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RESUMO

Grades Computacionais (computational grid) já é uma realidade tanto no meio
acadêmico quanto no meio empresarial. Seu uso se tornou popular principalmente
devido à divulgação dos trabalhos nesta área e pela propaganda de produtos e
softwares

que

oferecem

essa

idéia.

Apesar

disso,

ambientes

para

o

desenvolvimento de aplicações orientadas a objetos em Java para uma infraestrutura de grid ainda é escasso. Algumas iniciativas oferecem bibliotecas para este
desenvolvimento. Outras utilizam paradigmas diferentes, como o de passagem de
mensagem, para o desenvolvimento de aplicações. Além disso, a própria infraestrutura de grid, formada por diferentes domínios administrativos com diferentes
políticas de segurança e uso, impede que as aplicações sejam executadas nos
diversos níveis existentes no grid. Estes níveis, formados por computadores e
clusters de computadores com nós de execução, possuem endereçamento privado,
impossibilitando que as aplicações alocadas em cada um desses computadores/nós,
em diferentes domínios e diferentes endereços, se comuniquem de forma
transparente. Visando uma solução para esses problemas, esta tese apresenta um
ambiente para programação orientada a objetos distribuídos e paralelos, em Java,
denominado J4GE. Nesse ambiente, o modelo orientado a objetos é base para a
distribuição das classes, métodos e atributos existente em uma aplicação. Além
disso, o ambiente oferece transparência no acesso aos objetos espalhados pelo grid
através de um Serviço de Mensagem, independente do nível onde o recurso,
computador ou nó, se encontra. Essa transparência permite também que o
programador utilize a plataforma Java sem a necessidade de aprender ou conhecer
novas bibliotecas ou paradigmas, diminuindo o esforço no desenvolvimento de
aplicações para grid. E, juntamente com os recursos da plataforma Java e do
ambiente J4GE, é possível criar objetos distribuídos com comportamento paralelo e
concorrente, trazendo maior eficiência para a execução da aplicação.

Palavras-chave: Grades computacionais. Sistemas distribuídos. Ambiente de
programação. Java.

ABSTRACT

Computing grid is already a reality both in academic and business world. Its use has
become popular mainly because of the projects in this area and the advertising of
products and software that offer this idea. Nevertheless, environments for
development of object-oriented applications in Java for grid infrastructure are still
scarce. Some initiatives offer libraries for this development. Others use different
paradigms such as the message-passing for development of applications. Moreover,
the infrastructure of grid, formed by different administrative domain with different
security policies, prevents the execution of applications at various levels in the grid.
These levels, formed by computers and clusters of computers with execution nodes,
have private addresses, make impossible the transparent communication of the
applications allocated in each of these computers at different levels in different
domains. Focused on these problems, this thesis presents an environment for
distributed and parallel object-oriented programming in Java, called J4GE. In this
environment, the object-oriented model is the basis for the distribution of classes,
methods and attributes in an existing application. Moreover, the environment offers
transparency in objects access around the grid through a Message Service,
regardless the level where is the resource, or the computer, or the execution node.
This transparency also allows the programmer to use the Java platform without
knowing or learning new libraries or paradigms, reducing the effort in developing
applications for grid. The resources of the Java platform and the environment J4GE
together can create distributed objects with parallel and concurrent behavior, bringing
greater efficiency to the application.

Keywords: Computational Grid. Distributed systems. Programming environment.
Java.
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