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RESUMO
A evolução da tecnologia possibilitou que muitos experimentos científicos sejam
executados em ambientes computacionais. Ao longo dos anos workflows científicos e,
consequentemente, sistemas gerenciadores de workflows científicos (SGWfC) têm sido
usados para a realização de experimentos científicos computacionais. A natureza exploratória
de um experimento científico computacional envolve a criação e execução de diversos
workflows relativos a um mesmo experimento científico. Nesse contexto surgiu a abordagem
de linha de experimentos, que permite ao cientista modelar os diversos workflows relativos a
um experimento em um modelo único e integrado. Entretanto, após modelado o experimento
científico, é necessário que o mesmo seja executado com o auxílio de algum SGWfC.
Este trabalho consiste no desenvolvimento de um módulo de instanciação de
workflows abstratos derivados da ferramenta ExpLine para que sejam executados pelo
SGWfC SciCumulus. Este módulo possibilita que cientistas possam usar a ferramenta
ExpLine para modelar suas linhas de experimento e, então, fazer a instanciação de workflows
abstratos derivados dessas linhas de experimento no SGWfC SciCumulus.

Palavras-chave: Workflows Científicos, Linhas Experimentos, ExpLine, SciCumulus.
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ABSTRACT
The evolution of technology has allowed many scientific experiments to be executed
in computational environments. In the past years scientific workflows, and consequently,
scientific workflows management systems (SWfMS), have been used for the execution of
scientific experiments. The exploratory nature of a computational scientific experiment
involves the creation and execution of several different workflows related to the same
scientific experiment. In this context the experiment line approach emerged, allowing
scientists to model all the different scientific workflows related to an experiment as a unique
and integrated model. However, once modeled, the experiment needs to be executed by some
SWfMS.
This work consists in the development of an instantiation module for abstract
workflows derived from experiment lines modeled with the tool ExpLine to be executed in
the SWfMS SciCumulus. The module allows scientists to use ExpLine to model the
experiment lines using ExpLine and, then, perform the instantiation of derived abstract
workflows in the SWfMS SciCumulus.

Keywords: Scientific Workflows, Experiment Lines, ExpLine, SciCumulus.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
Com o

avanço

da tecnologia,

e consequentemente da computação,

muitos

experimentos científicos passaram a ser executados em ambientes computacionais por meio
de programas que simulam seus comportamentos. Tal avanço tornou possível a execução de
experimentos cada vez mais complexos que em sua maioria envolvem diversas etapas e
múltiplas execuções. Alguns exemplos do uso de aparato computacional para realizar
experimentos científicos podem ser encontrados em áreas como a bioinformática (STEVENS,
MCENTIRE, et al., 2004), astronomia (BLYTHE et al., 2005), química (SUDHOLT;
ALTINTAS; BALDRIDGE, 2006) e física (FOX et al., 2006), onde muitos experimentos
manipulam grandes quantidades de dados durante sua execução.
Levando em consideração a crescente dificuldade em lidar com experimentos
científicos cada vez mais complexos, workflows científicos começaram a ser usados para dar
suporte a modelagem e execução de experimentos realizados por cientistas em ambientes
computacionais. Em linhas gerais os workflows científicos são encadeamentos de programas
computacionais onde cada programa consome dados gerados por um outro, estabelecendo
uma relação de dependência entre eles. Os workflows podem ser representados por grafos
acíclicos direcionados (Directed Acyclic Graph - DAG), onde cada nó corresponde a um
programa, também chamado de atividade, e suas arestas representam a dependência entre as
atividades (TAYLOR et al., 2007).
Workflows científicos são executados com o auxílio de sistemas gerenciadores de
workflows científicos (SGWfC). Tais sistemas gerenciadores dão suporte ao cientista durante
as etapas de execução, gerenciamento e análise do workflow, além de possibilitarem a
execução paralela do workflow e fornecerem dados de proveniência sobre a execução do
workflow (DAVIDSON E FREIRE, 2008). Os SGWfC podem ser executados em diversos
ambientes computacionais como máquinas locais, clusters, grids ou nuvens.
Durante processo de experimentação científica diversos workflows relacionados a um
mesmo experimento são gerados e executados para que no final seus resultados possam ser
analisados e a hipótese proposta refutada ou aceita (MATTOSO et al., 2010). Ferramentas
usadas por cientistas para fazer a modelagem e realizar a execução de experimentos são
deficientes em fornecer um ambiente onde todos os workflows relacionados a um mesmo
experimento possam ser representados (MARINHO et al., 2017). Sendo assim, durante a
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execução de um experimento científico apenas o cientista tem a noção exata de que forma
cada workflow se relaciona com o experimento como um todo.
Durante o processo de concepção dos workflows relativos a um experimento
científico, estes normalmente são representados em dois níveis de abstração: concreto e
abstrato (CAVALCANTI et al., 2005; MATTOSO et al., 2010). No nível abstrato são
especificadas as etapas do workflow com um enfoque no que precisa ser feito durante o
experimento, usando uma linguagem comum que qualquer cientista envolvido com a área do
experimento em questão possa entender e de forma completamente independente de
implementação. O workflow abstrato serve como um guia para a composição do workflow
concreto, onde as atividades descritas no nível abstrato são substituídas por programas que
irão ser executados em cada atividade do workflow, além de informações adicionais sobre
parâmetros de execução do workflow. Na Figura 1 é possível observar um workflow abstrato
relativo as etapas necessárias a serem realizadas no contexto de um experimento de análise de
dados astronômicos e logo abaixo o workflow concreto contendo informações de quais
programas devem ser executados em cada etapa.

Figura 1. Exemplo de Workflows abstrato e concreto relativos a experimento de
análise de dados astronômicos (MARINHO et al., 2015)
Inspirada em conceitos da engenharia de software e com o objetivo de mitigar o
problema de gerir todos os workflows relativos a um mesmo experimento científico, foi criada
a linha de experimento (MARINHO et al., 2015, OGASAWARA et al., 2009). Nessa
abordagem, o experimento é modelado levando em consideração suas diversas formas de
execução e representado de maneira integrada. A partir deste modelo, existe um processo de
derivação que auxilia o cientista na composição de um workflow abstrato para ser instanciado.
Com o intuito de implementar a linha de experimentos e disponibilizá-la aos cientistas foi
desenvolvida a ferramenta ExpLine (MARINHO et al., 2015).
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Após a modelagem do experimento é necessário que o mesmo seja executado. Para a
realização desta etapa, o workflow modelado como uma linha de experimento, precisa passar
por um processo chamado instanciação que consiste na transformação de um workflow
abstrato em um workflow concreto para ser executado em um SGWfC. O workflow abstrato
gerado pela ExpLine além de possuir uma especificação própria, é agnóstico de tecnologia, ou
seja, nele não estão contidas informações relativas a execução do workflow. Para então gerar o
workflow concreto é necessário a adição de tais informações a especificação do mesmo. Para
isso é necessário que o cientista responsável por fazer a instanciação informe tais parâmetros
que serão utilizados na construção da especificação do workflow concreto, como programas
que serão executados e informações sobre o ambiente de execução. Sendo assim, para gerar o
workflow concreto a partir de um workflow abstrato derivado de uma linha de experimentos, é
necessário que a especificação do workflow abstrato seja convertida na especificação do
workflow concreto aceito por algum SGWfC.
Este trabalho se propõe a desenvolver um módulo de instanciação para a ExpLine com
o objetivo de instanciar workflows concretos para serem executados no SGWfC SciCumulus
(OLIVEIRA et al., 2010). Para tal, o módulo deve ser capaz de fazer a conversão da
especificação do workflow abstrato gerado pela ExpLine para uma especificação aceita pelo
SciCumulus. Estas especificações, no contexto deste projeto, são baseadas em arquivos XML
responsáveis por representar tanto workflows abstratos como concretos.
Para realizar este processo de instanciação de workflow, além da conversão das
especificações dos workflows, ou seja, dos arquivos XML relativos a essas especificações, é
necessário colher informações cruciais para a execução do workflow que serão adicionadas à
especificação do workflow concreto como nome dos programas que serão utilizados em cada
atividade, parâmetros de entrada dos programas e informações de configuração do ambiente
onde será executado o workflow.
Este trabalho está organizado em 5 Capítulos. No Capítulo 2 será apresentada a
fundamentação teórica do trabalho, detalhando conceitos de experimentação científica
computacional e apresentando os sistemas inseridos no escopo deste trabalho como por
exemplo, o SGWfC e linha de experimentos ExpLine. O Capítulo 3 apresenta a abordagem e
os detalhes de implementação do modulo responsável pela instanciação do workflow abstrato
gerado pela ExpLine no SciCumulus. No Capítulo 4 é apresentado um estudo de caso usando
a ferramenta ExpLine, o modulo de instanciação e o SciCumulus para modelar e executar um
pipeline de agregação de dados relativos a qualidade de internet. Finalmente, no Capítulo 5 é
apresentada

a

conclusão

do

trabalho

e

as

considerações

finais.
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CAPÍTULO 2 – EXPERIMENTAÇÃO CIENTÍFICA
COMPUTACIONAL, WORKFLOWS CIENTÍFICOS E LINHAS DE
EXPERIMENTO
Ao examinar um determinado fenômeno e entender sua natureza, cientistas precisam
estudar o comportamento do mesmo sob diferentes perspectivas através de um ambiente que
permita o controle das variáveis que influenciam o resultado do fenômeno. Sendo assim, os
cientistas, após diversas simulações de um determinado fenômeno, têm a possibilidade de
comparar os resultados obtidos e entender como se comporta o objeto de estudo sob diferentes
condições. Em certas áreas, tais simulações podem ser realizadas através do método de
experimentação

científica computacional,

ou seja,

simulações realizadas em ambiente

computacional. Para isso, cientistas utilizam abordagens como workflows científicos e
sistemas gerenciadores de workflows científicos para auxiliar o processo de execução do
experimento.
Este Capítulo visa discutir com mais detalhe o domínio de experimentação científica
computacional, workflows científicos e linhas de experimento. Também são abordados os
diferentes níveis de abstração de um workflow científico, o SGWfC SciCumulus e a
ferramenta ExpLine. A Seção 2.1 aborda o processo de experimentação científica
computacional, descrevendo seu ciclo de vida. A Seção 2.2 discute a importância e a
abordagem de workflows científicos, sistemas gerenciadores de workflows científicos
(SGWfC), em especial o SGWfC SciCumulus. Por fim, a Seção 2.3 apresenta a linha de
experimentos, uma abordagem que auxilia cientistas no processo de composição de seus
experimentos, e a ExpLine, uma ferramenta que implementa a linha de experimentos.
2.1 EXPERIMENTAÇÃO CIENTÍFICA
Um experimento científico pode ser definido como "um teste sob condições
controladas feito para demonstrar a verdade, examinar a validade de uma determinada
hipótese ou determinar a eficácia de algo previamente não testado" (SOANES E
STEVENSON, 2003). Em outras palavras, para executar experimentos científicos, cientistas
devem ser capazes de reproduzir testes em diferentes condições para, posteriormente, validar
ou não uma hipótese por meio da comparação dos resultados obtidos.
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A evolução da tecnologia, mais especificamente da computação, e a crescente
complexidade dos experimentos científicos fez com que diversos experimentos in vitro, ou
seja, experimentos onde os estudos são executados em ambientes controlados como
laboratórios (WOHLIN et al., 2000), pudessem ser executados em ambientes computacionais
representados por modelos computacionais (TRAVASSOS E BARROS 2003), também
conhecidos como experimentos in silico. Diversas áreas de estudo, como Física (FOX et al.,
2006), Astronomia (BLYTHE et al., 2005) e Ecologia (MICHENER et al., 2005) utilizam
modelos computacionais para executar experimentos que envolvem a manipulação de grandes
conjuntos de dados.
Descrevendo um experimento científico computacional em forma de processo, é
possível identificar três principais fases: Composição, Execução e Análise (MATTOSO et al.,
2010). Estas fases constituem o ciclo de vida de um experimento, como é ilustrado na Figura
2.

Figura 2. Ciclo de vida do experimento científico (MATTOSO et al., 2010)
A fase de composição de um experimento pode ser subdividida em duas diferentes
subfases, a fase de concepção e a fase de reuso. Durante a fase de concepção é definido um
workflow referente ao experimento. Neste workflow são definidas as etapas do experimento e
as dependências entre cada etapa. A subfase de reuso é responsável por recuperar um
workflow previamente concebido, modificá-lo e readaptá-lo ao experimento atual. Essas
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subfases podem ser realizadas individualmente (uma em detrimento da outra) ou podem atuar
complementarmente uma à outra.
A fase de execução é responsável pela execução em si do workflow. Nessa fase são
passados os dados de entrada do workflow para o SGWfC, visando a execução do workflow.
Essa fase, como a fase de composição, também pode ser dividida em duas diferentes subfases:
distribuição e monitoramento. A subfase de distribuição tem por objetivo organizar e alocar
recursos para cada atividade executada, além de, nos casos onde o workflow é executado em
um ambiente distribuído, escolher quais atividades paralelizar. A subfase de monitoramento é
responsável por gerenciar a execução do workflow, monitorando o status de execução do
workflow.
Por fim, na fase de análise do experimento, o objetivo é analisar os dados produzidos
pelas duas fases anteriores, a fase de composição e execução. Esta fase inclui atividades como
visualização de dados, consultas e proveniência. Esta fase é composta por duas subfases:
visualização e descoberta. Na subfase de visualização, o cientista tem ao seu dispor
representações gráficas relativas aos dados de proveniência do workflow, além de poder fazer
consultas mais rebuscadas sobre estes mesmos dados. Estes dados de proveniência auxiliam o
cientista na análise do experimento e, em alguns casos, na reprodução do experimento. A
subfase de descoberta, uma das mais importantes do ciclo de vida do experimento, tem como
objetivo auxiliar o cientista a tirar conclusões sobre o experimento. Essa fase pode levar o
cientista a refutar a hipótese proposta pelo experimento ou aceitá-la.
A proveniência consultada na fase de análise pode ser definida como proveniência
prospectiva ou retrospectiva. A proveniência prospectiva (DAVIDSON E FREIRE 2008) diz
respeito a dados coletados na fase de composição do experimento, dados como estrutura do
workflow a ser executado e parâmetros de entrada. Por sua vez, a proveniência retrospectiva
armazena informações relativas à execução do experimento como tempo de duração de uma
atividade e resultados produzidos.
2.2 WORKFLOWS CIENTÍFICOS
Os workflows científicos podem ser considerados uma abstração que visa modelar o
experimento descrevendo o fluxo e as atividades envolvidas no experimento. Tais atividades
geralmente representam programas computacionais.
De acordo com Mattoso (2010), workflows científicos são abstrações que modelam e
permitem o gerenciamento dos experimentos científicos de maneira estruturada. Ao longo dos
últimos anos, os workflows científicos se tornaram um padrão para a modelagem de
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experimentos científicos baseados em simulação computacional (MATTOSO et al. 2010). Um
workflow científico também pode ser definido como a especificação formal de um processo
científico que representa os passos a serem executados em um determinado experimento
científico (DEELMAN et al. 2009).
Workflows científicos podem ser formalmente definidos como grafos acíclicos
direcionados (CORMEN et al., 2009) onde as atividades (programa computacional
representativo de uma etapa do experimento) são representadas por nós e as dependências
entre as atividades são representadas por arestas. Um exemplo prático seria uma atividade x
que depende da saída gerada por uma atividade y para ser executada. Mais formalmente, um
grafo W(A, Dep), onde o conjunto de nós A corresponde às atividades (A = {a1 , a2 , …, an }) e o
conjunto de arestas Dep representa a dependência de dados entre as atividades.
Os Workflows científicos são especificados em dois diferentes níveis de abstração:
abstrato e concreto (MATTOSO et al., 2010). No nível abstrato, as atividades do workflow
são definidas usando uma linguagem comum a todos os cientistas envolvidos no contexto do
experimento. O workflow abstrato é usado como guia para a especificação do workflow
concreto. Os workflows concretos são definidos a partir dos workflows abstratos
estabelecendo quais programas, ou atividades, serão executados em cada etapa. Logo, cada
etapa do workflow abstrato terá um programa ou script associado para que o workflow possa
ser executado.
Workflows científicos podem assumir complexidades muito altas, podendo fazer com
que um experimento leve um tempo considerável para ser executado. Sendo assim, workflows
científicos podem se beneficiar de ambientes de alto desempenho (PAD) para diminuir o
tempo necessário para executar um experimento usando técnicas de paralelismo (DANTAS
2005).
Para facilitar a execução dos workflows científicos, Sistemas Gerenciadores de
Workflows Científicos (SGWfC) são utilizados. Além da execução, alguns desses sistemas
são responsáveis pela modelagem e pelo monitoramento da execução dos workflows
(DEELMAN E CHERVENAK 2008). Os SGWfC podem ser definidos como sistemas que
permitem definir, modificar, gerenciar, executar e monitorar workflows científicos (YILDIZ et
al, 2009). Com o auxílio dos SGWfC, tarefas, antes laboriosas e suscetíveis a erros, agora são
automatizadas e com menos falhas.
Dentre os SGWfC existentes na literatura podemos destacar o Kepler (ALTINTAS et
al., 2004), Taverna (Hull et al., 2006), VisTrails (CALLAHAN et al., 2006), Pegasus
(DEELMAN et al., 2007), Swift (ZHAO et al., 2007), e SciCumulus (OLIVEIRA et al.,
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2010), entre outros. Cada um com suas próprias peculiaridades e características, são utilizados
para atender áreas diferentes de pesquisa. No contexto desse trabalho utilizamos o SGWfC
SciCumulus para integrar com a linha de experimentos, ExpLine.
2.2.1 SCICUMULUS
Visando proporcionar ao cientista a escolha de executar workflows científicos em
ambientes de nuvem, além prover outras funcionalidades, como processamento paralelo, a
ferramenta SciCumulus foi desenvolvida com o intuito de mediar a execução paralela de
workflows científicos executados na nuvem provendo um escalonamento adaptativo das
atividades para tratar problemas que podem vir a acontecer durante a execução, como
indisponibilidade do provedor, e prover o controle do custo do experimento relacionado à
capacidade contratada de processamento na nuvem (OLIVEIRA et al., 2010).
Nuvens computacionais podem ser definidas de diferentes maneiras (VAQUERO et al.
2009). Entretanto, o termo cloud computing (computação em nuvem) é usado para referenciar
um modelo de negócio onde o poder computacional não está fisicamente nas mãos do usuário
no formato de máquinas físicas, e sim alocado em algum lugar remoto, na nuvem.
Além da definição previamente citada, ambientes de nuvem possuem algumas
características que os definem como, por exemplo, escalabilidade, o modelo de precificação e
virtualização. No caso do modelo de precificação é interessante citar que o modelo dominante
faz o cálculo do preço a partir da quantidade de recurso computacional usado. Caso um
cientista queira fazer um pequeno experimento usando recursos na nuvem, o mesmo pagará
uma taxa relativa à quantidade de recurso computacional usado, neste caso, provavelmente
uma pequena taxa.
Quando escolhemos executar workflows em um ambiente de nuvem computacional,
algumas características do serviço oferecido precisam ser levadas em consideração para que a
execução seja realizada da melhor maneira possível. Dentre essas características podemos
destacar a precificação, ou seja, o custo associado com o processamento de dados na nuvem.
É necessário que o experimento não adquira um valor que inviabilize a sua execução, sendo
assim, planos de minimização do custo de execução do experimento são extremamente
necessários nesse contexto. Outra característica que precisa ser levada em consideração é a
disponibilidade do provedor. Por exemplo, no ambiente de nuvem da Amazon (Amazon EC2
2010) algumas máquinas podem ser desalocadas quando o provedor precisar de mais
capacidade de processamento, quando alguma máquina apresentar defeito ou quando for
necessário realizar alguma atualização que necessite que a máquina seja reinicializada.
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Por fim, os workflows são representados por arquivos XML onde são definidas as
atividades do workflow e parâmetros relativos a cada atividade, como o programa a ser
executado por uma determinada atividade. Neste arquivo também são definidas as
dependências entre as atividades e os parâmetros de configuração de ambiente necessários
para executar o workflow usando o SciCumulus.

Figura 3. Esquema XML do arquivo de definição do workflow no SciCumulus
(OLIVEIRA, 2012)
Na Figura 3 é apresentado o esquema de definição do workflow no SciCumulus. Neste
esquema são representados os elementos necessários para especificar um workflow válido
pelo SciCumulus. Cada um dos documentos XML de especificação de um workflow
executável no SciCumulus possui um elemento raiz chamado SciCumulus que serve como pai
para dois outros elementos: SciCumulusWorkflow e Database.
O elemento SciCumulusWorkflow tem por objetivo descrever o workflow concreto
servindo de elemento pai para as atividades do workflow: SciCumulusActivity. Já o elemento
database tem por objetivo armazenar informações relativas ao banco de dados usado na
execução do workflow
Os elementos do arquivo XML, bem como os atributos de cada elemento, são
abordados com mais detalhe na Seção 3.3, onde é apresentada a conversão de um workflow
abstrato modelado usando a ferramenta ExpLine para um workflow executável no
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SciCumulus.
2.3 LINHAS DE EXPERIMENTO
O SciCumulus, assim como outros SGWfC, possui um foco maior na etapa de
execução do workflow do que na etapa de composição. Estes SGWfC focam em aspectos
como, por exemplo, quais recursos computacionais foram utilizados ou quais parâmetros
foram consumidos pelo workflow. Entretanto, um experimento científico não envolve apenas
a execução de um mesmo workflow usando dados de entrada diferentes, mas também a
variação do workflow usando diferentes atividades.
Como citado no Capítulo 1, um experimento científico é baseado na execução de
diversos workflows em busca da validação da hipótese proposta. Porém, cada execução do
workflow com diferentes configurações, do ponto de vista do SGWfC, representa diferentes
experimentos, enquanto que do ponto de vista de um cientista, as execuções de variações do
workflow podem fazer parte do mesmo experimento. Nesse contexto é necessário o auxílio de
uma ferramenta que represente o workflow em diferentes níveis de abstração para que seja
possível estabelecer a relação dos muitos workflows executados pelo SGWfC no contexto de
um mesmo experimento científico.
Para solucionar o problema de relacionar todos os workflows relativos a um mesmo
experimento científico em um único modelo, foi proposta a linha de experimento (MARINHO
et al., 2015; OGASSAWARA et al., 2009). A linha de experimento representa em um nível
mais alto de abstração um único modelo integrado de onde é possível derivar workflows
abstratos e concretos.
A abordagem de linha de experimento tem como inspiração a abordagem de linha de
produto de software (LPS) da área de Engenharia de Software (NORTHROP, 2002). A
abordagem de LPS foi criada para auxiliar os desenvolvedores a produzir novos softwares a
partir de conjuntos compartilhados de artefatos reutilizáveis. Essa ideia proporciona aos
desenvolvedores produzir software de forma mais ágil e econômica, visto que o reuso de
software diminui o trabalho envolvido dos desenvolvedores.
Na abordagem LPS um grupo de softwares que compartilham características em
comum são agrupados em famílias, com isso, possuem um conjunto de artefatos relacionados
que

possibilitam o

desenvolvimento

destes.

Tais

artefatos

podem ser arquiteturas,

componentes de software, documentos de requisitos, etc. A partir desses artefatos, o processo
de gerar novos sistemas de software é chamado de derivação.
A LPS é baseada em dois conceitos fundamentais: o conceito de variabilidade e
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opcionalidade. Quando existe mais de uma possibilidade de artefato que implemente uma
determinada característica de um software produzido usando a LPS, pode-se dizer que há
variabilidade. O conceito de opcionalidade define que um determinado artefato do software
desenvolvido a partir da LPS possa ser suprimido quando o software é derivado. Sendo assim,
artefatos podem ser marcados como obrigatório ou opcionais na LPS, ficando a cargo do
desenvolvedor escolher quais artefatos irão estar presentes no software final e quais irão
implementar determinadas características do software.
Como citado no início da Seção, a linha de experimentos, baseada no conceito de linha
de produto de software, tem o poder de representar todos os workflows relativos a um mesmo
experimento implementando conceitos oriundos da linha de produto de software como
variabilidade, opcionalidade e derivação. Além disso, a linha de experimentos também
implementa o conceito de instanciação.
Neste capítulo será usada uma linha de experimentos para modelar um workflow
responsável por fazer agregação de dados relativos à qualidade da internet apresentada na
Figura 4 (linha de experimentos detalhada no Capítulo 4) para apresentar os conceitos de
variabilidade, opcionalidade, derivação e instanciação de uma linha de experimentos. Esta
linha de experimentos tem como finalidade permitir ao cientista interessado em fazer a
agregação de dados gerar diferentes workflows para realizar a agregação de dados
empregando diferentes análises estatísticas em cada uma das etapas.
O conceito de variabilidade na linha de experimentos define que uma atividade,
definida como ponto de variação, modelada na linha de experimentos, possua mais de uma
forma de execução possível para ser realizada, representadas pelas atividades variantes da
linha de experimentos. Sendo assim, existe mais de uma maneira de executar uma atividade
específica ao fazer uma derivação para gerar um workflow abstrato. Na Figura 4 é possível
observar que a atividade remove source node, por exemplo, pode ter três diferentes
abordagens: Average, Median e Maximum. Ao realizar o processo de derivação (abordado
abaixo) o cientista escolhe uma das atividades variantes que vão estar presentes no workflow
abstrato. No caso da Figura 4 a atividade variante escolhida para compor o workflow abstrato
na atividade remove source node foi average
O conceito de opcionalidade define que uma atividade específica, chamada de
atividade opcional, pode ser suprimida quando é feita a derivação do workflow modelado
como linha de experimentos para o workflow abstrato, ou seja, uma atividade da linha de
experimentos que pode não estar presente no workflow abstrato derivado. Na Figura 4 é
possível analisar que a atividade Monthly Aggregation não é incluída no workflow abstrato
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derivado da linha de experimentos. Durante o processo de derivação da linha de experimentos
para um workflow abstrato o cientista decide se atividades opcionais irão ou não compor o
workflow abstrato derivado.

Figura 4. Exemplo de linha de experimento para agregação de dados relativos a
qualidade de internet
A linha de experimentos também implementa duas importantes funções: derivação e
instanciação. Durante o processo de derivação de um workflow o cientista escolhe uma forma
de execução do experimento e gera um workflow abstrato relativo a essa forma de execução.
Neste processo o cientista define quais atividades opcionais irão estar presentes no workflow
abstrato, bem como quais atividades variantes vão estar presentes no workflow abstrato.
Na Figura 4 pode-se perceber que para a atividade Monthly Aggregation definida na
linha de experimentos não foi escolhida para compor o workflow abstrato derivado,
diferentemente da atividade Country Aggregation que compõe o workflow abstrato. Um
exemplo de variação pode ser visto na atividade daily aggregation onde a atividade variante
escolhida para compor o workflow abstrato foi a median.
Por fim, o processo de instanciação do workflow se baseia em, a partir do workflow
abstrato gerado no processo derivação da linha de experimentos, gerar um workflow concreto
para ser executado em algum SGWfC. Nessa etapa é necessário definir quais programas ou
scripts serão executados por cada atividade definida no workflow abstrato, além de definir
algumas configurações de execução como informações sobre o banco de dados usado. Após
esse processo é gerada uma especificação de workflow concreto válida para ser executada em
um SGWfC. Neste projeto, especificamente, é gerada uma especificação de workflow
concreto para ser executado no SciCumulus.

25

2.3.1 MODELO DE DADOS
Com o intuito de adicionar semântica ao processo de derivação de workflows, a linha
de experimento incorpora uma álgebra de workflows chamada SciWfA (OGASAWARA et
al., 2011) que tem por objetivo padronizar a forma como os dados são consumidos e gerados
através de todos os níveis de abstração pelos quais passa o workflow (desde o nível da linha
de experimento até o workflow concreto). Tal álgebra possibilita consultas que relacionam
dados provenientes da execução do workflow concreto com a definição abstrata do workflow,
além de permitir a otimização da execução do workflow. Assim como na linha de
experimentos, a representação dos dados no SciCumulus também é toda baseada em relações
oriundas do modelo relacional, utilizando os operadores algébricos para especificar o
consumo e produção dos dados. No Capítulo 4, os operadores algébricos descritos nesta
Seção são utilizados para descrever uma linha de experimentos proposta, sendo assim, seus
nomes, definições e parâmetros utilizados são descritos aqui.
A álgebra de workflows SciWfA define como os dados são consumidos e gerados
através do workflow, e de cada atividade contida no workflow, se baseando no conceito de
relações oriundo do modelo relacional de banco de dados (CODD, 1990). As atividades dos
workflows consomem e produzem dados a partir de relações. Essas relações são um conjunto
de tuplas (i.e., uma lista de valores {

, ...,

}) que seguem um esquema definido por um

conjunto de tipo de dados (e.g., inteiros, reais, alfanuméricos, etc.). Além disso, esta álgebra
define operadores algébricos que são associados a cada atividade do workflow definindo a
forma como cada atividade consome e produz dados. Tais operadores são apresentados
abaixo.
MAP: O operador algébrico Map é representado por T  Map (a, R). Este operador
gera uma tupla na relação de saída para cada tupla consumida pela atividade a a partir da
relação de entrada. Considerando n como a cardinalidade da relação de entrada R (em outras
palavras, a quantidade de tuplas presentes na relação R), a atividade a será executada n vezes.
FILTER: O operador algébrico Filter é representado por T  Filter (a, R). O objetivo
deste operador é selecionar tuplas a partir da relação de entrada para serem copiadas para a
relação de saída se baseando no critério estabelecido pela atividade a. Nesse caso a relação de
saída é um subconjunto da relação de entrada visto que todas as tuplas presentes na relação de
saída foram copiadas da relação de entrada. Considerando a cardinalidade da relação de
entrada como n, a atividade a é executada n vezes.
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SPLITMAP: O operador algébrico Splitmap é representado como T  Splitmap (a, R).
Este operador tem por objetivo produzir um conjunto de tuplas na relação de saída a partir de
cada tupla consumida na relação de entrada se baseando no critério estabelecido na atividade
a. Sendo n a cardinalidade da relação de entrada e m a cardinalidade da relação de saída,
pode-se afirmar que m ≥ n.
REDUCE: O operador algébrico Reduce é representado como T  Reduce (a, Ga , R).
Este operador tem como objetivo produzir uma única tupla na relação de saída a partir de um
conjunto de tuplas da relação de entrada. As tuplas da relação de entrada R são agrupadas por
um subconjunto de seus atributos representados por Ga = {attr1 , attr2 , ..., attrn }. A partir dos
atributos definidos em Ga , são formadas partições sob as quais é aplicado a atividade a onde
é estabelecido o critério que irá originar uma tupla na relação de saída.
MRQUERY: O operador algébrico MRQuery é representado como T  MRQuery (a,
{R1 , ..., Rn }). O objetivo deste operador é, a partir de um conjunto de relações de entrada,
produzir uma única relação de saída T. Este operador é similar ao operador join tradicional da
álgebra relacional, entretanto o operador MRQuery pode consumir mais de duas relações de
entrada.
2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A linha de experimentos foi concebida para ser independente de SGWfC, logo, o
cientista deve ser capaz de executar seu workflow no SGWfC de sua preferência. Sendo
assim, foi desenvolvida uma ferramenta baseada na abordagem de linha de experimentos
algébrica para auxiliar os cientistas no processo de modelagem, derivação e instanciação dos
experimentos científicos, a ExpLine (MARINHO et al., 2017).
O objetivo deste trabalho, como dito anteriormente, é desenvolver um módulo a ser
integrado com a ExpLine para realizar a instanciação dos workflows abstratos gerados pelo
cientista no SGWfC SciCumulus, possibilitando ao cientista executar seus experimentos em
um ambiente de nuvem via SciCumulus. No Capítulo 3 é descrito como foi feita a
instanciação dos workflows detalhando a implementação do módulo e a integração com a
ferramenta.
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CAPÍTULO 3 – INSTANCIADOR PARA O SCICUMULUS
Como discutido no Capítulo 2, diversas rodadas de execução do experimento
científico precisam ser realizadas para que o cientista observe os resultados e avalie sua
hipótese. O cientista utiliza um SGWfC para analisar as diversas execuções de seu
experimento. Trabalhando de forma independente de quaisquer SGWfC, a ferramenta
ExpLine auxilia o cientista na modelagem do experimento científico descrevendo as possíveis
formas de execução. Através do processo de derivação, workflows abstratos podem ser
derivados da linha de experimento. Sendo um workflow abstrato, este é agnóstico de
tecnologia, sem informações necessárias para ser executado em um SGWfC específico.
Para instanciar este workflow abstrato em um SGWfC, a ferramenta ExpLine possui
um processo de instanciação que auxilia o cientista na criação de um workflow concreto
segundo a especificação de um determinado SGWfC.
Neste trabalho foi desenvolvido um instanciador de workflows concretos para o
SGWfC SciCumulus a partir de workflows abstratos derivados da linha de experimentos
ExpLine. O Capítulo está estruturado da seguinte forma: A Seção 3.1 descreve a arquitetura
da ExpLine, a Seção 3.2 descreve o processo de instanciação desenvolvido no trabalho, a
Seção 3.3 descreve as diferenças e as semelhanças entre as especificações do workflow
abstrato do ExpLine e do workflow concreto do SciCumulus e, finalmente, a Seção 3.4
descreve o formulário que o cientista deve preencher durante o processo de instanciação.
3.1 ARQUITETURA DA EXPLINE
A arquitetura da ExpLine é composta por três principais módulos: Módulo de Interface
com o usuário (Interface Module), Módulo de Derivação (Derivation module) e o Módulo de
Instanciação (Instantiator Module).
O Módulo de Interface com usuário contém as ferramentas necessárias para
modelagem do experimento. Esse módulo gera um modelo contendo as características do
experimento. A partir do modelo gerado, pode ser realizada a derivação para geração de
workflows abstratos utilizando uma linguagem abstrata própria da ExpLine.
O Módulo de Derivação realiza a derivação da linha de experimento, ou seja, é
responsável por gerar um workflow abstrato a partir do conjunto de opções de execução do
experimento selecionados pelo cientista. No entanto, este workflow abstrato não está pronto
para ser executado por nenhum SGWfC, pois utiliza uma linguagem de especificação própria
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da ExpLine, além de não conter nenhuma informação concreta de execução que defina, por
exemplo, os programas e os parâmetros que serão utilizados na execução.
O Módulo de Instanciação realiza justamente esta tarefa de instanciação do workflow
abstrato para o workflow concreto. Seu papel principal é converter o workflow abstrato para a
linguagem de workflow concreto utilizada por um determinado SGWfC, além de incluir
informações específicas de execução. Como cada SGWfC geralmente utiliza sua própria
linguagem, essa conversão tem que ser tratada caso a caso. Com isso, a arquitetura da
ExpLine para o módulo de instanciação foi construída de forma a ser extensível, permitindo a
customização da geração do workflow concreto para cada SGWfC. De acordo com a Figura 5,
o módulo de instanciação possui um módulo genérico (Generic Instantiator) que define as
funcionalidades básicas para instanciar um workflow concreto na ExpLine. A partir deste
modulo genérico, outros módulos específicos de SGWfC podem ser construídos de maneira
independente sem a necessidade de alterar a arquitetura da ExpLine. Como dito
anteriormente, este trabalho tem o foco na implementação do módulo instanciador para o
SGWfC SciCumulus.

Figura 5. Arquitetura da ExpLine
Para construir um instanciador específico para um SGWfC é necessário seguir a
especificação de uma interface chamada de GenericInstantiator. Esta interface contém um
método chamado instantiate que, de acordo com a Figura 6, possui a seguinte especificação:
Frame, interface que será utilizada para inserir o formulário com os campos que o cientista
necessita informar para criar o workflow concreto; File, arquivo que contém o documento
XML que representa o workflow abstrato; File, arquivo que contém o documento XML do
workflow concreto que foi instanciado para um determinado SGWfC (no caso deste trabalho,
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SciCumulus).

Figura 6. Interface Genérica para instanciação
3.2 PROCESSO DE INSTANCIAÇÃO
O processo de instanciação é apresentado em detalhes na Figura 7. Este processo é
composto por quatro atividades, Realizar parser abstrato, Realizar parser SciCumulus,
preencher formulário e, finalmente, Escrever modelo SciCumulus.

Figura 7. Processo de instanciação
A atividade Realizar parser abstrato recebe como entrada um documento XML do
workflow abstrato e produz como saída um modelo abstrato, sendo este modelo uma estrutura
de dados em Java especificada na Figura 8. Esta atividade realiza a leitura do XML, sendo a
leitura podendo ser realizada utilizando duas abordagens, SAX (MEGGINSON, 2004) ou
DOM (WOOD, L. et al, 2000). O SAX é indicado quando o documento é grande suficiente
para não caber na memória disponível, com isso, são realizadas leituras sequenciais de
elementos e a cada elemento lido é gerado um evento. O DOM faz a leitura completa do
arquivo montando uma estrutura em árvore em memória seguindo o modelo hierárquico da
especificação do documento XML. Para a implementação da leitura do documento na
atividade Realizar parser abstrato foi utilizada a API DOM juntamente com a linguagem de
consulta XPATH (CLARK et al., 1999). Esta linguagem de consulta permite especificar um
elemento de interesse, que é encontrado percorrendo-se a árvore XML.
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Figura 8. Modelo Workflow Abstrato
Sequencialmente, esta estrutura de dados em Java é recebida pela atividade Realizar
parser SciCumulus, que realiza a conversão do modelo abstrato para o formato do
SciCumulus. Essa conversão utiliza a similaridade entre os modelos abstrato e concreto
apresentada na Seção 3.3. Como o modelo abstrato não possui parâmetros de execução, esse
modelo do SciCumulus está incompleto.
Com o modelo SciCumulus incompleto, é essencial a intervenção do cientista para
inserção das informações de execução. Esta atividade, chamada de Preenchimento de
Formulário, recebe o modelo incompleto do SciCumulus como entrada e produz uma
interface com o usuário em forma de formulário para que o cientista insira os parâmetros de
execução. Após o preenchimento, as informações passadas pelo cientista são inseridas no
modelo do SciCumulus, que é enviado para a atividade Escrever Modelo SciCumulus.
A atividade Escrever Modelo SciCumulus gera um arquivo do modelo em XML
segundo a especificação do SciCumulus. Após o término do processo de instanciação, o
cientista realiza a carga desse XML no SciCumulus para executar o workflow derivado.
3.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS DE WORKFLOW DA EXPLINE E DO
SCICUMULUS
O núcleo do processo de instanciação é a conversão do modelo de workflow abstrato
do ExpLine para a especificação de workflow do SciCumulus. Ambos os modelos,
estruturados em XML, possuem diversas similaridades no âmbito conceitual, já que são
modelos que descrevem uma estrutura de workflow. As principais diferenças estão mais
presentes no âmbito de nomenclatura e organização das informações.
A Figura 9 apresenta o documento XML do workflow abstrato derivado do ExpLine. O
elemento raiz do documento é Workflow Abstrato (AbstractWorkflow), esse elemento contém
elementos Atividades (Activity) e Arestas (Edges). Dentro de Atividade existe um elemento
chamado portas (ports), esse elemento contém outros dois tipos de elementos, porta de
entrada (inputPort) e porta de saída (outputPort). Cada porta contém um esquema da relação
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(relationSchema), onde relação é a representação dos dados de entrada ou saída de uma
atividade. Um esquema de relação depende de qual tipo de operador algébrico a atividade irá
utilizar. Esse esquema contém uma lista de atributos (relationSchemaAttribute) que serão
produzidos ou consumidos pela atividade à qual ele pertence. Caso o atributo pertença a uma
porta de entrada, ele será consumido pela atividade. Já no caso de pertencer a uma porta de
saída, esse atributo será produzido pela atividade.
A Figura 10 apresenta o mesmo workflow ilustrado da Figura 9, contudo escrito na
especificação do SciCumulus. O elemento workflow conceitual (conceptualWorkflow) é a
parte do documento XML do SciCumulus que modela a parte do workflow. Esse elemento
contém elementos do tipo Atividade (Activity). Atividade contém dois tipos de elementos,
Relação (relation) e Campo (field). O elemento Atividade possui um parâmetro chamado
Ativação (activation) que representa qual programa ou script será utilizado durante a
execução da atividade.

Figura 9. WorkFlow abstrato derivado pela ExpLine
Essas duas representações possuem formas similares de representar uma atividade e
seus elementos, em ambas as representações uma atividade é denotada por activity.
Entretanto, as portas ou relações utilizadas por cada atividade, o tipo de operador que a
atividade utiliza e a dependência entre atividades são representados de maneira diferente entre
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os modelos. No modelo abstrato o operador algébrico utilizado pela atividade é representado
pelo atributo algebraicOperator de activity. Na representação abstrata os dados de entrada e
saída são representados pelo elemento port, onde porta de entrada de dados é representado por
InputPort e porta de saída de dados é representado por OutputPort. No modelo concreto,
entrada ou saída de dados são representados por relation, onde o atributo reltype indica se
relation é de entrada ou saída. Cada porta (port) do modelo abstrato pode possuir atributos
que representam o formato de dados que serão consumidos e produzidos. Esses atributos estão
presentes nas portas de entrada e saída sendo representados por RelationSchemaAttribute. Já
no modelo concreto são representados por field, onde cada field pode possuir output ou input
como atributo, onde input indica que esse field está presente na relação de entrada indicando o
formato de entrada dos dados e output indica que esse field está presente na relação de saída
indicando o formato de saída da atividade. Essa associação é apresentada na Tabela 1.

Figura 10. Exemplo de especificação de workflow do SciCumulus
A Tabela 1 apresenta a relação entre as especificações de workflow do ExpLine e
SciCumulus. A primeira coluna da tabela lista os elementos principais utilizados na descrição
do workflow. A segunda e a terceira colunas descrevem, respectivamente, os elementos
correspondentes no ExpLine e no SciCumulus.
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Tabela 1. Relação entre os modelos
Elementos

ExpLine

SciCumulus

Workflow

Abstract Workflow

Conceptual Workflow

Atividade

Activity

Activity

Porta de entrada
Porta de saída

InputPort
OutputPort

Relation
Relation

Dependência

Edge

Atributo dependency em Relation

Atributos de relação

RelationSchemaAttribute

Field

3.4 FORMULÁRIO DE INSTANCIAÇÃO
A Figura 10 apresenta uma parte do documento XML utilizado pelo SciCumulus que
descreve a estrutura do workflow (representado pelo elemento Workflow Conceitual denotado
por Conceptual Workflow). A Figura 11 apresenta os parâmetros particulares do SciCumulus,
esses parâmetros são responsáveis pela configuração do ambiente de execução.

Figura 11. Informações adicionais de execução no SciCumulus
Credenciais (credentials), Ambiente (environment), Binário (binary), Espaço de
Trabalho (workspace), Banco de Dados (database), Consulta (query) e Execução do
Workflow (executionWorkflow) são os elementos do documento XML que compõe parâmetros
que devem ser preenchidos pelo cientista. Esses parâmetros são particulares do SGWfC
SciCumulus. Cada parâmetro será representado por uma aba no formulário que o cientista
deverá preencher.
Para a execução do experimento no SciCumulus é necessário o preenchimento dessas
informações. Essas informações não estão presentes na linha de experimento ExpLine, uma
vez que esta ferramenta trabalha com as informações no nível abstrato. Por esse motivo, é
necessário que o cientista forneça essas informações para o ExpLine para finalizar o processo
de instanciação.
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O formulário que o cientista necessita preencher, desenvolvido em Java, é construído
de maneira dinâmica de acordo com workflow abstrato derivado pela ExpLine. As
informações principais desse formulário são: parâmetros de execução do workflow, tais como,
o programa ou script que será executado pela atividade; as credenciais, configurações do
ambiente onde será executado o experimento; informações dos arquivos binários utilizados
pelo SciCumulus; configurações do espaço de trabalho; informações do banco de dados; as
consultas que serão executadas para captura dos dados de proveniência; e, finalmente,
informações de execução do workflow, dados que serão injetados em uma atividade que
possuem relações de entrada e que não possuem dependência de dados de outra atividade.
Tudo isso é necessário para que o instanciador gere o documento XML da Figura 11.
A Figura 12 apresenta o formulário com as informações do banco de dados que será
utilizado para armazenar os dados de proveniência. Esse formulário contém informações do
nome do banco utilizado, endereço IP, porta utilizada pelo banco e credenciais de acesso ao
banco.

Figura 12. Informações sobre banco de dados utilizado
A Figura 13 apresenta o formulário com informações do espaço de trabalho utilizado
pelo SciCumulus. Como o SciCumulus utiliza a nuvem da Amazon (AWS) para a execução
do workflow, nesse formulário o cientista informa dados referentes ao bucket (pasta na
nuvem) utilizado, o diretório onde o workflow se encontra, o caminho do espaço de trabalho
comprimido e o caminho do diretório comprimido.
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Figura 13. Informações sobre o espaço de trabalho
A Figura 14 apresenta o formulário com informações de configuração do ambiente que
será utilizado, como o nome do cluster que será utilizado, o tipo do cluster, se será um cluster
local ou em nuvem e se terá saída detalhada do andamento do processo.

Figura 14. Informações sobre o ambiente utilizado
A Figura 15 apresenta o formulário com informações de credenciais do ambiente onde
o SciCumulus será executado, como a access key e a secret access key.

Figura 15. Informações sobre as credenciais de acesso
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A Figura 16 apresenta o formulário com informações sobre os arquivos binários
utilizados pelo SciCumulus, como o diretório onde o arquivo se encontra, a versão conceitual,
versão de execução, a versão de início e a versão da consulta.

Figura 16. Informações sobre arquivos binários do SciCumulus
A Figura 17 apresenta o formulário que o cientista necessita preencher para informar
qual arquivo será utilizado pela relação de entrada que não possui dependência de dados no
workflow. Por exemplo, a primeira atividade a ser executada necessita dos dados iniciais e
alguma atividade que utiliza a operação de merge também precisa de dados extras. Este
formulário contém o diretório onde os arquivos são armazenados e para cada elemento da lista
de relações, o nome do arquivo.

Figura 17. Informações adicionais sobre o workflow
A Figura 18 apresenta o formulário que o cientista pode usar para realizar consultas
SQL sobre os dados de proveniência coletados pelo SciCumulus. Isso permite ao cientista
consultar detalhes do experimento, por exemplo, o tempo médio de execução de uma
determinada atividade. É importante notar que essas consultas são opcionais, e essa tela visa
apenas facilitar a etapa de análise do experimento.
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Figura 18. Consultas para captura dos dados de proveniência
A Figura 19 apresenta o formulário que o cientista necessita preencher para que o
workflow concreto segundo a especificação do SciCumulus possa ser gerado. O cientista deve
informar quais scripts ou programas serão utilizados por cada atividade. Neste mesmo
formulário, há a opção de inserir parâmetros para cada script/programa que será utilizado na
execução no SciCumulus, como pode ser visto na Figura 20. Neste formulário adicional o
cientista insere os parâmetros em uma tabela com três colunas: o Nome do Parâmetro
(Parameter Name), Relação (Relation) e Campo (Field).

Figura 19. Informações sobre de execução da atividade
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Figura 20. Parâmetros de execução
Após a finalização do processo de instanciação, ou seja, inserção de todas as
informações necessárias para a execução do workflow, é gerado um arquivo XML seguindo a
especificação do SciCumulus. Para que a execução seja realizada, é necessário que o arquivo
seja carregado no SciCumulus pelo cientista.
3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que o cientista possa avaliar o experimento modelado utilizando a ExpLine é
necessário executar o experimento utilizar um SGWfC. A derivação dessa modelagem gera
um workflow abstrato com a linguagem de representação da ExpLine. Como essa é uma
representação abstrata, é necessário converter esse workflow abstrato em um workflow
concreto. Nesse trabalho foi desenvolvido o módulo de instanciação para o SGWfC
SciCumulus.

Como

o

workflow

abstrato

não possui parâmetros de execução, foi

implementado um formulário com informações de execução do SciCumulus, que o cientista
necessita preencher.
No capítulo 4 é apresentado um estudo de caso, no qual é realizada uma modelagem de
uma linha de experimento na ExpLine com o intuito de realizar agregações de dados. Essas
agregações são utilizadas em um projeto de visualização de dados referentes a qualidade de
internet.
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO DE CASO: AGREGAÇÃO DE DADOS
USANDO A EXPLINE
Com o aumento do tamanho e complexidade da maioria dos datasets disponíveis,
tarefas que antes exigiam um menor poder computacional hoje são praticamente impossíveis
de serem executadas sem uma infraestrutura computacional de alto desempenho. A tarefa de
gerar visualizações para grandes datasets em tempo real se tornou um grande desafio devido
ao poder computacional demandado. Sendo assim, algumas abordagens visam tornar mais
fácil a tarefa de processar grandes quantidades de dados. Alguns exemplos são usar técnicas
de armazenamento e processamento como Hadoop para armazenar e consultar dados
(BARBOSA et al., 2015) ou fazer agregações de dados (SALLES et al., 2016). A abordagem
baseada na agregação de dados permite que consultas a grandes datasets sejam processadas
em tempo interativo, ou seja, que possibilite a interação do usuário com o sistema em tempo
real, pois a quantidade de dados a ser consultada é menor durante a interação do usuário com
o sistema (FEKETE E PLAISANT 2002). Análises estatísticas como cálculo da média de uma
determinada dimensão do dataset são utilizadas para realizar agregações de dados.
Embora a agregação de dados seja uma abordagem que facilita o processamento dos
dados diminuindo a quantidade de dados a ser consultada durante a interação do usuário com
o sistema, dependendo da forma como esses dados são agregados, distorções podem ser
causadas nos gráficos (ANSCOMBE, 1973). Sendo assim, é interessante que o indivíduo
responsável por fazer a agregação dos dados visualize o resultado gráfico após os dados serem
agregados de diferentes formas. Então, no contexto deste estudo de caso, é interessante que o
usuário possa calcular médias, medianas, máximos e mínimos de cada conjunto de dados
fornecido. Para isso, a ferramenta ExpLine pode ser usada para auxiliar usuários que não
possuem conhecimento técnico de como gerar e executar scripts responsáveis por fazer as
agregações dos dados, possam gerar agregações de datasets usando determinadas variações
durante o processo.
Este Capítulo apresenta a linha de experimento responsável por modelar o workflow
responsável pela agregação dos dados utilizados em um sistema de visualização relativos à
qualidade de internet. Este Capítulo é estruturado da seguinte forma: A Seção 4.1 tem por
objetivo contextualizar o projeto de onde foram extraídos os dados. Na Seção 4.2 é feita a
caracterização dos dados, sendo feita uma exposição da estrutura de armazenamento e dos
tipos de dados utilizados no projeto. Por fim, na seção 4.3 é apresentada a linha de
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experimento sugerida para fazer a agregação dos dados, a derivação de um workflow e sua
instanciação para o SGWfC SciCumulus.
4.1 PROJETO PINGER
Acrônimo para Ping End-to-end Reporting, o projeto PingER, liderado pelo
pesquisador Les Cotrell, foi iniciado em 1995 por pesquisadores em física de partículas na
Universidade de Stanford (MATTHEWS E COTTRELL, 2000). A necessidade de acessar
dados remotamente em outros laboratórios ao redor do mundo levou esses pesquisadores a
desenvolverem um sistema capaz de coletar dados sobre a qualidade da internet em
determinados momentos.
O PingER extrai informações sobre a qualidade da internet usando pings. O ping é um
mecanismo que permite medir o tempo que um pacote demora para ir de uma dada origem a
um destino (SOUZA et al 2015). No caso do PingER, pings são enviados entre
aproximadamente 80 nós de origem a mais de 700 nós de destino, espalhados ao redor de
aproximadamente 160 países, em intervalos de 30 minutos. Os pings são enviados em pacotes
de 100 a 1000 bytes.
O projeto PingER possui um repositório central privado onde, diariamente, é feita uma
atualização dos dados coletados no dia anterior. Devido ao tempo de operação do projeto
(desde 1995) os dados inicialmente começaram a ser armazenados em arquivos de texto e
salvos em um sistema de arquivos comum. Até os dias atuais o PingER utiliza a mesma
abordagem para armazenar seus arquivos.
Uma ferramenta essencial para que pesquisadores envolvidos no projeto possam
consultar os dados é uma ferramenta de visualização, onde, por meio de gráficos de diversos
tipos, os pesquisadores podem fazer consultas aos dados e saber como os mesmos estão se
comportando de acordo com os parâmetros definidos. Entretanto, devido à enorme quantidade
de dados, consultas relativamente simples são impraticáveis de serem executadas, tendo em
vista o tempo necessário para processar os dados em arquivos texto e gerar os gráficos.
4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS DADOS
No repositório central do PingER os arquivos são armazenados na forma ilustrada na
Figura 21. Para cada dia são armazenados 16 diferentes arquivos de texto, correspondendo a
16 tipos de métricas de qualidade de internet coletadas pelo sistema entre nós de origem e nós
de destino. Dentre as métricas armazenadas, pode-se destacar Packet Loss (métrica relativa à
porcentagem de pacotes perdidos no trajeto entre os nós) e Throughput (taxa de transferência
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de pacotes através da rede). Em cada entrada de cada arquivo de texto é armazenado o nome
do nó de origem, o nome do nó de destino e uma medição para cada hora do dia (24
medições), como representado na Figura 22.

Figura 21. Estrutura de armazenamento de arquivos texto do PingER

Figura 22. Estrutura de armazenamento de dados em arquivos do PingER
Levando em consideração o dataset completo gerado durante os anos de coleta de
dados pelo projeto, existem aproximadamente 60 GB (BARBOSA et al., 2015) de dados
armazenados em formato de arquivos texto. Visando estudar como diferentes agregações
deste conjunto de dados se manifestam nas visualizações geradas por um sistema de
visualização, foi proposta uma abordagem que visa facilitar o processo de gerar diferentes
agregações destes dados. Esta abordagem se baseia em modelar uma linha de experimentos de
onde é possível derivar workflows abstratos e instanciar workflows concretos responsáveis por
fazer diferentes tipos de agregação.
4.3 ABORDAGEM DE AGREGAÇÃO E LINHA DE EXPERIMENTOS
Nesta seção é discutida a abordagem para modelar o workflow da linha de experimento
responsável por fazer a agregação dos dados. Cada uma das cinco atividades que compõem o
workflow proposto é explicada com detalhes, explicando seus propósitos e como foi modelada
na ferramenta ExpLine. No fim da seção é demonstrada uma possível derivação de um
workflow da linha de experimentos proposta e sua consequente instanciação para o SGWfC
SciCumulus.
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Na Figura 4 é apresentada a linha de experimentos modelada para fazer a agregação dos
dados. O objetivo do workflow é permitir que o interessado em fazer a agregação possa
facilmente mudar os tipos de agregações feitas a cada etapa para gerar o dataset final que será
consumido pelo sistema de visualização de dados do PingER. No workflow da linha de
experimentos são modeladas cinco atividades, algumas opcionais, de onde o interessado
poderá derivar diferentes workflows abstratos e, posteriormente, instanciá- los no SciCumulus.
A primeira atividade do workflow (Remove Source Node) tem como objetivo
normalizar os dados de maneira a remover o nó de origem de cada tupla, pois, como foi dito
anteriormente, um nó de origem envia pings para muitos outros nós de destino, e como
requisito foi delimitado que apenas é necessário saber o comportamento de cada nó em
relação a todos os nós que recebem pings deste. Esta atividade do workflow da linha de
experimento foi modelada como um ponto de variação na ExpLine. Neste ponto de variação
foi definido que média, mediana e máximo são as atividades variantes (i.e., os tipos de
agregação a serem utilizadas). A Figura 23 mostra como os dados são agregados nessa etapa.
O operador algébrico utilizado nessa etapa é o Reduce.

Figura 23. Atividade Remove Source Node da linha de experimentos responsável
por fazer a agregação dos dados
A segunda atividade (Daily aggregation) do workflow é responsável por fazer a
agregação diária dos dados. Essa atividade foi modelada na ExpLine como um ponto de
variação e suas atividades variantes associadas são a média (average), a mediana (median) e o
máximo (maximum). Essa é uma atividade obrigatória do workflow, levando em consideração
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que lidar com os dados em uma granularidade tão fina (granularidade dia) não é interessante
no contexto do sistema de visualização, pois o conjunto final de dados ainda seria grande
demais para proporcionar consultas em tempo interativo. A Figura 24 mostra como os dados
são consumidos e gerados nessa etapa. O operador algébrico utilizado nesta etapa também é o
Reduce.
A terceira atividade (Monthly aggregation) do workflow é responsável por fazer a
agregação mensal dos dados. Esta atividade foi modelada como um ponto de variação
opcional. Dessa forma, é possível escolher uma derivação da linha de experimento sem a
inclusão desta atividade para manter os dados agregados apenas em dia pela atividade Daily
Aggregation. A Figura 25 ilustra como os dados são consumidos e gerados nesta atividade. O
operador algébrico Reduce também foi usado nesta atividade.

Figura 24. Atividade Daily Aggregation da linha de experimentos responsável
pela agregação dos dados
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Figura 25. Atividade Monthly Aggregation da linha de experimentos responsável
pela agregação dos dados
A quarta atividade (Map to Country), uma atividade obrigatória no workflow, é
responsável por relacionar cada nó com o país ao qual ele pertence. Assim, os usuários do
sistema de visualização podem fazer consultas a fim de descobrir a qualidade a internet
relativa a um determinado país. A Figura 26 mostra como essa atividade consome e produz
dados. O operador algébrico utilizado nessa atividade foi o Map.
Por fim, a quinta e última atividade (Country Aggregation) tem como objetivo agregar
os dados por país, ou seja, agregar os dados de todos os nós que pertencem a um mesmo país,
como é possível perceber na Figura 27. Essa atividade foi modelada como um ponto de
variação opcional na ExpLine e pode ser implementada utilizando a média, mediana ou o
máximo. O operador algébrico utilizado nessa atividade é o Reduce.
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Figura 26. Atividade Map to Country da linha de experimentos responsável pela
agregação dos dados

Figura 27. Atividade Country Aggregation da linha de experimentos responsável
pela agregação dos dados
4.4 DERIVAÇÃO E INSTANCIAÇÃO DO WORKFLOW
Após a modelagem da linha de experimento do Projeto PingER, é possível derivar a
linha em diversos workflows abstratos (neste caso é possível derivar 144 diferentes workflows
da linha de experimentos). No exemplo mostrado na Figura 4 é possível observar a derivação
de um dos possíveis workflows abstratos e sua instanciação no SciCumulus. Primeiramente,
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na etapa de derivação, foram escolhidas quais atividades variantes seriam as escolhidas em
cada ponto de variação (média, mediana ou máximo) e quais atividades opcionais seriam
incluídas no workflow abstrato. A atividade responsável por fazer a agregação mensal dos
dados, por exemplo, não foi incluída nessa derivação de workflow. Após a etapa de derivação,
foi realizada a etapa de instanciação usando a ferramenta desenvolvida nesse projeto, onde
foram definidos os parâmetros de execução do workflow e os executáveis (scripts em python).
Por fim, na Figura 29 é possível ver o workflow abstrato gerado a partir do processo de
derivação e trechos da especificação dos workflows abstrato e concreto (esse último gerado
pela ferramenta desenvolvida nesse projeto). Pode-se perceber as informações adicionais
passadas pelo usuário na representação do workflow concreto. A tag activity, por exemplo,
recebe o nome do arquivo executável, FileNormalizeDaily.py. Na Figura 28 é apresentada a
definição do executável referente às atividades do workflow.

Figura 28. Formulário de definição dos executáveis para cada atividade que serão
utilizados na instanciação do workflow no SciCumulus
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Figura 29. Especificação do workflow abstrato derivado a partir da linha de
experimentos e do workflow concreto para ser executado no SciCumulus

Figura 30. Execução do Workflow Concreto no SciCumulus
Por fim, na Figura 30, é apresentada a execução do workflow gerado no SciCumulus.
Para realizar a execução do workflow concreto gerado pelo processo de instanciação é
necessário a execução de dois arquivos. Primeiramente é executado o arquivo SCSetup.jar,
responsável por criar a estrutura do workflow no banco de dados informado pelo cientista e,
então, é executado o arquivo SCCore.jar responsável pela execução do workflow. No exemplo
apresentado na Figura 30 foi executado o workflow apresentado na Figura 4 com o conjunto
de dados de entrada referentes a um dia (04-11-2017).
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4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A linha de experimentos apresentada neste capítulo permite aos indivíduos envolvidos
com a tarefa de realizar a agregação de dados para o projeto de visualização de dados do
PingER rodar diferentes tipos de agregação apenas derivando e instanciando diferentes
workflows para serem executados no SciCumulus. Com a linha de experimentos o usuário
pode variar diferentes fases do processo de agregação dos dados para analisar o impacto no
resultado gráfico final.
No

próximo

capítulo

são

apresentadas as considerações finais do

trabalho

desenvolvido. Serão as apresentadas as limitações do módulo desenvolvido, sugestões de
trabalhos futuros e melhorias na ferramenta e todas as contribuições que este projeto trouxe
para o cientista durante o processo de experimentação científica computacional.
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO
5.1 CONTRIBUIÇÕES
Como

principal contribuição

deste projeto

foi desenvolvido

um módulo

de

instanciação de workflows abstratos derivados de linhas de experimentos modeladas usando a
ferramenta ExpLine para o SGWfC SciCumulus. O código do módulo está disponibilizado
como software livre em https://github.com/dew-uff/expline-scicumulus-instantiation. Tal
módulo foi integrado com a ferramenta ExpLine permitindo a cientistas gerar workflows
concretos aceitos pelo SGWfC SciCumulus a partir de workflows abstratos gerados pela
ferramenta ExpLine.
A realização deste projeto possibilitou que cientistas que desejam executar seus
experimentos no SGWfC SciCumulus modelem seus experimentos com o auxílio de uma
ferramenta gráfica, a ExpLine. Com isso, o processo de composição de workflows é facilitado,
pois, tendo em mãos o auxílio de uma ferramenta gráfica, o cientista não precisa ter
conhecimento de como especificar um workflow científico em XML para que seja executado
no SciCumulus. Além disso, pode-se trabalhar num nível muito mais alto de abstração do que
era possível inicialmente: linha de experimento e workflow abstrato versus workflow concreto
especificado em XML.
Para executar o workflow no SGWfC SciCumulus é necessário que o cientista forneça
certos parâmetros de execução, como descrito no Capítulo 3. Neste projeto foi desenvolvido o
mecanismo de coleta destes parâmetros para compor o workflow concreto executável no
SGWfC SciCumulus. Todas as telas necessárias para coletar os dados para a construção da
especificação do workflow concreto foram desenvolvidas, possibilitando que o cientista
forneça os dados preenchendo campos específicos nas telas.
O Capítulo 4 apresentou uma linha de experimento relativa a um processo de
agregação de dados de onde diversos workflows diferentes podem ser derivados. Com o
auxílio da linha de experimentos, o cientista responsável por realizar a agregação de dados
para o projeto PingER pode variar seus workflows usando diferentes análises estatísticas para
realizar diferentes abordagens para agregar os dados e então, executar tais workflows no
SGWfC SciCumulus. No caso de realizar este processo manualmente, seria necessário que o
cientista modificasse documentos XML toda vez que fosse necessário executar uma nova
agregação de dados.
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5.2 LIMITAÇÕES
Uma das limitações deste projeto diz respeito à quantidade de informações que o
cientista deve preencher para realizar a instanciação do workflow. Muitas das vezes os
cientistas não têm noção exata do significado de todos os campos que devem ser preenchidos
para realizar a instanciação do workflow. Este fato muitas vezes impossibilita o cientista de
instanciar o workflow para ser executado no SGWfC SciCumulus.
Outra limitação encontrada neste projeto foi não ter desenvolvido uma solução de
conversão de workflows genérica o suficiente para possibilitar o reuso de grande parte do
código na implementação de outros módulos para fazer a instanciação de workflows em outros
SGWfC Na solução adotada, abordada no Capítulo 3, tanto a leitura de workflows, a
conversão dos modelos e a coleta de dados foram pensadas como uma única aplicação,
entretanto, a etapa de leitura de workflows abstratos derivados a partir de uma linha de
experimentos pode ser extensível para ser usada em qualquer implementação de cartucho para
fazer instanciação de workflows para diferentes SGWfC.
Por fim, uma limitação observada ao realizar o processo de modelagem, derivação,
instanciação e execução de workflows a partir de uma linha de experimentos é a parte onde o
cientista necessita carregar o XML com a especificação do workflow concreto no SciCumulus.
Tal parte torna-se uma limitação pois o cientista, além de ter de interagir com um outro
sistema, precisa ter conhecimentos específicos do SciCumulus de como executar um worklfow
científico usando apenas linhas de comando.
5.3 TRABALHOS FUTUROS
Ao observar as necessidades do cientista para realizar todo o processo que envolve um
experimento científico computacional, desde a modelagem até a execução do experimento,
notou-se que um obstáculo para cientistas não familiarizados com o uso do SciCumulus é
realizar a execução do workflow concreto. Como trabalho futuro é proposta uma integração do
SciCumulus com a ExpLine visando automatizar o processo de execução do workflow. Após
feita a derivação do workflow e, consequentemente, sua instanciação, o workflow concreto
seria executado automaticamente no SciCumulus.
Uma das tarefas mais laboriosas para os cientistas ao realizar a instanciação de
workflows para serem executados no SGWfC SciCumulus é preencher todos os campos
necessários com parâmetros de execução. Levando em consideração que muitos dos campos
são preenchidos com os mesmos valores para diferentes instanciações de workflows,
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propomos como trabalho futuro implementar um mecanismo de armazenamento de dados
históricos para facilitar o cientista na tarefa de preencher os campos.
Certos experimentos levam tempos consideráveis para serem executados e muitas
vezes os cientistas responsáveis por sua execução necessitam saber o estado de execução do
experimento, como quais atividades foram executadas ou se ocorreu algum erro durante a
execução do workflow. Visto isso, propomos como trabalho futuro que a ferramenta ExpLine
exiba para o cientista dados de proveniência relativos à execução do workflow coletados do
SGWfC SciCumulus.
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