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Arquitectura Orientada aos Serviços (SOA)

► Modelo de Execução Web Services (WS)
► O protocolo SOAP► O protocolo SOAP
► Linguagem de Definição de Serviços (WSDL)
► Serviço de Directório de WS
► WS e RMI
► Integração com Java
► Aplicações de Web Services► Aplicações de Web Services

Business to Business
Grid Computing
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SOA - Service Oriented Architecture

► O termo SOA designa um conceito arquitectural que 
consiste na implementação de funcionalidades através doconsiste na implementação de funcionalidades através do 
conceito de serviço

Baseado em componentes independentes e facilmente agregáveis
► Um serviço é caracterizado por

Uma forma de nomeação e localização
Uma interface que fornece um conjunto de métodos específicosUma interface que fornece um conjunto de métodos específicos
Uma semântica de invocação que define os aspectos dinâmicos

► O conceito SOA é agora utilizado para permitir novas formas g p p
de interacção na Web utilizando protocolos existentes

Aumentar a sofisticação da interacção entre Clientes e Servidores 
Definir interacções e colaborações directas entre servidores deDefinir interacções e colaborações directas entre servidores de 
forma a permitir a agregação de funcionalidades
Permitir a descoberta e utilização de novos serviços de forma 
dinâmica e imediata
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Evolução da Arquitectura de Serviços

► A generalização da Internet como espaço de negócio 
implica modelos de interacção cada vez mais complexosimplica modelos de interacção cada vez mais complexos

► Os serviços são fornecidos por aglomerados de empresas, 
com modelos de negócio dinâmicos e complexoscom modelos de negócio dinâmicos e complexos

► A arquitectura da Web adapta-se a esta realidade
Service Oriented Architecture - utilização de conceitos provenientesService Oriented Architecture utilização de conceitos provenientes 
de plataformas middleware: CORBA, JavaRMI, DCOM.
Web Services - maior flexibilidade e interoperabilidade

Li ã (bi di ) di â i b d li d l li ã d i ã• Ligação (binding) dinâmica baseada em linguagens de localização e descrição 
(UDDI, WSDL)

• Formato das mensagens independente da implementação (SOAP)
• Inúmeros standards em adopção• Inúmeros standards em adopção
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Web Services: Exemplo de utilização

Web
S i

SOAP

Browser
HTTP

Web
Server

Agencia de Viagens Service
Platform

HTTP

Application Companhia de Aviação

Data

Server
Companhia de Aviação

WebSOAP
Service
Platform

SOAP

► Utilizando Web Services, uma agência de viagens pode 
funcionar como um agregador de serviços

Central Hoteleira

Data

Realiza a “orquestração” de serviços de outras entidades 
criando uma nova aplicação

► O utilizador interage com um único prestador de serviços
As outras interacções podem não ser perceptíveis ao utilizador
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Aplicação de Compra e Encomenda
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Web Services: Arquitectura
From: Michael P. Papazoglou, Web Services, 1st Edition, © Pearson Education Limited 2008

► O W b S i d ã i l t d j t d á i t l i► Os Web Services podem são implementados por um conjunto de várias tecnologias e 
standards

► Alguns Web Services específicos providenciam funcionalidades utilizadas por outros 
Web Services

Licenciatura Eng.ª Informática6.7Computação Distribuída

Web Services
Directory Service, Security, etc.. 



Web Services: Mecanismos

UDDI: Universal Description, Discovery and Integration

Service
Service
Registry

Description

Service Register
(UDDI)

Service Query
(UDDI)

Service URI

Retrieve Service Description
Service

Description

Service
Consumer

Service
Provider

Service Description
(WSDL)

Service Invocation
(SOAP)

Service
Implementation

p

( )

A obtenção da informação da localização do SP e da descrição dos detalhes da 
invocação dos serviços podem ser realizadas dinamicamente

Implementation
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Interface e Implementação de Serviços

► A interface de serviço define a funcionalidade visível do 
exterior e fornece os meios para a acederexterior e fornece os meios para a aceder

O define as características do serviço, ou seja as operações 
disponíveis, os seus parâmetros, os tipos de dados e protocolos de 
acesso
Permite às aplicações que a invocam de determinar a sua 
funcionalidade como pode ser invocada e quais os resultadosfuncionalidade, como pode ser invocada e quais os resultados 
previstos

► A implementação de um serviço instancia uma interface 
cujos detalhes estão escondidos dos seus utilizadores

A mesma interface pode ser implementada de forma diversa e em 
linguagens diferentes por vários fornecedores de de serviçoslinguagens diferentes por vários fornecedores de de serviços
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Perspectivas do Cliente e do Fornecedor

Wh dWhat does 
it do?

How to represent it
(business requs) How to 

build it
Interface

ImplementationHow do I 
use it?use it?

Where can Where to 
I find it? host itHow to 

publish it

Client
perspective

Provider 
perspective
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Web Services: Características

► A definição de um Web Service contém o conjunto de operações que podem ser 
invocadas através da sua interface

► A invocação de Web Service pode ser efectuada de duas formas distintas
Troca assíncrona de documentos em formato XML
Invocação de funções em modo request-reply
O l d i SOAP d fi á i f d í iO protocolo de comunicação SOAP define várias formas de mensagens possíveis

► Os Web Services não impõem nenhum modelo de programação específico
Permite a interacção de qualquer tipo de aplicação que implemente a interface 
especificadaespecificada

► Formato das Mensagens
Tanto as mensagens como o protocolo que as transporta (SOAP) são representados 
em XMLem XML

► Referência
Um Web Service é representado por um URI, que reveste geralmente a forma de um 
URL

► Exemplos
http://www.xmethods.com
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SOAP: Simple Object Access Protocol

► Protocolo de Invocação de Web Services
Permite interacção assíncrona ou em modo request replyPermite interacção assíncrona ou em modo request-reply

► Inicialmente baseado em HTTP
Pode também utilizar SMTPPode também utilizar SMTP
Extensões permitem utilizar TCP ou UDP directamente

► A especificação do SOAP indica► A especificação do SOAP indica
Como utilizar XML para representar o conteúdo das mensagens
Como combinar mensagens simples para implementar request-reply
As regras de processamento dos elementos XML contidos nas 
mensagens
Como utilizar o protocolo subjacente para enviar as mensagensComo utilizar o protocolo subjacente para enviar as mensagens
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SOAP: Arquitectura

► SOAP é um protocolo aberto 
que permite uma forma uniformeque permite uma forma uniforme 
de realizar RPCs utilizando 
HTTP como protocolo de 
comunicações e XML para acomunicações e XML para a 
serialização dos dados

► Na versão mais simples, uma 
SOAP é i dmensagem SOAP é enviada 

através de um comando POST 
HTTP
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Formato de uma Mensagem SOAP

envelope

header

header element header elementheader element header element

body

body element body element
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Mensagem SOAP

► Uma mensagem SOAP é enviada num envelope, que contém um header
e um body

► O envelope pode conter vários headers
O envelope é utilizado para estabelecer o contexto do serviço

• Ex tipo de encoding e name spaces utilizados na mensagem• Ex. tipo de encoding e name spaces utilizados na mensagem

Os elementos do header podem ser modificados pelos intermediários
► O body contém os dados associados ao tipo de mensagem

Documento, argumento ou resultados
Formatado de acordo com a definição do Web Service
No caso de comunicação RR, é indicado o tipo da mensagem e a operaçãoNo caso de comunicação RR, é indicado o tipo da mensagem e a operação 
invocada
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Exemplo de Mensagem SOAP

► Ver descrição do Web Service em
http://webservices.tekever.eu/ctt

Licenciatura Eng.ª Informática6.16Computação Distribuída



Mensagens SOAP Pergunta/Resposta

Request

Reply
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Modelos de Comunicação SOAP

► O SOAP suporta dois estilos de comunicação:
(Remote Procedure Call) RPC Style(Remote Procedure Call) RPC-Style
Document-Style

RRequest Web Ser ice DefinitionsRRequest Web Ser ice DefinitionsRequest 
for 

quote

Request 
for 

quote

Web Service Definitions

Receive
Database

Request 
for 

quote

Request 
for 

quote

Web Service Definitions

Receive
Database

Q tQuote

noçcl

)çít
Q tQuote

noçcl

)çít)çít
Quote

document
Quote

document
Business Process Flow

Quote
document

Quote
document

Business Process Flow

RPC-style interaction Document-style interactionDocument style interaction
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Serviço SOAP RPC-Style
From: Michael P. Papazoglou, Web Services, 1st Edition, © Pearson Education Limited 2008

SOAP envelope

SOAP body

SOAP envelope

SOAP bodySOAP body

Method name
orderGoods

Input parameter 1

SOAP body

Method return

Return valuep p
product item

Input parameter 2
quantity

Return value
order id

Request Response

► Um Web Service de RPC-Style comporta-se como um objecto remoto para 
a aplicação cliente

► A interacção entre o cliente e o serviço é centrada numa interface de ç ç
específicação de serviço

► O cliente exprime os seus pedidos através de uma invocação de método 
com um conjunto de argumentos que retornam uma resposta contendo o
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valor associado
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Exemplo mensagem SOAP RPC-Style
From: Michael P. Papazoglou, Web Services, 1st Edition, © Pearson Education Limited 2008

<env:Envelope
xmlns:SOAP=“http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope” 
xmlns:m="http://www.plastics_supply.com/product-prices">

<env:Header>
<tx:Transaction id<tx:Transaction-id                             
xmlns:t=”http://www.transaction.com/transactions”            

env:mustUnderstand='1'>  
512         

</tx:Transaction-id>
</env:Header>/
<env:Body>

<m:GetProductPrice>                    
<product-id>  450R6OP  </product-id >

</m:GetProductPrice >
</env:Body>

/</env:Envelope>

<env:Envelope
// / / /

Example of RPC-style SOAP body

xmlns:SOAP=“http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope” 
xmlns:m="http://www.plastics_supply.com/product-prices">

<env:Header>
<--! – Optional context information -->

</env:Header>
<env:Body><env:Body>

<m:GetProductPriceResponse>                    
<product-price>   134.32  </product-price>

</m:GetProductPriceResponse>
</env:Body>

</env:Envelope>
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Serviço SOAP Document-style
From: Michael P. Papazoglou, Web Services, 1st Edition, © Pearson Education Limited 2008

SOAP envelope SOAP envelope

SOAP body

PurchaseOrder
document

SOAP body

Acknowledgement
d tdocument

-product item
-quantity

document
-order id

► N m Web Ser ice Doc ment St le o corpo da mensagem contém m

Request Response

► Num Web Service Document-Style, o corpo da mensagem contém um 
fragmento de documento XML, sem estrutura explícita

► O runtime SOAP aceita o elemento do corpo da mensagem tal como é► O runtime SOAP aceita o elemento do corpo da mensagem tal como é 
enviado e passa-o à aplicação para o qual é destinado sem modificação

► Pode ou não haver resposta associada a esta mensagem
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Exemplo mensagem SOAP Document-Style
From: Michael P. Papazoglou, Web Services, 1st Edition, © Pearson Education Limited 2008

<env:Envelope
xmlns:SOAP=“http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope”> 

<env:Header><env:Header>
<tx:Transaction-id                             
xmlns:t=”http://www.transaction.com/transactions”            

env:mustUnderstand='1'>  
512       

</env:Header>
<env:Body>

<po:PurchaseOrder oderDate=”2004-12-02”
xmlns:m="http://www.plastics_supply.com/POs">
<po:from> 
<po:accountName>   RightPlastics </po:accountName>      

<po:accountNumber> PSC 0343 02 </po:accountNumber><po:accountNumber>   PSC-0343-02  </po:accountNumber>
</po:from>
<po:to>
<po:supplierName>  Plastic Supplies Inc.  </po:supplierName>
<po:supplierAddress>  Yara Valley Melbourne  </po:supplierAddress>

</po:to>/p
<po:product>

<po:product-name> injection molder </po:product-name>
<po:product-model> G-100T </po:product-model>
<po:quantity> 2 </po:quantity>

</po:product>
</ po:PurchaseOrder >     

</env:Body>
</env:Envelope>

Example of document-style SOAP body
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SOAP e HTTP
From: Michael P. Papazoglou, Web Services, 1st Edition, © Pearson Education Limited 2008

► A ligação (binding) SOAP a um protocolo é 
a descrição de como a mensagem é enviada SOAP envelope

HTTP POST

usando esse protocolo de transporte
► A ligação típica do SOAP é HTTP
► O SOAP pode usar os métodos GET ou

SOAP header

Transactional
context

► O SOAP pode usar os métodos GET ou 
POST

GET: o pedido não é uma mensagem  SOAP 
só a resposta

SOAP body

Input parameter 1

Name of procedure

só a resposta
POST: pedido e resposta são ambos 
mensagens SOAP

Input parameter 2

► O SOAP utiliza os mesmos códigos de erro e 
estado do HTTP de forma a que as respostas 
possam ser directamente interpretadas pelo p p p
módulo SOAP
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Invocação SOAP em HTTP
From: Michael P. Papazoglou, Web Services, 1st Edition, © Pearson Education Limited 2008

SOAP envelope

SOAP header

HTTP Post

SOAP header

Transactional 
context

SOAP body

Service Requestor

HTTPSOAP

Service Provider

SOAPHTTP

Name of the 
procedure

Input parameter 1

HTTP 
engine

Client implementation (other 

SOAP 
engine

SOAP 
engine

Service implementation 

HTTP 
engine

Input parameter 2

HTTP PostC e t p e e tat o (ot e
tiers)

Se ce p e e tat o
(other tiers)SOAP envelope

SOAP header

transactional 
context

SOAP envelope

SOAP header

Transactional 
contextcontext

SOAP body

return 
parameter 

context

SOAP body

Return 
parameter 
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Aspectos do SOAP

► As mensagens SOAP são independentes do protocolo, mas subsiste um 
problema a nível do endereçamento

Não contém referências ao endereço de destino
O protocolo utilizado especifica o endereço

► No caso da utilização de HTTP em modo request-reply
O POST transporta a mensagem de request
A resposta ao POST retorna o reply
O header HTTPO eade

• Indica um content-type: application/soap+xml
• Contém uma referência para o método: Action: <Web Service URL>#method
• Existe aqui alguma dependência entre o protocolo HTTP e a mensagem

► WS Ad i► WS-Adressing
Extensão do protocolo SOAP para incluir directivas de endereçamento nos 
headers

Id tifi ã d• Identificação de mensagens
• Definição de end-points (origem e destino)
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Exemplo de Header HTTP para SOAP
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Descrição de Interfaces e Serviços

► Para permitir a invocação dos serviços, é necessário descrevê-los de 
uma forma independente das plataformas

Utilização de XML
► A descrição de serviços contém todos os dados necessários para a sua 

invocaçãoinvocação
Espaço de nomeação utilizados
Tipo de mensagem
S â ti d i ãSemântica de invocação
Protocolo utilizado
Localização do serviço
Métodos e argumentos

► A descrição dos Web Services é feita em WSDL
Web Services Description LanguageWeb Services Description Language
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Elementos do WSDL

definitions

t portType bindings servicesmessagestypes portType bindings servicesmessages

abstract concrete
how wheretarget namespace document style request-reply style

►D fi i ã Ab t t Pl tf I d d t M d l (PIM)►Definição Abstracta ou Platform Independent Model (PIM)
Types: definições dos tipos de valores transferidos nas mensagens - Target Name 
Space (tns)
M d i ã d t d d ti tMessages: descrição das mensagens trocadas e dos respectivos argumentos
portType: associa as mensagens definidas às operações da interface (portType)

►Definição Concreta ou Platform Specific Model (PSM)
Bindings: para cada operação, define o protocolo de envio das mensagens assim como 
o seu binding style (rpc ou document), e a codificação utilizada (encoded ou literal)

• http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-whichwsdl
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Hierarquia de Elementos WSDL
From: Michael P. Papazoglou, Web Services, 1st Edition, © Pearson Education Limited 2008

serv A
bvice-interfa

bstractP
artface

t

service C
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e

oncrete
P

arentation
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Ligação entre Elementos WSDL
From: Michael P. Papazoglou, Web Services, 1st Edition, © Pearson Education Limited 2008

Ligação entre a interface e a implementação do WebService
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Ligação entre Elementos WSDL
From: Michael P. Papazoglou, Web Services, 1st Edition, © Pearson Education Limited 2008

Ligação entre as partes abstractas e concretas do WebService
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Parte Abstracta: Exemplo 1

Use: EncodedUse: Encoded

PortType

Bi diBinding
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Parte Concreta: Exemplo 1

Binding

Binding Style: RPC

Service Name
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Parte Abstracta: Exemplo 2

Use: LiteralUse: Literal
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Parte Concreta: Exemplo 2

Binding St le Doc mentBinding Style: Document

Use: Literal
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Serviço de Directório Web Services: UDDI

► Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI)
Serviço de nomes e de directório para acesso a informação genérica sobre ç p ç g
Web Services

► Permite dois tipos de acessos 
White Pages - nomesWhite Pages nomes
Yellow Pages - atributos

► O UDDI tem uma organização hierárquica em 4 níveis:
businessEntity: características da organização que fornece os serviçosbusinessEntity: características da organização que fornece os serviços, 
tais como actividade, nome, endereço, etc..
businessServices: serviços agrupados por tipo designados por um nome e 
um ramo de actividadeum ramo de actividade
bindingTemplate: endereço dos Web Services e referências para as suas 
descrições (por URL)
tModel: descrição detalhada do serviço, geralmente fornecida por umtModel: descrição detalhada do serviço, geralmente fornecida por um 
ficheiro wsdl

► Cada elemento (excepto p tModel) é identificado por uma chave e pode 
ser acedido directamente
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Operações UDDI

► O UDDI fornece interfaces de acesso para procura e obtenção de 
informação sobre os WS

Operações de Procura (find_xxx) recebem um nome e retornam uma chave
• find_business, find_service, find_binding, find_tModel

Operações para obtenção de informação (get_xxx) recebem uma chave e 
retornam dados

• get_BusinessDetail, get_ServiceDetail, get_BindingDetail, get_tModelDetail
A partir da obtenção do tModel, o serviço pode ser invocado se o cliente 
tiver direitos de acessotiver direitos de acesso

► Interface de Publicação
Permite registar um serviço e actualizar informação associada

► Registos
O conjunto da informação de uma dada instância de UDDI é armazenada 
em registos contidos em vários servidores que podem ser replicados

► Exemplos de serviços UDDI
XMethods
Microsoft
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Estruturas do UDDI

businessEntity:
Human readableHuman readable
information about
the publisher

businessServices

businessServices

businessServices:
Human readable
information about
a family of services bindingTemplate

k

a family of services

bindingTemplate:
Information about

bindingTemplate

bindingTemplate

key
URL

URL
UR

key
Information about
the service interfaces

tModel

tModel

URL
key tModel

service descriptions 

key
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Exemplo de um UDDI -XMethods

http://soapclient.com/uddisearch.html
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Lista de Serviços da businessEntity
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Comparação com o Modelo de Objectos

► O modelo de invocação de Web Services é muito semelhante ao do 
RMI

M i t dif i t tMas existem diferenças importantes
► Referências

Uma referência para um objecto remoto designa a instância de uma classe 
que implementa uma interfaceque implementa uma interface

• Um objecto pode ser instanciado remotamente
Uma referência para um WS designa uma interface e o WS não pode ser 
instanciado
Não podem ser passadas referências para objectos na invocação de um 
WS

► Estado
Um objecto remoto pode guardar estado entre a execução de métodos
Um WS não guarda estado normalmente, precisa de utilizar extensões para 
o fazer (WSRF)

► Execução► Execução 
Um objecto remoto pode ser executado em modo stand-alone desde que 
contenha uma classe que implemente um servidor
Um Web Service tem de ser executado no contexto de um container
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Contexto de Execução de um WS

► Um Web Service é geralmente executado 
no contexto de um  Servidor aplicacional

Pode correr dentro ou fora do servidor 
Web

► Exemplos:p
Servlet Engine: Tomcat
App Server: JBOSS, Sun Java 
Application ServerApplication Server
Apache Server: módulo php
Microsoft  .NET
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Java e Web Services

► Embora o XML seja um formato literal, a programação das interfaces e 
do acesso a Web Services não é fácil de fazer directamente

f► A linguagem Java fornece uma série de APIs que permitem:
Implementar Web Services e exportar as suas interfaces, através da 
geração automática de WSDL
Invocar directamente Web Services através do conhecimento do respectivoInvocar directamente Web Services através do conhecimento do respectivo 
WSDL através da geração de

• Proxy cliente e skeleton servidor
• Mensagens em SOAP para envio do pedido e descodificação da resposta

► JAX-RPC:
Extensão do RMI que permite criar e invocar Web Services
Utiliza SOAP e XML based RPC
S l d l JAX WSSuplantado pelo JAX-WS

► JAX-WS:
Nova plataforma integrada baseada em JEE 5 e no projecto GlassFish 
(Open Source)(Open Source)
Permite a descrição e binding de Web Services na própria linguagem Java
Cria uma correspondência directa entre documentos XML e objectos Java 
através da utilização do JAXB (Java Architecture for XML Binding)
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JAXB: Java Architecture for XML Binding

► Framework genérica que permite a uma aplicação realizar o parsing de XML 
obedecendo a um schema determinado

► O binding compiler gera as classes Java a partir do schema ao qual obedece o 
documento, e estas são invocadas a partir da aplicação

► Através do package javax.xml.bind, o documento é convertido numa árvore de objectos 
com o conteúdo proveniente dos elementos XMLp

► Os dados podem ser modificados pela aplicação validados de acordo com o schema, e 
de novo serializados para um novo documento XML

► A fonte de XML pode ser qualquer, como por exemplo uma mensagem SOAP ou um 
ficheiro WSDL
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JAX-WS: Java Web Services

► Java API for XML WebService
► Utiliza anotações inseridas no código para a definição das interfaces no► Utiliza anotações inseridas no código para a definição das interfaces no 

servidor e das referências no cliente
► O gerador de interfaces (wsgen) utiliza as anotações para gerar o código 

d i ã d i li t id i d i ãde invocação do serviço no cliente e no servidor assim como a descrição 
do mesmo em WSDL

► @WebService()@ ()
Indica que a classe anotada implementa um Web Service 

► @WebMethod
I di ét d t d é i l t ã d d f õ dIndica que o método anotado é a implementação de uma das funções do 
web Service

► @WebServiceRef
Permite a um cliente referenciar a descrição do serviço em WSDL
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Exemplo de Servidor

anotações
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Código proxy gerado
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Exemplo de Cliente

Package gerado pelo IDE
contendo as classes do proxy
com as referências para o serviço
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Utilização de Integrated Development Environments

► A implementação de Web Services é muito facilitada pela 
utilização de IDEs - Integrated Development Environmentsutilização de IDEs Integrated Development Environments

► Integram ainda mais os aspectos programáticos da 
linguagem com as funcionalidades fornecidas pelos 
geradores de interfaces

► Todos os aspectos ligados à utilização de XML são 
escondidos pela ferramentaescondidos pela ferramenta

► Exemplos
Eclipse, NetBeans, …Eclipse, NetBeans, …

► Tutorials
Java EE 5 e Web Services

• http://java.sun.com/javaee/5/docs/tutorial/doc/index.html
NetBeans e Web Services com Java EE 5

• http://www.netbeans.org/kb/55/websvc-jax-ws.html
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Aplicações Web Services: Grid Computing

► Necessidades:
Hoje em dia é praticamente impossível realizar actividades científicas ou j p p
comerciais sem dispor de meios computacionais
Em certas áreas de ponta os problemas a resolver são cada vez mais 
complexos, e implicam o tratamento de cada vez maiores quantidades de 
i f ãinformação
As capacidades de cálculo fornecidas por centro de cálculo isolados não 
são suficientes para dar resposta aos requisitos impostos por essas classes 
de problemasde problemas

► Solução:
O recurso a técnicas de computação intensiva e paralela, baseada em 

lti d l t d t d it l lmultiprocessadores e clusters de computadores permite resolver algumas 
classes de problemas
O custo de aquisição e manutenção deste tipo de hardware é muitas vezes 
proibitivo podendo não ser comportável por instituições de investigaçãoproibitivo, podendo não ser comportável por instituições de investigação
Surge portanto a ideia de agregar os diversos recursos computacionais 
disponíveis em múltiplos locais e torná-los acessíveis globalmente através 
de uma rede computacional capaz de mediar entre a oferta e a procura
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Grid Computing

► O que é o Grid:
O Grid fornece um serviço destinado a permitir a partilha deO Grid fornece um serviço destinado a permitir a partilha de 
capacidade de cálculo e armazenamento de dados na Internet
Para além da simples comunicação e partilha de informação entre 
computadores o objectivo do Grid é transformar a rede global numcomputadores, o objectivo do Grid é transformar a rede global num 
vasto recurso computacional

► O termo Grid foi criado por Ian Foster e Carl Kesselman
“The Grid: blueprint for a new computing infrastructure”, 1998 e 2003
Analogia com a rede eléctrica (Power Grid) disponível em todo o 
lado
Utiliza e estende os conceitos já conhecidos de computação paralela 
e distribuída adaptado ao paradigma emergente de Web Computing

• Web ServicesWeb Services
Permite gerir e utilizar recursos computacionais à escala global 
disponibilizando capacidades agregadas de cálculo ilimitadas

Licenciatura Eng.ª Informática6.51Computação Distribuída



Funcionalidades Grid

► O conceito de Grid é implementado por várias camadas de 
Middleware

Inicialmente utilizando tecnologia específica mas correntemente 
baseado em Web Services

► Funcionalidades fundamentais:► Funcionalidades fundamentais:
Descobrir, agregar e reservar os recursos necessários a uma dada 
tarefa
F i t f b i ã d t f d t ãFornecer uma interface para a submissão de tarefas de computação
Optimizar a utilização de recursos geograficamente dispersos
Permitir acesso ou transferência dos dados necessários à tarefa
Fornecer autenticação e autorização necessárias à execução
Realizar a interface com os sistemas locais de reserva de recursos e 
execução de tarefasexecução de tarefas
Executar as tarefas
Monitorizar a execução e gerir as falhas ou erros
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Standards Grid

► Já existe middleware para Grid desde há cerca de 10 anos, de forma 
independente em várias organizações e empresas

f► Mais recentemente, um esforço de estandardização tem vindo a ser 
realizado no âmbito do Global Grid Forum, do qual resultou a definição da 
OGSA

OGSA Open Grid Services Architecture é uma proposta de arquitectura paraOGSA - Open Grid Services Architecture é uma proposta de arquitectura para 
serviços Grid baseada em Web Services
Garante interoperabilidade entre sistemas heterogéneos

► Define um conjunto de interfaces para serviços de:► Define um conjunto de interfaces para serviços de:
Descoberta
Instanciação dinâmica
Gestão durante a execuçãoGestão durante a execução
Notificação
Capacidade de administração

► Por outro lado, os bindings dos serviços OGSA permitem explicitar, g ç p p
O protocolo utilizado
Invocação fiável de serviços
Autenticação
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OGSA: Domínio de Abrangência

Applications

OGSA Capabilities

Base Resources
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Framework OGSA

OGSA Services
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Exemplo de utilização de um serviço de Data Mining
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O Globus Toolkit

► Uma implementação da OGSA disponível em Open Source: o Globus 
ToolkitToolkit

A versão corrente, GT4 é baseada em Web Services com algumas 
extensões

• WSRF - Web Services Resource FrameworkWSRF Web Services Resource Framework

► Múltiplos componentes e funcionalidades
Serviços de suporte à gestão de recursos, transferência de dados, 
descoberta de ser içosdescoberta de serviços, …
Ferramentas para permitir a criação de novos Web Services em Java, C e 
Python
Uma infra-estrutura de segurança que permite autenticação e autorização
APIs cliente e comandos para aceder a estes serviços e funcionalidades

► Permite desenvolver aplicações que exploram a federação de recursos► Permite desenvolver aplicações que exploram a federação de recursos
CPU, armazenamento, dados, redes e sensores
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Componentes GT4

► Gestão de Execução
GRAM: Grid Resource Allocation and 
ManagementManagement

► Gestão e Movimento de Dados
GridFTP: reliable, secure and high-
performance data transferp
RFT: Reliable File Transfer management of 
multiple GridFTPs
RLS: Replica Location Service
DRS D t R li ti S iDRS: Data Replication Service
OGSA-DAI: Data Access and Integration, 
acess and  processing  of XML data

► Monitorização e descobertaç
MDS: Monitoring and Discovery System based 
on WSRF e WS-Notification
Index and Trigger services

► Autenticação e Autorização
Utilização de vários standards de segurança
X.509, TLS, WS-Security, SAML, Kerberos
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Desenvolvimento de Novos Serviços

► O GT4 utiliza 3 tipos de ambientes de execução (containers) que permitem o 
desenvolvimento de novos serviços em Java, C ou Python

► Estendem ambientes Open Source existentes, fornecendo implementações 
genéricas de standards de Web Services

WS-I, WSDL, SOAP
WSRF WS-Notification
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WSRF: Necessidade de Gerir Estado

► Normalmente os Web Services não guardam estado nem têm recursos► Normalmente, os Web Services não guardam estado nem têm recursos 
associados

Mas no Grid, é necessário gerir e representar recursos e guardar o respectivo 
estado

► A Web Services Resource Framework permite
Designar recursos associados a Web Services
Manter o seu estado durante períodos de tempo especificados
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Grid: Aplicações Tipo
► Medicina e Saúde

Imagens, diagnóstico e tratamento
► Bioinformática

Estudo do genoma e proteoma humanos para descobrir tratamentos para doenças 
genéticas

► Nanotecnologia
Estudo e desenho de novos materiais à escala molecularEstudo e desenho de novos materiais à escala molecular

► Engenharia
Optimização, simulação análise e predição de falhas e acesso e controle de 
instrumentação remota

► Fí i► Física
Análise e modelação de experiências complexas, tratamento de resultados 
extremamente volumosos (ex: CERN)

► Astronomia e Espaçop ç
Análise e correlação de dados de observatórios e satélites, controle de missões, 
simulação

► Recursos Naturais e Ambiente
Previsões Meteorológicas observação e análise de imagens de satélite modelaçãoPrevisões Meteorológicas, observação e análise de imagens de satélite, modelação 
de eco-sistemas complexos

► Economia e Finanças
Modelação e previsão de sistemas económicos, análise de risco e gestão de 
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Referências Grid Computing

► Introdução: Grid Café
http://gridcafe web cern ch/gridcafe/index htmlhttp://gridcafe.web.cern.ch/gridcafe/index.html

► Open Grid Service Architecture
http://www.globus.org/ogsa

► Globus Toolkit
http://www.globus.org/toolkit
htt // l b ti /t t i lhttp://www.globusconsortium.org/tutorial

► Projecto europeu EGEE
http://www eu-egee orghttp://www.eu egee.org

► Estratégias para Grid Enablement
http://www-128.ibm.com/developerworks/grid/library/gr-enable

► Grids em Portugal
http://www.gridcomputing.pt
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Fim do Capítulo VI

Resumo dos conhecimentos adquiridos:
► Modelo de Execução Web Services (WS)

R i Di I kRegister, Discover, Invoke
► O protocolo SOAP

Envelope, Headers e Body
► Linguagem de Definição de Serviços

Estrutura e exemplos de WSDL
► Serviço de Directório de WS► Serviço de Directório de WS

UDDI
► Comparação dos modelos de invocação WS e RMI
► I t ã J► Integração com Java

JAX-WS e Utilização de um IDE
► Aplicações de Web Services

Grid Computing
OGSA
Globus Toolkit
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