
CSGrid	  2.0	  Release	  Notes	  
 

CSBASE-4215 [CSBASE] Migrar CSGrid para o Maven 

CSBASE-4313 [CSBASE] Migração do Servidor para Java 1.7 

CSBASE-4329 [CSBASE] Permitir a importação de um arquivo executável para uma pasta específica da plataforma na gerência de algoritmos. 

CSBASE-4356 [CSBASE] NullPointerException ao obter diretórios de usuário 

CSBASE-4365 [CSBASE] Ajuste no texto e nível de log de algumas mensagens 

CSBASE-4368 [CSBASE] Tratar NullPointerException na verificação de lock 

CSBASE-4371 [CSBASE] Melhorar tratamento de erro na leitura do arquivo de configuração 

CSBASE-4376 [CSBASE] Erro ao exportar um arquivo, usando um cliente Windows, em 2 diretórios abaixo de bin/Windows na área de gerência de algoritmos 

CSBASE-4379 [CSBASE] Melhorar exibição do conteúdo do log quando charset do servidor é diferente do cliente 

CSBASE-4381 [CSBASE] Algoritmos com parâmetros numéricos não deveriam permitir a confirmação no configurador quando há valores inválidos (não numéricos) na interface 

CSBASE-4383 [CSBASE] Colocar o nome da aplicação como título das janelas de navegação dos contextos de arquivo 

CSBASE-4385 [CSBASE] Adicionar ação de criar novo diretório no navegador de arquivos locais/remotos 

CSBASE-4390 [CSBASE] Alterar a dependência do POM de miglayout versão 3.7.2 para miglayout-swing versão 4.2 

CSBASE-4391 [CSBASE] Permitir acesso a diferentes "drives" no navegador alternativo (ambiente Windows) 

CSBASE-4392 [CSBASE] Reorganizar os scripts básicos/comuns a todos os sistemas 

CSBASE-4393 [CSBASE] Criar um módulo no CSBase com o repositório de aplicações 

CSBASE-4397 [CSBASE] Documentar como realizar a criação de um job no Hudson usando Maven 

CSBASE-4398 [CSBASE] Criar job no Hudson para o CSBase utilizando o Maven 

CSBASE-4399 [CSBASE] Alterar Job do Hudson para executar a fase package em vez de apenas compile 

CSBASE-4401 [CSBASE] Corrigir erros de ClassNotFound ao rodar os testes do CSBase 

CSBASE-4402 [CSBASE] Corrigir erros nos testes do CSBase 

CSBASE-4403 [CSBASE] Erro ao inicializar o servidor: classe do slf4j não é encontrada 

CSBASE-4411 [CSBASE] Parâmetro de tipo enumeração múltipla não está respeitando a configuração de ordenação 

CSBASE-4414 [CSBASE] Navegador do parâmetro do tipo URL está trocando de foco para o Deksktop indevidamente ao acessar arquivos do SGA 

CSBASE-4419 [CSBASE] Atualizar versão do CSDK para 1.0.11 

CSBASE-4422 [CSBASE] Criar módulo csbase-validations 

CSBASE-4425 [CSBASE] Testar e documentar o acesso externo ao Nexus do EngDist 

CSBASE-4428 [CSBASE] FileTypeChecker precisa receber o Charset do arquivo para leitura 

CSBASE-4430 [CSBASE] Algumas imagens e propriedades do cliente ainda estão no diretório src/main/java 



CSBASE-4432 [CSBASE] Arquivos .classpath dos módulos CSBASE são alterados quando os módulos são importados no Eclipse 

CSBASE-4434 [CSBASE] Tornar autenticação de usuário via barramento não case sensitive 

CSBASE-4437 [CSBASE] Código fonte e javadoc do CSBase devem ser publicados ao fazer deploy do projeto 

CSBASE-4438 [CSBASE] Erro na obtenção do username ao criar um OpenBusLoginToken 

CSBASE-4444 [CSBASE] Publicar plugin de ciclo de vida no repositório oficial do Tecgraf 

CSBASE-3995 [CSBASE] No gerenciador de algoritmos, não é possível importar arquivos para dentro de uma pasta específica 

CSGRID-34 Migração do SDK Openbus 1.5 para 2.x 

CSGRID-46 Serviço (API) de Monitoração das Máquinas de Execução 

CSGRID-50 Nova permissão de administrador 

CSGRID-52 Aplicação de monitoramento do servidor 

CSGRID-56 Suporte a implementação de SGA no mesmo processo do servidor CSGrid 

CSGRID-58 Implementação de um SGA-PBS usando a API DRMAA 

CSGRID-61 Mudança nas IDLs de interação SGA / Servidor CSBase 

CSGRID-62 Implementação de um SGA-Slurm usando a API DRMAA 

CSGRID-65 Implementar autenticação por LDAP com SSL 

CSGRID-67 Criar novo site público do CSGrid 

CSGRID-68 Nova identidade visual para o CSGrid 

CSGRID-69 Atualizar a versão do Oil no SGA 

CSGRID-70 Gerar o instalador do CSGrid via Maven 

CSGRID-78 Gerar JNLP dinamicamente 

CSGRID-79 Incluir nos módulos cliente e servidor do CSBase o arquivo version.properties 

CSGRID-80 Colocar os scripts do CSBase que são comuns aos sistemas na pasta src/init do tar.gz de instalação 

CSGRID-83 Verificar módulos conf e validation sendo usados no CSGrid, mas não existem no CSBase 

CSGRID-87 Testar a geração da versão em version.properties feita pelo Maven 

CSGRID-88 Possibilitar na distribuição do CSGrid em ambiente de desenvolvimento pular as execuções relativas as assinaturas dos jars 

CSGRID-89 Retirar o diretório csgrid -server/src/main/resources/security de dentro do jar do servidor 

CSGRID-90 Retirar a dependência do Tomcat para distribuir o CSGrid, gerar um war 

CSGRID-91 Alterar o POM do CSGrid para empacotar usando o plugin assembly 

CSGRID-92 Realizar o desempacotamento da dependência csbase-servlet pelo maven assembly plugin 

CSGRID-94 Remover dependências do módulo csgrid-webdeploy não mais necessárias após as simplificações do módulo 

CSGRID-96 Alterar a estrutura de diretórios da distribuição do CSGrid 

 



 

	  


