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Samenvatting

Dit proefschrift gaat over praktische en theoretische onderwerpen in weten-
schappelijk workflow ontwerp. Voor het uitleggen van het belang van weten-
schappelijk workflow ontwerp is het belangrijk bekend te zijn met het con-
cept e-Science. Dit is een afkorting voor ”enhanced-Science” (en niet elec-
tronic science zoals men wellicht verwacht). Het heeft als doel wetenschap-
pelijke experimenten van wetenschappers uit verschillende vakgebieden te
verbeteren door hen toegang te verschaffen tot Grid resources. Deze kun-
nen experimenten verbeteren door de mogelijkheden die zij bieden op het
gebied van ”massive computing” en ”massive data”. De andere verbeter-
ing die e-Science biedt is het delen met andere wetenschappers van (soft-
ware) resources die op het Grid draaien. Die andere wetenschappers kun-
nen werken aan hetzelfde project, maar het kunnen ook wetenschappers
uit verschillende vakgebieden zijn die elkaars werk hergebruiken. De inter-
face waarmee deze verschillende wetenschappers toegang krijgen tot Grid
resources en ze delen met anderen is een Scientific Workflow Management
System. E-Science wordt bedreven door het ontwerpen en uitvoeren van
workflows in een dergelijk systeem. De belangrijkste onderzoeksvraag die
in dit proefschrift word gesteld is: ”Wat is een juiste ontwerp methodologie
voor zowel workflow componenten als topologieën die ondersteuning biedt
voor het delen van software resources?”. Voor het beantwoorden van deze
vraag kijken we zowel naar theoretische als praktische aspecten van weten-
schappelijk workflow design. Aan de praktische zeide kijken we naar het
delen van een specifiek type software resource, te weten Data Assimilatie.
De achterliggende gedachte is dat lessen van deze specifieke resource ons
meer vertellen over het delen van resources in het algemeen. Voordat we in
detail op de praktische kant ingaan richten we eerst onze aandacht op de
theoretische aspecten van wetenschappelijk workflow design.

De wetenschappelijke methode wordt gekarakteriseerd door de empirische
cyclus. In deze cyclus start een wetenschapper met bestaande theorie of een
onderzoeksvraag, hieruit leidt hij een hypothese af die getest kan worden
in een experiment. Nadat het experiment voltooid is analyseert de weten-
schapper het resultaat, hetgeen kan leiden tot bevestiging of falsificatie van
de hypothese en achterliggende theorie of vraagstelling. De theorie word
naar aanleiding van de analyse bijgesteld en de hele cyclus kan opnieuw wor-
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den uitgevoerd. Dit kan worden gedaan door dezelfde wetenschapper of een
collega wetenschapper ten behoeve van een ”peer review” van de resultaten.
Voor e-Science is het ontwerpen van een workflow analoog aan het formuleren
van een hypothese, net als het uitvoeren van een workflow gelijk staat aan
het uitvoeren van een experiment binnen de wetenschap in het algemeen.
Tussen wetenschap en e-Science zijn er ook verschillen, in het bijzonder als
het aankomt op het delen van resources. De gebruikelijke methode voor de-
len bij wetenschap is het publiceren van ”peer reviewed” wetenschappelijke
artikelen. Binnen e-Science bestaat ook de mogelijkheid om resultaten van
werk te delen in de vorm van resources die direct in een workflow gebruikt
kunnen worden. Het uitgebreid toepassen van deze manier van delen kan
leiden tot een paradigma verschuiving voor de wetenschap in algemene zin,
doordat een veel grotere zoekruimte kan worden bestreken in wetenschap-
pelijke experimenten. Een begin van deze verschuiving is waarneembaar in
de bio-informatica waar het delen van onderzoeksresultaten door middel van
webservices al heeft geleid tot vele nieuwe ontdekkingen. Op dit moment
echter worden resources, binnen de wetenschap als geheel, niet op grote
schaal gedeeld. Terwijl binnen de bio-informatica vooral data wordt gedeeld
is het delen van methodes en modellen zoals bijvoorbeeld vereist voor data
assimilatie veel complexer. Op dit moment kan e-Science niet met overtuig-
ing een paradigma verschuiving genoemd worden, echter als het delen van
meer resources mogelijk wordt gemaakt kan dit veranderen.

Voor het ontwerpen van workflows is het belangrijk om te weten hoe
de ontwerpruimte voor workflows er uitziet. In dit proefschrift wordt een
overzicht gegeven van de verschillende manieren waarop workflows wor-
den ontworpen: concreet, abstract naar concreet en automatische work-
flow compositie. Door gebruik te maken van een formele benadering wordt
aangetoond dat automatische workflow compositie in het algemene geval
niet mogelijk is. Bovendien laat de formele benadering de limieten van ab-
stractie in workflow representatie zien. Maximale algemene toepasbaarheid,
simplificatie en het consistent zijn van een workflow representatie sluiten
elkaar wederzijds uit. Oftewel de meest simpele en algemeen toepasbare
representatie van een workflow kan niet consistent zijn. Met behulp van
deze formele kijk op de workflow ontwerpruimte worden een aantal crite-
ria afgeleid. Deze zijn bedoeld voor het vinden van een formalisme dat
gebruikt kan worden om over workflows, die in de praktijk gebruikt wor-
den, te redeneren. Zoals al eerder genoemd het ontwerpen van een workflow
is analoog aan het formuleren van een hypothese. Een wetenschapper moet
zijn hypothese kunnen formuleren zodanig dat hij antwoord kan geven op de
onderzoeksvraag. Formeel redeneren over een workflow kan een wetenschap-
per helpen te bepalen of deze daadwerkelijk de antwoorden kan geven die
hij zoekt, in het bijzonder als er complexe workflow constructies meespelen.

Voor dit doel worden vijf formalismen vergeleken voor gebruik in een ab-
stract naar concreet workflow ontwerp. De ontwerp methode die het meest
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geschikt is voor het delen van resources in e-Science. Als eerste zijn er Petri
nets, een formalisme dat veelvuldig gebruikt is concreet workflow ontwerp,
in het bijzonder voor business process workflows. Het tweede formalisme is
π Calculus, een recenter alternatief voor Petri nets en gebruikt voor dezelfde
toepassingen. Als derde formalisme hebben we Turing machines welke het
fundament vormden voor de bewijzen in de formele analyse van de work-
flow ontwerpruimte. De laatste twee formalismen zijn I/O Automata en
Constraint Automata, deze zijn tot op heden nog niet uitgebreid toegepast
op workflows maar hebben veel van de vereiste eigenschappen. Uit deze
vergelijking komen Constraint Automata naar voren als het meest geschikte
formalisme voor de abstract naar concreet aanpak van workflow ontwerp.

Van de theoretische kant van workflows en workflow ontwerp bewegen we
ons vervolgens naar de praktische zijde. De verschillende manieren waarop
een workflow systeem een wetenschapper kan ondersteunen bij het ontwikke-
len en uitvoeren van een workflow worden geanalyseerd. Deze ondersteuning
kan plaats vinden tijdens het componeren van een workflow, het ontwikkelen
van resources het uitvoeren van de workflow alsmede de disseminatie van de
workflow. Huidige workflow systemen worden vergeleken op basis van de
functionaliteit die ze bieden voor het ondersteunen van wetenschappers.

De praktische kanten van het delen van een resource komen aan bod
door te kijken hoe dit mogelijk is voor een specifieke resource, data assim-
ilatie. Dit wordt gedaan door middel van twee ”case studies”. Alvorens
deze in detail te beschrijven wordt eerst ingegaan op de achtergrond van
data assimilatie. Hoe het zijn oorsprong vond in weersvoorspelling als een
manier om de fout in zowel het voorspellende model als in de gebruikte ob-
servaties te minimaliseren. De elementen waaruit data assimilatie bestaat
worden uitgelegd, het voorspellende model en de schatter welke de param-
eters van het model kan bijstellen alsmede de fout in observaties kan cor-
rigeren. Beschikbare data assimilatie toolkits komen aan bod en worden
vergeleken op eigenschappen die ze geschikt maken om als resource op het
Grid geimplementeerd te worden. Twee van deze toolkits worden gebruikt
in de case studies.

De eerste case study gaat over de migratie van trekvogels. Hierbij wordt
data assimilatie gebruikt om de fout in observaties te minimaliseren. Het
doel is het voorspellen van vogeldichtheden boven Nederland, gebruikmak-
end van een model voor vogeltrek van Scandinavië naar Afrika. De tweede
case study heeft als doel het voorspellen van files op een specifiek stuk snel-
weg in Nederland. Hierbij wordt de situatie meerdere uren vooruit voor-
speld. De rol van data assimilatie is hier het minimaliseren van de fout
in het gebruikte voorspellend model. Uit deze case studies worden lessen
getrokken over welke soorten kennis, met betrekking tot het implementeren
van data assimilatie, expliciet moeten worden gemaakt. Waarbij het doel is
data assimilatie te gebruiken als gedeelde resource.

Deze kennis wordt gecombineerd met de eerdere lessen die geleerd zijn
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over de kenmerken van de workflow ontwerpruimte alsmede het gebruik van
formalismen in een abstract naar concreet workflow ontwerp methodologie.
Op basis van dit alles wordt een methodologie gepresenteerd voor het imple-
menteren van data assimilatie als een gedeelde resource. Het is een workflow
voor het implementeren van iedere stap in het data assimilatie proces binnen
een wetenschappelijke workflow. Data preparatie, model ontwikkeling, de
keuze van een schatter het gebruik van parallellisme komen allen aan bod.

Dit proefschrift eindigt door te kijken in hoeverre de originele research
vraag (”Wat is een juiste ontwerp methodologie voor zowel workflow com-
ponenten als topologieën die ondersteuning bied voor het delen van software
resources?”) beantwoord kan worden uit voorafgaande hoofdstukken. In
het bijzonder hetgeen geleerd is met de formele verkenning van de work-
flow ontwerpruimte en de specifieke case van data assimilatie. Een van de
belangrijke conclusies is dat er niet alleen correcte ontwerp methodologieën
nodig zijn maar ook motivatie voor wetenschappers om deze te ontwikkelen
en toe te passen. Dit kan bereikt worden door de financiering van de weten-
schap aan te passen zodat het delen van resources aantrekkelijker wordt.
Het veranderen van de manier waarop wetenschappelijk werk beoordeeld
wordt kan ook bijdragen aan het delen van resources. Zo zouden niet alleen
papers onder peer review moeten vallen, maar ook gedeelde resources en de
workflows die gebruikt zijn bij wetenschappelijke ontdekkingen. Uitgevers
zouden meer dan alleen papers kunnen aanbieden, ze kunnen ook gedeelde
resources publiceren die het peer review proces goed doorstaan hebben.


