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O objetivo a ser alcançado com o desenvolvimento do presente trabalho 
é apresentar o programa STING QUINDs que possibilita a extração das 
características das proteínas, descritas pelos seus atributos/ proprieda-
des/ parâmetros que estão armazenados no Sting Relacional Data Base. 
Consequentemente, com isso, estabelecer relações logísticas entre os 
descritores, resultando em facilidade de acesso a essas informações sem 
a necessidade de conhecimento prévio de métodos computacionais por 
parte do usuário. Para o desenvolvimento deste programa utilizou-se a 
Linguagem de Programação JAVA, devido sua flexibilidade e predominância 
na plataforma Sting. Entre as possíveis aplicações que seriam beneficiadas 
pelo uso deste novo módulo, atuando como intermediário entre o usuário e 
o Banco de Dados por meio de uma interface gráfica, onde permitirá selecio-
nar e devidamente agrupar os descritores (atributos) do STING_RDB. Caso 
o usuário deseje trabalhar com modelos preditivos de interações proteicas, 
por exemplo, com dados disponíveis na Plataforma BlueStar STING, será 
possível pelo programa selecionar atributos / descritores que serão dispos-
tos em um formulário para serem escolhido pelo usuário. Esta geração de 
entrada de dados para os processos de modelagem far-se-á por meio da 
concatenação dos descritores das diversas tabelas do STING_RDB. Após a 
seleção, será mostrado o resultado da junção de tabelas, pela intersecção 
dos campos chaves: nome PDB, cadeia e resíduo, para que possa ser dada 
a entrada no modelo preditivo, e assim analisar a integração estas. Portanto, 
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Figura 1. Exemplo de utilização do programa STING QUINSd e exibição de resul-
tados

o programa irá proporcionar economia de tempo no processo de coleta de 
dados para pesquisa, pois para sua utilização não há necessidade de pré-re-
quisitos em conhecimento de métodos computacionais, ou Linguagem SQL, 
especificamente eliminando os erros que frequentemente são introduzidos 
pelo usuário quando compondo uma longa lista de descritores, além disso, 
sobretudo em verificações de integridade, de forma transparente ao usuário.
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