
Key Summary 
CSBASE-3149 [CSBASE] Permitir que sistemas especializados do CSBASE possam definir suas próprias preferências. 
CSBASE-3133 [CSBASE] Problema de conflito nas portas do NIO quando dois CSFS são iniciados na mesma máquina. 
CSBASE-3130 [CSBASE] Ajustes no instalador do csgrid (scripts csgrid e deploy). 
CSBASE-3123 [CSBASE] Criar o conceito de aplicação preferêncial para cada tipo de arquivo que está na árvore de projetos. 
CSBASE-3111 [CSBASE] No SGA, separar o diretório de bibliotecas do usuário das bibliotecas do SGA. 
CSBASE-3083 [CSBASE] Criar o conceito de descrição de preferências do usuário. 
CSBASE-3070 [CSBASE] Criar parâmetro do tipo arquivo de saída múltiplo 
CSBASE-3066 [CSBASE] Não interromper o startup do servidor quando da existência em um diretório espúrio (usuário inexistente) no repositório de projetos 
CSBASE-3003 [CSBASE] Implementar um mecanismo para garantir ordem na inicialização dos serviços 
CSBASE-2998 [CSBASE] Criar mecanismo que gerencia as preferências do usuário. 
CSBASE-2987 [CSBASE] Alguns clientes não abrem ao tentar acessar os sistemas CSBASE via WebStart 
CSBASE-2977 [CSBASE] Criação de arquivo de versão dentro do sgad 
CSBASE-2965 [CSBASE] Refatorar o filtro da aplicação que monitora os Jobs. 
CSBASE-2963 [CSBASE] Falha na tradução de notificação do final de comando quando algoritmo é rodado no sga PBS 
CSBASE-2959 [CSBASE] Criar coluna de requisitos para a tabela de monitoração de SGAs 
CSBASE-2956 [CSBASE] Deixar visualização de comando (script de execução) visível na monitoração de comandos somente para usuários com permissão para tal 
CSBASE-2952 [CSBASE] Implementar backreferences para propriedades do servidor e dos serviços 
CSBASE-2950 [CSBASE] Ajuste da notificação de usuários de projeto para conter (eventualmente) o dono do mesmo 
CSBASE-2949 [CSBASE] Repassar sempre a exceção de parâmetro não encontrado no configurador de algoritmos 
CSBASE-2946 [CSBASE] Autenticação LDAP usando o formato DN 
CSBASE-2944 [CSBASE] Gerar um único binário para SGAs de mesma plataforma independentemente de seu tipo (Unix, PBS, OurGrid). 
CSBASE-2940 [CSBASE] Implementar o cliente sem interface gráfica para chamar a importação de PA provida pelo serviço de algoritmos 
CSBASE-2930 [CSBASE] Implementar a funcionalidade de importação de um Pacote de Algoritmos através de um cliente sem interface gráfica 
CSBASE-2926 [CSBASE] Implementar um leitor para o arquivo de meta-dados definido para o Pacote de Algoritmos 
CSBASE-2923 [CSBASE] Definir o formato do Pacote de Algoritmos 
CSBASE-2915 [CSBASE] Mudanças no CSBase para o versionamento da IDL do OpenDreams (opendreams.idl e drmaa.idl) 
CSBASE-2913 [CSBASE] Tipo de finalização do comando não está sendo definido corretamente no caso de fluxos com nós desviados. 
CSBASE-2905 [CSBASE] No SGA, permitir a criação de arquivos temporários em disco local. 
CSBASE-2903 [CSBASE] Interface de Administração não habilita botão "Alterar cadastro" no usuário admin 
CSBASE-2898 [CSBASE] Arquivo de idiomas é tratado como obrigatório nos serviços, mas muitos não tem. 
CSBASE-2895 [CSBASE] Erro no SchedulerService ao obter informações de algoritmo 
CSBASE-2891 [CSBASE] A janela de detalhes do comando permite cancelar um comando já terminado. 
CSBASE-2889 [CSBASE] Propriedade createdBy não é preenchida na árvore de projeto. 
CSBASE-2886 [CSBASE] Criar atributo para ocultar um parâmetro no configurador de algoritmos 
CSBASE-2885 [CSBASE] Incluir as mudanças necessárias para usar o sga-ourgrid 
CSBASE-2883 [CSBASE] Colocar política de exceção para acesso a arquivos locais (ClientLocalFile) sem permissão R ou RW. 
CSBASE-2881 [CSBASE] Modificar o esquema de criação de janelas de aviso de reconexão e/ou queda da conexão com o servidor CSBASE 
CSBASE-2879 [CSBASE] Alterar o esquema de espera das threads que tentam se relogar no servidor CSBASE 
CSBASE-2877 [CSBASE] Comando fica parado indefinidadmente na fase de upload quando se usa um SGA com CSFS rodando em Windows 64 bits 
CSBASE-2876 [CSBASE] Implementar item de menu na árvore de projetos no formato "Abrir com..." 
CSBASE-2873 [CSBASE] Erro na adição de comentários em projetos através do Gerenciador de Projetos 
CSBASE-2870 [CSBASE] Permitir que o grupo do carregador de parâmetros seja visualizado durante o carregamento. 



CSBASE-2867 [CSBASE] Permitir que usuário escolha diretório de saída não existente ao configurar algoritmo 
CSBASE-2866 [CSBASE] Incluir lista (widget) com os usuários descartados na importação de arquivos CSV/TEXT na interface de administração de usuários 
CSBASE-2864 [CSBASE] Criar nova aplicação que monitora todos os jobs em execução no SGA incluindo aqueles que não foram criados via CSBase. 
CSBASE-2862 [CSBASE] Modificar a interface de comunicação entre o servidor e o SGA adicionando o conceito de coleta de informação de todo os jobs em execução no SGA. 
CSBASE-2859 [CSBASE] Coluna 'Capacidade' da monitoração de servidores mostra valores negativos. 
CSBASE-2857 [CSBASE] Permitir que ligações entre nós do fluxo seja feita através de diretórios 
CSBASE-2854 [CSBASE] Incluir a opção de ver o histórico de um projeto na aplicação de Gerenciador de Projetos. 
CSBASE-2850 [CSBASE] No carregador de parâmetros, retirar a restrição de poder alterar um componente sem ter que reexecutar o carregador. 
CSBASE-2849 [CSBASE] Na aplicação de gerência de projetos, incluir opção de ver o histórico / comentários de um projeto. 
CSBASE-2845 [CSBASE] Permitir que DiskUsageService entre no ar mesmo com configuração de disco monitorado inexistente no startup do servidor. 
CSBASE-2842 [CSBASE] Adicionar componente de interface que permita o usuário definir quais as colunas visíveis das tabelas da monitoração de servidores. 
CSBASE-2801 [CSBASE] Adicionar às colunas das tabelas configuráveis o conceito que permite definir (opcionalmente) seu editor de celula. 
CSBASE-2796 [CSBASE] Não permitir a execução em ambiente de produção se o servidor estiver associado a localhost 
CSBASE-2791 [CSBASE] Daemon do CSFS não consegue ser executado automaticamente via SGA no Windows 
CSBASE-2789 [CSBASE] Adicionar ao CSFSService a configuração do método de transferência a ser usado pelo daemon CSFS 
CSBASE-2784 [CSBASE] Restringir o acesso às classes internas do serviço de projetos, deixando pública apenas a classe principal do serviço. 
CSBASE-2779 [CSBASE] Criar aplicativo de monitoração de discos (padronizados e configurados) definidos no DiskUsageService 
CSBASE-2776 [CSBASE] Método de busca (leitura) de descrição de arquivo de projeto não faz "close" do mesmo no servidor 
CSBASE-2773 [CSBASE] Abrir arquivos a partir do resultado de uma busca no Gerenciador de Projetos 
CSBASE-2771 [CSBASE] SGA configurado com CSFS não precisa validar os respositórios de projetos e algoritmos 
CSBASE-2768 [CSBASE] Criar a opção de logar todos os comandos executados por script ou linha de comando via EventLogService 
CSBASE-2766 [CSBASE] Adequar a geração de interfaces que contêm tabelas configuráveis para permitir a separação de tabelas usando divisores (Split) 
CSBASE-2764 [CSBASE] Daemon do CSFS não está verificando se parâmetros de configuração do orb estão nulos 
CSBASE-2761 [CSBASE] Criar logs para as notificações remotas 
CSBASE-2759 [CSBASE] Falha quando o scheduler não consegue executar um comando. 
CSBASE-2751 [CSBASE] Criar mecanismo de persistência das colunas visíveis das tabelas configuráveis como preferências do usuário. 
CSBASE-2748 [CSBASE] Refatoração da aplicação de monitoração dos SGAs parar usar o mecanismo de tabelas configuráveis via XML. 
CSBASE-2745 [CSBASE] Criar mecanismo para criação de tabelas configuráveis via XML 
CSBASE-2743 [CSBASE] Validador UserMail2EmailsValidation lança exceção se o diretório de persistência dos atributos dos usuários não existir. 
CSBASE-2739 [CSBASE] Fazer ajustes no serviço de projetos para que arquivos de configuração de projeto com problemas não impeçam que o servidor seja levantado. 
CSBASE-2736 [CSBASE] Remover a funcionalidade da área global 
CSBASE-2735 [CSBASE] Remover a funcionalidade de publicação de arquivos 
CSBASE-2732 [CSBASE] Incluir a sandbox na persistência de comandos do sga. 
CSBASE-2729 [CSBASE] Criar a funcionalidade de Exportar uma versão de algoritmo (download de um Pacote de Versão de Algoritmo) 
CSBASE-2727 [CSBASE] Alguns validadores estão falhando quando estamos em uma instalação nova 
CSBASE-2723 [CSBASE] Registrar no log do servidor os valores das propriedades 
CSBASE-2720 [CSBASE] Tornar a operação de "copiar e colar" parâmetros do Editor de Fluxos mais tolerante a falhas 
CSBASE-2718 [CSBASE] Remodelar mecanismos de log do servidor 
CSBASE-2713 [CSBASE] Serviço de projetos não verifica corretamente as permissões de acesso de leitura 
CSBASE-2710 [CSBASE] Facilitar a substituição das mensagens que aparecem na tela de login pelos sistemas 
CSBASE-2707 [CSBASE] Dar suporte à definição de chaset-encoding padrão do sistema 
CSBASE-2703 [CSBASE] Bug ao deletar um usuário em um projeto que não possua o Project Service iniciado 
CSBASE-2700 [CSBASE] Melhoria de desempenho no acesso à árvore de arquivos de projetos 



CSBASE-2699 [CSBASE] Adaptar o mecanismo de log dos serviços para identificar corretamente a classe e o método que emitiram a mensagem. 
CSBASE-2695 [CSBASE] Melhorar feedback na inicialização dos servidores 
CSBASE-2693 [CSBASE] Permitir que o usuário defina o nome do fluxo e a descrição para o comando no construtor de fluxos 
CSBASE-2691 [CSBASE] Permitir que o usuário reaproveite a descrição dos últimos comandos executados 
CSBASE-2689 [CSBASE] Ao associar um algoritmo com permissão para executar à uma subcategoria, a categoria não aparece na árvore do Construtor de Fluxo 
CSBASE-2683 [CSBASE] Alterar a aplicação do Construtor de Fluxos para passar a usar o cache de algoritmos e categorias implementado no cliente 
CSBASE-2681 [CSBASE] Remover todos os sub-pacotes e classes do pacote csbase.client.ias.algorithm, não mais necessárias após nova Gerência de Algoritmos (aplicativo) 
CSBASE-2679 [CSBASE] Estado do filtro da árvore de projetos não está sendo persistido quando modificado pelo botão de filtro da toolbar. 
CSBASE-2676 [CSBAE] Erro ao criar o arquivo com o repositório de informações dos servidores. 
CSBASE-2674 [CSBASE] Janela de erro ilegível para texto grande. 
CSBASE-2672 [CSBASE] Fraseologia ruim para erro ocorrido quando um usuário com permissão de leitura tenta re-executar um comando. 
CSBASE-2663 [CSBASE] Textos faltando na interface do Gerenciador de Algoritmos 
CSBASE-2661 [CSBASE] Passar o identificador do nó do fluxo para o comando via variável de ambiente 
CSBASE-2647 [CSBASE] Selecionar apenas o nome (sem extensão) do arquivo na operação de renomear um nó da árvore de projetos 
CSBASE-2646 [CSBASE] Projetos compartilhados não possibilitam execução através do opendreams 
CSBASE-2644 [CSBASE] Projetos compartilhados não possibilitam execução através do opendreams 
CSBASE-2643 [CSBASE] Arquivo criado através do DataService fica sem tipo associado 
CSBASE-2641 [CSBASE] Colocação de ação de zoom padrão (100%) na visualização de fluxos. 
CSBASE-2639 [CSBASE] Não logar a falta do diretório de binários no caso do fluxo instalado 
CSBASE-2636 [CSBASE] A Validação de nova estrutura de diretórios de persistência deve considerar a pasta shared-objects opcional 
CSBASE-2635 [CSBASE] Melhorias na interação com a tela de abertura de projetos 
CSBASE-2634 [CSBASE] Fazer log (exibir mensagem de erro) quando ocorrer falha de registro no SGA - eventualmente por erro de configuração 
CSBASE-2632 [CSBASE] Adicionar suporte a imagens no formato SVG 
CSBASE-2631 [CSBASE] Mensagens temporizadas na status bar 
CSBASE-2623 [CSBASE] Criação de infraestrutura para aquisição e monitoração de métrica nJobs/nProcessadores dos SGAs 
CSBASE-2621 [CSBASE] Erro no log do OpenBusService no método de registro de componentes. 
CSBASE-2620 [CSBASE] Na árvore de versões de algoritmos, não está sendo permitida a seleção de múltiplos arquivos 
CSBASE-2617 [CSBASE] Diálogo de troca de servidores não recarrega os dados quando o usuário troca de servidor. 
CSBASE-2615 [CSBASE] O botão "Abrir Projeto" na toolbar do desktop tem comportamento diferente do seu equivalente "Abrir..." no menu de projetos. 
CSBASE-2613 [CSBASE] Uso de trim na consulta de valores de propriedades dos validadores 
CSBASE-2601 [CSBASE] Criar um serviço FTC único para transferência de arquivos no CSBase 
CSBASE-2596 [CSBASE] O SGAService está repassando valores inválidos recebidos via corba para elapsed, user e cpu time de um comando. 
CSBASE-2593 [CSBASE] Colocar o menu avançado na nova monitoração de comandos 
CSBASE-2591 [CSBASE] Remodelar janela de visualização de comandos do tipo fluxo 
CSBASE-2590 [CSBASE] Melhorias no manual de administração do CSGrid 
CSBASE-2577 [CSBASE] Alteração do método validateJobParameters em AlgorithmTemplate 
CSBASE-2570 [CSBASE] Quando o serviço de registros do OpenBus não é encontrado, o OpenBusService não registra os componentes e não avisa no log 
CSBASE-2561 [CSBASE] Permitir que CoreTasks possam definir janelas-mães a que são submetidas (conforme protocolo da Task) 
CSBASE-2559 [CSBASE] Cancelamento da tela de permissões do projeto pede confirmação mesmo quando nada foi alterado 
CSBASE-2554 [CSBASE] Adicionar informações de conexão do usuário no OpenBus no log do OpenBusService 
CSBASE-2552 [CSBASE] Implementação de widget que permita monitorar o espaço utilizado/livre do file-system usado para o projeto corrente 
CSBASE-2550 [CSBASE] Exibir informativo de projeto com espaço ocupado/livre (via DiskUsageService) 
CSBASE-2549 [CSBASE] Colocar método para verificação de espaço ocupado/livre (percentual) de um projeto específico no DiskUsageService 



CSBASE-2547 [CSBASE] Método de fechamento de janelas-filha da principal de aplicação não funciona com diálogos modais 
CSBASE-2545 [CSBASE] Unificação de rotinas de E/S de conteúdos textuais inteiros para arquivos já como um ClientFile 
CSBASE-2543 [CSBASE] Atualizar a lib do opendreams para a versão 1.4.1 
CSBASE-2541 [CSBASE] Atualizar a lib do ftc para a versao 1.1.0 
CSBASE-2539 [CSBASE] Na inclusão de permissão aparece um diálogo informando que a classe da permissão não foi encontrada 
CSBASE-2537 [CSBASE] Disponibilizar o caminho da sandbox de execução do fluxo para o flowmonitor 
CSBASE-2534 [CSBASE] Alterar o nome das propriedades que definem a localização do Serviço de Controle de Acesso no OpenBusService. 
CSBASE-2531 [CSBASE] Melhorar a geração de linhas de comando no servidor e no SGA 
CSBASE-2529 [CSBASE] Criação de propriedades específicas nos serviços para representar a porta e o IP do ORB. 
CSBASE-2520 [CSBASE] Remoção de observadores pode gerar ConcurrentModificationException 
CSBASE-2518 [CSBASE] Na execução pelo barramento, se a delegação na credencial for feita para usuário admin, é possível executar todos os algoritmos em qualquer sistema 
CSBASE-2515 [CSBASE] Criação de aplicação que proporcione o disparo de um desktop de outro sistema CSBase usando a URL gerada pelo OpenURLService - DesktopLauncher 
CSBASE-2509 [CSBASE] O ServerProjectFile não checa as permissões do usuário. 
CSBASE-2505 [CSBASE] Método do servidor não está utilizando a identificação do usuário na thread corretamente 
CSBASE-2499 [CSBASE] A remoção do último algoritmo não atualiza o painel de seleção de algoritmos 
CSBASE-2495 [CSBASE] Ajuste no MailService para pegar proriedades obrigatórias a priori, evitando erros no servidor em execução. 
CSBASE-2489 [CSBASE] Alterar o serviço OpenBus para ter um arquivo OpenBusService.ORB.properties 
CSBASE-2482 [CSBASE] Mudança na política de uso das portas RMI 
CSBASE-2481 [CSBASE] Ajuste na mensagem de falha de carga de aplicativo (caso o bundle não seja carregado por classe inexistente) 
CSBASE-2475 [CSBASE] Erro ao apagar um comando enquanto a janela de detalhes deste está aberta 
CSBASE-2460 [CSBASE] Melhorar visualização da tabela de detalhes da árvore do projeto 
CSBASE-2455 [CSBASE] Erro ao criar comando 
CSBASE-2451 [CSBASE] Tornar o TrustedServerService mais genérico. 
CSBASE-2414 [CSBASE] Permitir a configuração do caminho para os repositórios de algoritmos e projetos no SGA via parâmetro na linha de comando 
CSBASE-2401 [CSBASE] Dois (ou mais) comandos podem ser mapeados para um mesmo diretório de persistência 
CSBASE-2242 [CSBASE] Acrescentar botões "Copiar" e "Mover" na ferramenta para transferência de arquivos entre projetos 
CSBASE-2199 [CSBASE] Falha ao remover muitos comandos da tabela de histórico 
CSBASE-2183 [CSBASE] Ao submeter vários comandos de uma só vez, dois comandos ficam com o mesmo id. 
CSBASE-1680 [CSBASE] Arquivo de saída (após execução do fluxo) aparece sem tipo e com mensagem de erro no console do cliente 
CSBASE-1653 [CSBASE] Painel de detalhes de arquivo selecionado nao atualiza com F5 ou menu "Atualizar Arvore" 
CSBASE-478 [CSBASE] Criar execução múltipla de fluxos de algoritmos 
CSBASE-224 [CSBASE] Incluir informação de progresso de fluxo no diálogo "Detalhes do comando" 
  


