como o nome indica, consiste na criação de gráficos 

lineares (figura 38), que, na versão anterior, não permitiam o download e nesta nova 

versão já permite.   

Anteriormente, este tipo de gráficos era criado utilizando os dados obtidos do 

ficheiro xml, nomeadamente o início e o final da sequência do genoma e desenhava o 

gráfico. Mas uma vez que cada gráfico linear ia possuir diferentes dimensões, não sendo 

fácil a comparação entre os genes de cada um, como é o caso do antes e o depois do 

padrão comum encontrado, para comparações entre os diversos gráficos. Então os 

gráficos no GIN 2.0 são criados da seguinte forma: é obtido o início e o final da 

sequência idêntica obtida pelo BLAST, e encontrado o centro dessas duas posições. De 

seguida procuram-se 10.000 nucleótidos para cada lado desse valor central, mostrando 

sempre um intervalo de 20.000 nucleótidos. No gráfico, é possível a comparação entre 

os diferentes gráficos dos diferentes genomas, podendo ser comparados os genes 

antecedentes do padrão comum encontrado e os posteriores. Este tipo de gráfico permite 

a visualização dos genes que constituem o genoma, sendo que esse intervalo de 20.000 

nucleótidos engloba os genes que constituem o genoma nesse intervalo calculado. 

Anteriormente não existia qualquer tipo de informação, então agora no sistema GIN 2.0, 

após a passagem do rato por cada recta no gráfico, correspondente a um gene, é possível 

visualizar um pequeno popup, o qual se deve à utilização de uma biblioteca javascript 

[28], que permite a visualização da informação destes, sendo essa informação 

proveniente da base de dados. Além disso, as rectas correspondentes aos genes passam a 

possuir o número de acesso destes dentro de cada recta, informação essa que não era 

visualizada no sistema inicial. 

Foi também implementada a possibilidade de navegação (figura 39), ao longo dos 

gráficos lineares, isto é, existem duas hiperligações no canto esquerdo e no canto direito 

do gráfico, sendo que cada uma permite a visualização de 10.000 nucleótidos para cada 

lado. Não é possível navegar mais de 10.000 para cada lado, para não sobrecarregar o 

sistema e não fornecer demasiada informação desnecessária, uma vez que se pretende 

visualizar os genes anteriores ao padrão comum encontrado nos diversos gráficos para 

puder identificar as suas diferenças ou semelhanças. 

No sistema inicial, GIN, não era possível a visualização de gráficos lineares 

quando era realizada uma pesquisa por gene, uma vez que seria desenhada apenas uma 
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recta referente ao gene encontrado. Mas no novo sistema, GIN 2.0, uma vez que o 

intervalo é sempre de 20.000 nucleótidos, são visualizados outros genes, sendo que 

neste novo sistema faz sentido a existência deste tipo de gráfico neste tipo de pesquisa.  

 

Fig. 38 – Gráficos lineares produzidos por uma pesquisa por gene, em que o kernel genome escolhido foi 

o campylobacter jejuni RM1221 e o gene CJE_Cj12SA 

 

 

Fig. 39 – Navegação no gráfico linear. 

5.5.5  Alinhamentos múltiplos 

Os alinhamentos múltiplos são realizados da mesma forma que anteriormente, 

sendo visualizado os alinhamentos efectuados. A diferença reside no facto de os 

resultados serem guardados num ficheiro, o qual caso o utilizado pretenda, pode 

efectuar o download deste para a sua máquina. Para isso, os dados obtidos pelo 

MUSCLE, tal como nos alinhamentos simples, foi guardado num ficheiro de texto 
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numa pasta de ficheiros temporários. Após o clique na hiperligação do download dos 

resultados obtidos, procede-se ao download do ficheiro de texto. Este tal como nos 

alinhamentos simples é eliminado às 23h59min desse dia. 
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Capítulo 6  

Testes com utilizadores  

É importante que o sistema seja avaliado para possibilitar a correcção de falhas ou 

erros antes da sua utilização por parte dos utilizadores. 

Tal como tinha sido referido na fase de desenho (ponto 4.2), foi utilizada a 

avaliação efectuada para o Genome Inspector inicial [22], para que o novo sistema tente 

colmatar os pontos negativos apontados por parte dos utilizadores e usufruir dos pontos 

positivos identificados. Os pontos positivos identificados pelos utilizadores foram: 

 Simplicidade e clareza de todo o sistema; 

 Possibilita diversos tipos de pesquisa; 

 Permite um bom tempo de resposta nas análises realizadas; 

 Facilidade de compreensão dos gráficos produzidos; 

 O guia de utilização proporciona uma mais-valia na navegação e 

compreensão de todo o sistema; 

 Visualização do tempo na realização dos alinhamentos múltiplos, uma vez 

que estes podem ser demorados. 

Por outro lado, os aspectos negativos identificados residem no facto de algumas 

versões dos browsers não permitirem o suporte dos gráficos, devido a não suportarem o 

canvas do HTML5. Além disso, os gráficos circulares não possuem uma legenda 

identificativa do que representa as cores dos círculos apresentados e não é possível 

exportar, para a máquina do utilizador, os resultados produzidos pelo sistema. 

Após o referido, o sistema GIN 2.0 foi realizado com vista no referido, à excepção 

da compatibilidade com os browsers ou com as versões destes que não suportam o 

canvas do HTML5, constituindo assim uma limitação deste sistema. Uma vez que todo 

o design do sistema e a sua filosofia foram alteradas e implementadas novas 

funcionalidades é de extrema importância proceder-se à realização de testes com 
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utilizadores, de modo a permitir a avaliação do sistema, por forma a saber-se se este tem 

uma fácil navegação, bem como a sua performance e a identificação de eventuais falhas 

não identificadas à partida. A avaliação efectuada ao sistema, que tem como objectivo a 

verificação de aspectos de utilidade, satisfação e facilidade de uso [29], pode dividir-se 

em duas partes: a presencial e a online. 

No caso dos testes presenciais, consistiu na estruturação de uma entrevista com os 

utilizadores, em que lhes era explicado qual o objectivo do sistema, o que permitia 

realizar, bem como os resultados fornecidos. Após essa introdução, foi pedido a cada 

utilizador que realizasse diversas tarefas em que no final respondia a diversas questões. 

Esta avaliação permitiu a observação das tomadas de decisão por parte dos utilizadores, 

observando-se os erros cometidos e ainda a opinião expressa por estes ao longo da 

realização das tarefas. Este tipo de avaliação permite a tomada de notas importantes, 

apesar de colocar alguma pressão sobre o utilizador, devido à nossa presença enquanto o 

utilizador realiza as tarefas, encontrando-se no anexo 2, o questionário realizado para a 

entrevista.  

Os resultados foram obtidos num universo de oito utilizadores, os quais acedem 

diariamente à internet, dos quais seis são do sexo masculino e dois do sexo feminino, 

com idades compreendidas entre os 21 e 25 anos. Entre eles cinco nunca tinham 

utilizado uma aplicação web relativa a dados genómicos, dois deles raramente acediam 

a estas e apenas um utilizava frequentemente, sendo que nenhum deles detinha 

conhecimento do sistema Genome Inspector. Após a análise das tarefas realizadas e 

opiniões dos utilizadores, foram identificados como aspectos positivos a clareza, 

simplicidade e interface user-friendly da aplicação web. Além disso foi referido que os 

resultados produzidos são de fácil entendimento, toda a informação da aplicação se 

encontra organizada e o guia de utilização é bastante útil. A existência de poucos 

campos de preenchimento para a realização das análises é um ponto bastante positivo e 

ainda o rápido processamento na apresentação de resultados. Como pontos negativos 

foram identificados pelos utilizadores os menus “contact_us” e o “contacts”, uma vez 

que são idênticos e remetem ao mesmo e, ainda a inexistência de um select all nos 

RNA’s e nos alinhamentos múltiplos. 

Após a realização destes testes, sentiu-se necessidade de obter feedback por parte 

de cientistas relacionados com este ramo, uma vez que será utilizado por eles. Foi então 

realizado um questionário online, sendo divulgado por diversos fóruns e por email, de 
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modo a se obter feedback por parte da aplicação, permitindo assim a liberdade de 

navegação pelo sistema. O questionário online (ver anexo 3) permite que os utilizadores 

indiquem melhorias e/ou falhas, bem como o seu grau de satisfação, de utilidade e a 

facilidade de utilização do sistema. O questionário possui 12 questões de resposta 

obrigatória, e duas de resposta aberta que permite que o utilizador divulgue eventuais 

melhorias e as falhas encontradas no sistema.  

Os resultados obtidos num universo de 13 utilizadores, apesar de escassos, 

permitiram perspectivar como se encontra o sistema. Acerca da análise da figura 40, é 

possível verificar que cerca de 53.8% dos inquiridos encontram-se satisfeitos com a 

aplicação e os resultados produzidos por esta, sendo ainda possível verificar-se que de 

uma classificação de 1 a 6, a média foi de 5, sendo que a maioritariamente foi 

respondido 5 ou 6, o que traduz bem a opinião relativamente à aplicação e ao seu 

funcionamento. 

 

Fig. 40 – Gráfico que apresenta a classificação da facilidade de utilização do sistema. 

Relativamente ao gráfico da utilidade do sistema, poder-se-á verificar que o 

sistema apresenta uma média de 4 em 6, na classificação do sistema, que permite 

verificar a importância e o seu contributo para a bioinformática, em especial para os 

cientistas que trabalham neste ramo da biologia.  
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Fig. 41 - Gráfico que apresenta a classificação da utilidade do sistema para os utilizadores. 

Através da fig. 42 é possível verificar-se que a média é de 5 num total de 6, o que 

permite verificar a facilidade de utilização do sistema por parte dos utilizadores, sendo 

que a maioria das questões foram respondidas na classificação de 5, o que 

provavelmente fará com que os utilizadores voltem a utilizar a aplicação. 

 

Fig. 42 - Gráfico que apresenta a classificação do grau de satisfação após a utilização do sistema. 

 

No final do questionário existiam duas questões de resposta aberta, para eventuais 

melhorias ou sugestões ao sistema e problemas identificados. Os utilizadores não 

identificaram qualquer tipo de problemas, sendo referido como vantagens a 
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simplicidade e a rapidez do sistema face a outros programas existentes. Como melhoria 

apenas foi apontado que nos alinhamentos múltiplos poderia existir além da sequência, 

a localização dos nucleótidos nos genomas. 
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Capítulo 7  

GIN 2.0 numa plataforma de cloud computing  

Após a implementação do sistema GIN 2.0, e tendo como objectivo a redução de 

custos de hardware, a sua manutenção e para garantir a disponibilidade do sistema, para 

que este esteja acessível 24h por dia, 7 dias por semana, procurou-se um serviço que 

actualmente oferece isso e muito mais, a cloud. A utilização deste serviço, teve como 

intuito a verificação da viabilidade de possuir o sistema GIN 2.0 neste tipo de 

plataforma, uma vez que o sistema envolve uma quantidade elevada de dados que são 

processados, verificando-se qual o seu tempo de resposta na transferência de dados 

entre o servidor e o cliente. 

7.1  Níveis e Serviços em cloud computing 

As empresas necessitavam de planear o seu crescimento para poderem calcular o 

hardware necessário, bem como os encargos associados (manutenção, avarias, 

renovação, backup). Alguns dos problemas associados às empresas são o crescimento 

inesperado, os picos de acessos ao sistema não calculado, a obrigatoriedade na 

manutenção do equipamento, os custos de energia, entre outros. Contudo, o avanço da 

tecnologia tem possibilitado que sejam arranjados mecanismos que permitam colmatar 

esses pequenos, ou grandes, problemas existentes.  

É nesse contexto que surge, então, um conceito que, para além de ser uma mais-

valia na resolução dos problemas referidos, revolucionará o funcionamento das 

empresas: a Cloud. A Cloud pode ser distinguida em duas vertentes:  

 Cloud Storage: Esta vertente permite guardar informação para ser acedida 

em qualquer outro computador, através de ligação à internet. Esta pode ser 

utilizada, por exemplo, quando se possui pouco espaço em disco, quando 

se necessita de espaço adicional ou para a criação de cópias de segurança 



84 

 

de forma mais segura, sem que se tenha de recorrer a discos externos e 

encontrando-se acessível online. 

 Cloud Computing: Este conceito refere-se à utilização da memória, das 

capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores, 

compartilhados e interligados, através de ligação à internet. A Cloud 

Computing permite que seja possível o acesso remoto a diversos softwares 

ou dados, sem que seja necessária a instalação desses na máquina local 

[30, 31, 32]. 

Com base nestes pontos referidos, verifica-se que a vertente que mais se enquadra 

com o pretendido, consiste na Cloud Computing. Esta permite que o utilizador possua 

apenas encargos com os requisitos que se encontra a utilizar, tendo como principais 

vantagens [30, 31, 32]:  

 Redução de custos; 

 Maior escalabilidade; 

 Maior desempenho; 

 Maior flexibilidade; 

 Menor manutenção; 

 Maior disponibilidade; 

 Integração com a infra-estrutura existente; 

 Tolerância a falhas; 

Por outro lado, este serviço possui algumas desvantagens, uma vez que se 

encontra dependente da velocidade de ligação à internet, influenciando a velocidade de 

processamento, além de que a principal desvantagem reside no facto de acarretar um 

grande encargo financeiro e a informação encontrar-se mais exposta e com um maior 

risco de ser acedida indevidamente [30, 31, 32]. 

Após se referir o que é a Cloud Computing, é imperativo que se faça uma 

explicação dos diferentes tipos e níveis da Cloud, proporcionando que seja entendido o 

porquê da escolha efectuada para o sistema. A Cloud possui quatro tipos de cloud, que 

permitem diferenciar os diversos fornecedores deste serviço: nuvem pública, nuvem 

privada, nuvem comunidade e nuvem híbrida. 
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7.1.1  Nuvem Pública 

As nuvens públicas são aquelas que são executadas por terceiros, isto é, pelo 

público em geral. Estas permitem que sejam fornecidos serviços de computação 

virtuais, sendo que a principal vantagem para os utilizadores e empresas é a 

disponibilidade dos dados e aplicações ao público e não necessitam de efectuar a 

manutenção de hardware, uma vez que essa tarefa cabe a quem fornece o serviço. 

Todavia, a principal preocupação deste tipo é a segurança, sendo que é necessário tomar 

as devidas precauções, devendo ser utilizadas salvaguardas apropriadas para evitar 

potenciais inconvenientes. De seguida são mostrados exemplos de quando a escolha 

deverá residir na nuvem pública [30, 31, 32]: 

 Quando a carga de trabalho padronizado para aplicações é usado por 

muitas pessoas, como é o caso do email; 

 Quando for necessário testar e desenvolver o código na aplicação ou em 

projectos de colaboração; 

 Quando é necessária uma capacidade de incrementação, principalmente 

nas alturas em que os picos, isto é, os acessos ao sistema são maiores; 

7.1.2  Nuvem Privada 

As nuvens privadas são quase o oposto das nuvens públicas, uma vez que são 

mantidas numa rede privada, não permitem o acesso, não fornecem infra-estruturas e 

serviços para o público em geral. Estas encontram-se atrás de uma firewall da 

organização, o que proporciona uma maior segurança, visto que as empresas exercem 

um maior controlo sobre as infra-estruturas. O benefício da utilização deste tipo de 

nuvem inclui utilizadores que tenham necessidade de controlar e manter os seus dados 

mais seguros. Este facto torna as nuvens privadas apropriadas para organizações que 

possuam informações confidenciais, capacidades, recursos e habilidades 

imprescindíveis para a gestão de uma nuvem privada. As nuvens privadas encontram-se 

divididas em dois tipos [30, 31, 32]: 

 Sob pedido: Este modelo encontra-se dentro das próprias instalações da 

organização. A principal vantagem reside na segurança enquanto que a 

desvantagem relaciona-se com a escalabilidade e dimensão. Este tipo de 

nuvens privadas implica grandes custos, tanto a nível económico como a 
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nível operacional, sendo mais utilizadas quando se pretende um controlo 

total sobre a infra-estrutura. 

 Alojado externamente: Neste tipo de modelo, as nuvens privadas são 

utilizadas exclusivamente por uma organização, mas são hospedadas por 

um terceiro, especializado na infra-estrutura da nuvem. O prestador de 

serviços facilita um ambiente de nuvem exclusiva com plena garantia de 

privacidade.  

O facto de se optar por este tipo de serviço deve-se à necessidade de possuir um 

controlo total, segurança e privacidade dos dados, sendo de seguida exemplificados 

alguns exemplos que residem na escolha deste tipo de nuvem: 

 Simplificação da máquina, ou seja, os funcionários de uma empresa 

acedem às aplicações a partir da nuvem, sendo que o tempo gasto na 

manutenção dessas máquinas deixa de existir. 

 Um outro exemplo de como as nuvens privadas podem resultar na 

economia de custos é o de uma empresa que, ao precisar de um programa 

de um determinado software que necessita de licença para ser utilizado. 

Além disso apenas é utilizado por um número limitado de funcionários. 

Então com a nuvem privada, o programa passa a estar sempre disponível 

aos funcionários sempre que eles necessitem dele, não sendo necessário 

adquirir uma licença e pagar pelo tempo em que não é utilizado. 

7.1.3  Nuvem Comunidade 

Este tipo de nuvem consiste numa infra-estrutura que é partilhada por diversas 

organizações tendo como objectivo uma comunidade específica, onde existe uma 

partilha de informações, e em que esta pode ser administrada por empresas ou por um 

terceiro existindo localmente ou remotamente [30, 31, 32].  

7.1.4  Nuvem Híbrida 

Este tipo combina os melhores aspectos das nuvens públicas e privadas. Estas 

permitem que a nuvem privada possa ter os seus recursos ampliados a partir de uma 

reserva de recursos em uma nuvem pública, sendo a maior vantagem da utilização 

destas é quando as empresas de protecção de dados confidenciais interagem em fóruns 
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públicos. Abaixo encontram-se descritos exemplos de quando a nuvem híbrida é mais 

adequada [30, 31, 32]: 

 Se uma empresa utilizar uma aplicação na cloud mas que possui receio 

acerca da segurança dos dados, é possível criar uma nuvem privada dentro 

da firewall da empresa e é lhe fornecida segurança adicional através de 

uma rede privada virtual (VPN); 

 Se uma empresa oferece serviços a diferentes tipos de mercados, pode ser 

usada uma nuvem privada para manter os dados confidenciais, enquanto 

que na nuvem pública são disponibilizados outro tipo de dados, sendo 

estes consultados pelo público em geral; 

Além do referido, é importante diferenciar-se os três níveis de serviço existentes 

na cloud: serviço como uma infra-estrutura, serviço como um software e serviço como 

uma plataforma. 

7.1.5  “Infrastructure as a Service” (IaaS) 

Este nível é semelhante a uma nuvem privada, na medida em que fornece um 

servidor físico ou virtual bem como outros recursos. Esta infraestrutura, que é relativa 

ao backend, fornece recursos de armazenamento, CPU, memória RAM, o que permite 

que os utilizadores não tenham de preocupar com a sua gestão. Isto acontece porque as 

tecnologias de virtualização isolam o hardware da máquina virtual que está em 

execução na nuvem. Um bom exemplo de IaaS é o Amazon EC2 que fornece, tanto a 

pequenas como a grandes aplicações, nuvens com infraestruturas cómodas. As 

aplicações podem ser executadas em várias configurações de máquinas virtuais, e ser 

disponibilizadas aos clientes. Outro exemplo é o Skytap, uma vez que combina a 

simplicidade de um software com a capacidade de escala de uma infraestrutura 

completa, sendo que oferece uma biblioteca de aplicações pré-fabricadas que incluem 

imagens de máquinas virtuais de sistemas operativos [30, 31, 32]. 

7.1.6  “Software as a Service” (SaaS)  

Este nível de nuvem é o mais utilizado, uma vez que o que fornece o serviço é que 

se encontra encarregue de instalar e administrar o software para os utilizadores. Os 

utilizadores não necessitam conhecer ou gerir a infraestrutura sobre a qual é executada a 

aplicação [30, 31, 32]. Exemplos disso são, por exemplo, o Gmail, Salesforce e 



88 

 

Youtube. O SaaS é a forma menos complexa de computação em nuvem e as suas 

aplicações podem oferecer poderosas ferramentas, através dos browsers, por exemplo 

como a Dropbox e o Google Docs.  

7.1.7  “Platform as a Service” (PaaS) 

O PaaS significa que os fornecedores do serviço na cloud ficam encarregues de 

fornecer uma plataforma, a qual inclui o sistema operativo, a base de dados, o servidor 

web e linguagens de programação. A principal vantagem é o facto de permitir um rápido 

desenvolvimento de aplicações móveis, aplicações sociais, websites, entre outros.  

Este nível de nuvem fornece aos programadores as ferramentas e recursos 

necessários para que possam desenvolver, em qualquer lugar, softwares numa 

plataforma em nuvem. Contudo, o PaaS tem uma desvantagem: seja qual for a 

plataforma que se pretenda desenvolver, só é possível utilizar as ferramentas que são 

fornecidas por este tipo de serviço, apesar de estarem disponíveis uma grande variedade 

de ferramentas e linguagens de desenvolvimento. Dois exemplos deste tipo de nuvem 

são o Windows Azure e o Heroku [30, 31, 32].  

7.2  Análise dos serviços 

Após as explicações dos conceitos anteriores, neste ponto serão descritos alguns 

serviços de cloud, bem como as suas características e preços, sendo efectuada a escolha 

do serviço para se proceder à instalação e configuração do sistema. A escolha é feita 

tendo em conta a melhor relação qualidade/preço. 

Antes de mais, é necessário proceder a uma explicação sobre a análise que se vai 

realizar, bem como os seus pontos-chave. Existem dezenas de serviços, que, como é 

compreensível, não serão referidos todos sendo apresentados os mais comuns e 

plausíveis de serem escolhidos. Além disso, os dados apresentados na tabela dizem 

respeito ao sistema operativo Linux, uma vez que o sistema operativo Windows acarreta 

maiores encargos financeiros, fazendo uma enorme diferença comparativamente ao 

Linux. Por fim, para que haja um entendimento claro da tabela 1, a coluna “Pacotes pré-

definidos” refere-se ao facto de o fornecedor possuir, ou não, pacotes dos requisitos do 

sistema, isto é, o utilizador tem à escolha um determinado pacote que possui já 

requisitos referentes ao sistema, pode conter por exemplo um CPU virtual, 1GB de 

RAM e 100GB de disco. 
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 Existem serviços bastante conhecidos, como é o caso do Windows Azure, 

Cloudways, Google App Engine, IBM, entre outros. Mas, tal como já foi referido, 

apenas foram colocados na tabela abaixo os mais relevantes para esta análise. Por 

exemplo, o Windows Azure foi excluído da análise devido ao valor da base de dados 

por GB. Um suporte de 30GB de informação, na base de dados, custaria cerca de 66€, o 

que se tornaria insustentável, uma vez que o objectivo é obter um serviço a baixo custo 

com capacidade de executar o GIN 2.0 correctamente e que possua flexibilidade de 

crescimento sem encargos incomportáveis. Antes da comparação entre os diversos 

serviços, resta referir que existem serviços que disponibilizam uma utilização gratuita 

durante cerca de 15 ou 30 dias, conforme os casos. Mas pela demora na configuração do 

sistema, rapidamente os dias gratuitos seriam esgotados, não compensando o esforço. 

De seguida é então efectuado o levantamento das principais características 

apresentadas, bem como os preços aplicados. Abaixo é apresentada uma tabela onde é 

possível a comparação entre eles. 

Tabela 1 – Características e preços referentes a diversos serviços que fornecem a cloud. Os valores 

indicados na tabela apresentam-se nos respectivos websites. 

 RAM CPU Espaço 

em 

disco 

Preço 

por 

hora 

Preço 

por mês 

Preço do 

tráfego de 

entrada 

Preço do 

tráfego de 

saída 

Pacotes 

pré-

definidos 

Lunacloud[33] 1GB 1 50GB 0.027€ 46.99€ Gratuito Até 10GB é 

gratuito; 

Acima de 

10GB é 0.08€ 

Ambos 

Amazon Web 

Services Elastic 

Compute 2[34] 

1.7GB 1 160GB 0.060€ 44.28€ Gratuito Primeiro mês 

é gratuito; Até 

10TB/mês é 

0.09€/GB 

Ambos 

Rackspace[35] 1GB 1 40GB 0.040€ 34.12€ Gratuito 0.09€/GB Sim 

Joyent 

Cloud[36] 

1GB 1 30GB 0.070€ 48.34€ 100TB 

Gratuitos 

20TB gratuito; 

Acima deste é 

0.62€/GB 

Sim 

CloudSigma[37] 1GB 1 30GB 0.178€ 127.8€ Gratuito 0.0455€/GB Não 

HP Cloud[38] 1GB 1 30GB 0.027€ 19.90€ Gratuito 1GB Gratuito; 

Mais de 10TB 

é 0.09€/GB 

Sim 

GoGrid[39] 1GB 1 50GB 0.062€ 28.34€ 0.19€/GB 0.19€/GB Sim 
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Relativamente à tabela apresentada é possível verificar que se destacam dois 

serviços: Lunacloud e Amazon Web Services Elastic Compute 2 (AWS EC2). Estes 

serviços são aqueles que, de acordo com todos os requisitos acima mencionados, 

apresentam a melhor relação qualidade/preço. Além disso são aqueles em que é possível 

o utilizador escolher quais os requisitos que pretende para o sistema, ou escolher a partir 

de um pacote pré-definido, sendo que este apenas paga pelos requisitos que necessita. É 

de referir, igualmente, que estes serviços são os que possuem o valor mais baixo de 

tráfego de saída e o tráfego de entrada é ilimitado e gratuito.  

 A análise comparativa do custo fixo mensal encontra-se representada na tabela 

tabela 2. Verifica-se que a Amazon detém um valor menor que a Lunacloud. Mas é 

necessário efectuar-se uma outra análise, relativa ao tráfego de saída que acarreta um 

maior encargo financeiro, como é possível visualizar através da figura 43. Dessa forma, 

pode-se concluir que o que possui um menor custo, sendo, por isso, mais compensatória 

é a Lunacloud, como se pode ver na figura, onde é indicado já o preço mensal fixo. 

Tabela 2 – Comparação entre os dois tipos de serviços que disponibilizam a cloud, justificando assim a 

escolha da AWS, uma vez que proporciona um preço menor que a Lunacloud. 

 Lunacloud Amazon Web Services EC2 

RAM 2GB 1.7GB 

Disco 160GB 160GB 

CPU 1 1 

Preço Mensal 46.99€ 44.28€ 

 

 

Fig. 43 - Gráfico que permite a visualização do custo de cada serviço ao longo dos dias do mês, 

permitindo a visualização do custo mensal. Verifica-se que a Amazon Web Services EC2 detém um 

maior encargo financeiro que a Lunacloud. 
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A estimativa realizada teve em conta a expansão do sistema, sendo utilizados 

valores de que o sistema teria cerca de 1000 utilizadores, em que cada um deles 

efectuava 30 análises diariamente, com um tráfego diário na ordem dos 700GB. Os 

valores apresentados correspondem a uma estimativa, uma vez que é impossível prever 

as acções tomadas pelos utilizadores, no que respeita à navegação e às análises 

efectuadas na aplicação. Além disso depende da quantidade de genomas que cada 

projecto dispõe, do download dos resultados para a máquina local ou visualização 

desses no sistema, entre muitos outros factores. 

As medidas e métricas utilizadas para a realização da figura 43, tiveram em conta 

os seguintes pontos [24]: 

1. Nº de páginas estáticas: sendo que o tráfego destas é sempre tido em conta, 

uma vez que não depende da escolha do utilizador; 

2. Nº de páginas dinâmicas: o tráfego depende das escolhas realizadas pelo 

utilizador; 

3. Nº de objectos estáticos: por exemplo imagens; 

4. Nº de objectos dinâmicos: por exemplo gráficos gerados pelo sistema; 

Todavia o aspecto crucial, e que permitiu a escolha da Amazon Web Services 

EC2, é facto de permitir um serviço gratuito de um ano. Posto isto, conclui-se, que o 

sistema GIN 2.0 será instalado e configurado neste serviço, e após o término do ano 

gratuito, caso existam condições financeiras favoráveis e o sistema seja para manter na 

cloud, será efectuada a instalação e configuração para a Lunacloud, uma vez que possui 

todas as vantagens e menores custos referidos anteriormente. Além disso o facto do 

tráfego de saída ser gratuito até aos 10GB permite que possivelmente alguns meses o 

tráfego seja abaixo desse valor, permitindo assim uma poupança na utilização deste 

serviço. 

7.3  Testes de implementação do GIN 2.0 sob plataforma 

cloud 

Para a instalação e configuração do sistema na plataforma, entre as diferentes 

imagens que o sistema possibilita, foi escolhido o sistema operativo Linux, sendo a sua 

distribuição CentOS, uma vez que esta se encontra implementada no servidor da 

Faculdade de Ciências e na Faculdade de Farmácia. Os requisitos do sistema são 8GB 
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de disco, 1GB de RAM, permite que se tenha acesso ao sistema sem qualquer custo 

cerca de 750 horas, bem como 15GB de tráfego de saída mensalmente. Verifica-se que, 

através deste serviço, é possível utilizar o sistema continuamente durante todo o mês, 

possuindo uma boa margem de transferência de dados por mês para se efectuar os testes 

desejados, permitindo verificar se a aplicação apresenta um bom ou mau desempenho 

de processamento.  

Após a configuração do servidor da cloud, tais como instalações dos softwares 

necessários, módulo de Biopython, servidor apache, entre outros componentes, 

procedeu-se aos testes no sistema. Inicialmente verificou-se que o sistema apresentava 

pouco espaço em disco, uma vez que os dados genómicos existentes na base de dados 

ocupam cerca de 23GB e este serviço apenas possui 8GB disponíveis. Uma vez que não 

é possível, foram apenas transferidos para a base de dados os genomas das bactérias 

mais usuais: Campylobacter, Escherichia e Helicobacter. Posteriormente, na inserção 

dos dados na base de dados verificou-se que não existia memória suficiente na infra-

estrutura que permitisse a leitura dos ficheiros GenBank, devido à grande dimensão 

desses ficheiros. 

Para além desses problemas identificados, se analisarmos, tal como referido no 

ponto 7.2, se um utilizador realizar cerca de 30 pesquisas diariamente, e uma vez que de 

momento o sistema possui três utilizadores, gasta-se cerca de 3GB diariamente, o que 

corresponde a 90GB no final do mês. De acordo com o fornecido pela Amazon na 

versão gratuita, é impossível a utilização desta a tempo inteiro, uma vez que ultrapassa 

os 15GB disponíveis. 

Face a estas adversidades, conclui-se que o serviço gratuito não oferece os 

requisitos necessários para a execução do sistema nas suas perfeitas condições, sendo 

que para a adição dos requisitos necessários acarretaria custos, e de momento, não é 

possível suportar custos com esta aplicação. Então, foi efectuada uma análise (Fig. 44), 

sendo representada por um gráfico TCO (total cost of ownership), uma vez que permite 

a comparação do serviço cloud e o servidor da faculdade de farmácia (onde se encontra 

o sistema implementado, e que contém todas as sequências completas das bactérias), 

consoante os seus custos por utilização ao longo do tempo, permitindo visualizar onde 

compensa possuir o sistema, ou até quando compensa possuir num e de seguida alterar 

para outro. Para isso procedeu-se à realização de uma análise que vai permitir essa 

mesma tomada de decisão. 
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Fig. 44 - Gráfico que permite a visualização do custo da cloud e do servidor de farmácia ao longo dos 

dias do mês, permitindo a visualização do custo mensal. Verifica-se que o servidor que se encontra na 

Faculdade de Farmácia possui um encargo financeiro menor que a Lunacloud. 

Através do gráfico representado, conclui-se que o sistema possui um menor 

encargo financeiro caso se encontre a funcionar no servidor de farmácia. Esta análise 

engloba o encargo de se comprar uma nova máquina para a faculdade de farmácia de 

modo a permitir que o sistema consiga suportar os diversos acessos ao sistema, bem 

como tornar o seu desempenho muito mais rápido. Face a estas hipóteses, e pensando 

num sistema com diversos acessos mensais, seria compensatório que se evoluísse no 

hardware que se possuí e contratasse um administrador para gerir todo o sistema e 

hardware, do que manter o sistema na cloud, que iria resultar num maior encargo 

devido ao tráfego dos dados. O custo, que está englobado no gráfico, inclui os gastos 

com o administrador responsável pela manutenção do servidor, em regime de part-time, 

e o custo diário do desgaste do servidor, sendo calculado o valor da máquina a nível 

diário. 
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Capítulo 8  

Conclusão 

Este projecto permitiu a continuação do desenvolvimento de uma aplicação web, 

que contribui para a sua utilização por parte de utilizadores que pretendam realizar 

análises genómicas bacterianas. Este projecto consistiu na identificação das falhas 

existentes e a sua correcção, sendo implementados novos requisitos, tornando o antigo 

sistema, que ainda se encontrava em teste, num sistema que tem como objectivo ser 

expandido para além da Faculdade de Farmácia. Este foi realizado tendo em vista a 

simplicidade e clareza dos dados, de modo a que o utilizador possa obter rapidamente a 

informação pretendida. Além disso, o sistema encontra-se funcional no servidor da 

Faculdade de Farmácia, que contém todas as sequências completas bacterianas que se 

encontram na base de dados GenBank, sendo que o sistema, também se encontra na 

plataforma cloud, apesar de nesta apenas constarem na base de dados os genomas mais 

usuais. 

Contudo, até à conclusão da aplicação surgiram alguns percalços. O primeiro 

desafio encontrado residiu nos conceitos a este projecto associados bem como no 

entendimento do sistema inicialmente implementado, uma vez que o código produzido 

se encontrava pouco claro e a estruturação do funcionamento da aplicação ser pouco 

concisa. Outro problema identificado foi referente aos dados a inserir na base de dados, 

nomeadamente na obtenção das sequências de alguns genes, visto estes não 

apresentarem as sequências de uma forma contínua. Outro ponto de grande realce deve-

se ao facto da criação dos gráficos lineares, uma vez que estes podem possuir 

demasiados detalhes, não sabendo até que ponto é possível interpretar os resultados 

obtidos com esses mesmos detalhes (entende-se por detalhes as cores e a quantidade de 

rectas correspondentes a cada gene, que podem ser demasiadas, tornando-se 

imperceptível). 
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Resolvidos todos os problemas, a aplicação GIN 2.0 encontra-se com todas as 

funcionalidades implementadas, sendo que como trabalho futuro se podia tornar a 

página que contém os contactos de quem realizou o sistema e a página para contactar o 

administrador numa mesma página, de modo a tornar mais intuitiva a aplicação, de 

acordo com o referido na avaliação realizada com os utilizadores. Além disso, seria 

interessante arranjar maneira de ser possível obter a sequência dos ficheiros GenBank, 

naqueles casos extremos, uma vez que de momento é o administrador que resolve esses 

casos. 

Para além das melhorias referidas, seria também uma mais-valia melhorar-se o 

alojamento do Genome Inspector, através do estudo da paralelização dos dados no 

servidor de farmácia com a cloud, sendo que nesse estudo verificar-se-ia se é proveitoso 

a paralelização, realizando-a, caso fosse possível, por forma a proporcionar um menor 

encargo financeiro e alojamento na cloud, beneficiando da disponibilidade do sistema. 

Para finalizar, é de referir que foi realizado full paper [41] para o Simpósio de 

Informática – INFórum 2013 na área de Bioinformática, o qual foi aceite, tendo sido o 

primeiro artigo publicado relativo ao Genome Inspector. 
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Anexo 1 - O Formato FASTA 

O formato FASTA é baseado em texto para representar tanto as sequências de 

ácidos nucleicos como de proteínas, em que os nucleótidos ou os resíduos de 

aminoácidos são representados utilizando códigos de letras únicas [9, 10].  

A sequência no formato FASTA tem sempre a iniciação com o caractere “>”, 

seguindo-se da sua descrição, que irá constituir a primeira linha do ficheiro, sendo que 

normalmente corresponde ao nome completo do organismo. Posteriormente encontra-se 

a sequência nas restantes linhas. É importante referir que não pode existir espaço entre o 

caractere de iniciação “>” e a primeira letra da descrição. Sempre que se acrescenta um 

novo elemento ao ficheiro em formato FASTA será criada, novamente, a primeira linha 

com o caractere “>”, seguido da descrição e nas restantes linhas a sequência referente ao 

organismo. Este formato tornou-se no formato padrão da bioinformática, uma vez que a 

sua simplicidade torna fácil o seu entendimento e a sua manipulação para as análises das 

sequências. Neste projecto este tipo de ficheiro irá ser utilizado visto que as aplicações 

BLAST e MUSCLE utilizam este tipo de ficheiros para efectuar o alinhamento das 

diversas sequências, ou seja, as análises genómicas. 

Exemplo do formato FASTA: 

>NC_012040 Campylobacter lari RM2100 megaplasmid pCL2100, complete 

sequence. 

ATGTCAAGATTTAAAATTTTTGAT….GAATTTA 

>NC_017282 Campylobacter jejuni subsp. jejuni S3 plasmid pTet, 

complete sequence. 

TTCTATAAATTGTTTGTAATATTTT….AGGTTTC 
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Anexo 2 - Avaliação da aplicação web 

USER INFORMATION 

Age:  

[   ]<20     [   ]21 – 25   [   ]26 – 30   [   ]31 – 35   [   ]36 – 40   [   ]41 – 45   [   ]46 – 50     [   ]>50       

Gender:   

[   ]Male         [   ]Female 

How often you use the Internet: 

[   ]Never        [   ]Rarely       [   ]Sometimes       [   ]Frequently 

How often do you use genomic data related applications: 

[   ]Never        [   ]Rarely       [   ]Sometimes       [   ]Frequently 

Do you already use Genome Inspector? 

[   ]Yes         [   ]No 

 

This review does not aim to evaluate the user, but to evaluate the usability features of the web 

application, thus providing a way for us to improve it. This evaluation is performed by tasks, 

which will allow system evaluation. 

 

APPLICATION TASKS 

Task 1: Please tell us when was the last actualization of the system? 

Did you manage the task successfully? [   ] Yes       [    ]No 

How important is this information to you ? (1-6) _______ 

How easy was data gathering ? (1-6) _______ 

How satisfied are you with the application? (1-6) _______ 

How long did it took you to complete the task?  

[   ] <30 seconds       [   ] 30s – 1minute    [   ] >1minute 

Opinion/suggestion? 
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Task 2: What is professor’s Jorge Vítor contact? 

Did you manage the task successfully? [   ] Yes       [    ]No 

How important is this information to you ? (1-6) _______ 

How easy was data gathering ? (1-6) _______ 

How satisfied are you with the application? (1-6) _______ 

How long did it took you to complete the task?  

[   ] <30 seconds       [   ] 30s – 1minute    [   ] >1minute 

Opinion/suggestion? 

 

Pre-requirement for the next tasks:  

Perform a gene search choosing the project “Campylobacters”, o kernel genome 

Campylobacter jejuni RM1221 and seed gene CJE_Cj16SA. Also choose all RNA’s before starting 

the search. 

Task 3: How many genomes are in the project? 

Did you manage the task successfully? [   ] Yes       [    ]No 

How important is this information to you ? (1-6) _______ 

How easy was data gathering ? (1-6) _______ 

How satisfied are you with the application? (1-6) _______ 

How long did it took you to complete the task?  

[   ] <30 seconds       [   ] 30s – 1minute    [   ] >1minute 

Opinion/suggestion? 

 

Task 4: After the search, how many genomes were find? 

Did you manage the task successfully? [   ] Yes       [    ]No 

How important is this information to you ? (1-6) _______ 

How easy was data gathering ? (1-6) _______ 

How satisfied are you with the application? (1-6) _______ 

How long did it took you to complete the task?  



104 

 

[   ] <30 seconds       [   ] 30s – 1minute    [   ] >1minute 

Opinion/suggestion? 

 

Task 5: Is there any genome that is read in reverse (complement result) in the circular graphic? 

Did you manage the task successfully? [   ] Yes       [    ]No 

How important is this information to you ? (1-6) _______ 

How easy was data gathering ? (1-6) _______ 

How satisfied are you with the application? (1-6) _______ 

How long did it took you to complete the task?  

[   ] <30 seconds       [   ] 30s – 1minute    [   ] >1minute 

Opinion/suggestion? 

 

Task 6: In the circular graphics which was the gene found prior to “Campylobacter curvus 

525.92 chromosome”? 

Did you manage the task successfully? [   ] Yes       [    ]No 

How important is this information to you ? (1-6) _______ 

How easy was data gathering ? (1-6) _______ 

How satisfied are you with the application? (1-6) _______ 

How long did it took you to complete the task?  

[   ] <30 seconds       [   ] 30s – 1minute    [   ] >1minute 

Opinion/suggestion? 

 

Task 7: In the circular graphic, how many rRNA23s does the genome NC_009715 have? 

Did you manage the task successfully? [   ] Yes       [    ]No 

How important is this information to you ? (1-6) _______ 

How easy was data gathering ? (1-6) _______ 

How satisfied are you with the application? (1-6) _______ 

How long did it took you to complete the task?  

[   ] <30 seconds       [   ] 30s – 1minute    [   ] >1minute 
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Opinion/suggestion? 

 

Task 8: In the linear graphics, were does the gene CJE_Cj23SA of the genome Campylobacter 

jejuni RM1221 start and end? 

Did you manage the task successfully? [   ] Yes       [    ]No 

How important is this information to you ? (1-6) _______ 

How easy was data gathering ? (1-6) _______ 

How satisfied are you with the application? (1-6) _______ 

How long did it took you to complete the task?  

[   ] <30 seconds       [   ] 30s – 1minute    [   ] >1minute 

Opinion/suggestion? 

 

Task 9: In the linear graphic of the genome Campylobacter jejuni RM1221, navigate to the left 

and download the graphic. 

Did you manage the task successfully? [   ] Yes       [    ]No 

How important is this information to you ? (1-6) _______ 

How easy was data gathering ? (1-6) _______ 

How satisfied are you with the application? (1-6) _______ 

How long did it took you to complete the task?  

[   ] <30 seconds       [   ] 30s – 1minute    [   ] >1minute 

Opinion/suggestion? 

 

Task 10: Go to multiple alignments and download the result. 

Did you manage the task successfully? [   ] Yes       [    ]No 

How important is this information to you ? (1-6) _______ 

How easy was data gathering ? (1-6) _______ 

How satisfied are you with the application? (1-6) _______ 

How long did it took you to complete the task?  

[   ] <30 seconds       [   ] 30s – 1minute    [   ] >1minute 
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Opinion/suggestion? 

 

Comments about the application: 

 

 

Improvements/Suggestions: 
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Anexo 3 – Questionário Online 

 



108 

 

 


