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Abstract. The increasing demand for more powerful computing resources for 

scientific research has required the acquisition of supercomputers by the 

laboratories and R&D centers (Research and Development). However, few are 

the cases where laboratories and R&D centers have the capital to purchase 

such equipment capable of accomplish large numbers of calculations in an 

acceptable time. In this paper, we propose the use of the JClouds API for 

application development, which dynamically create and delete servers (nodes), 

able to balance the load generated by the calculations, distributing it within a 

same or between more cloud service providers. 

Resumo. Com a demanda crescente por recursos computacionais mais 

potentes para pesquisas científicas, tem exigido a aquisição de 

supercomputadores pelos laboratórios e centros de P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento). Contudo, são raros os casos nos quais os laboratórios e 

centros de P&D dispõem de capital para a aquisição desses equipamentos 

capazes de efetuarem grandes quantidades de cálculos em tempo aceitável. 

Neste trabalho, propomos a utilização da API JClouds para desenvolvimento 

de aplicações, que instanciam e apagam servidores (nós) dinamicamente, 

capazes de balancear a carga gerada pelos cálculos, distribuindo-a dentro de 

um mesmo ou entre mais provedores do serviço de nuvem. 

1. Introdução 

Com a contínua evolução da computação, tanto no desenvolvimento de novos 

dispositivos eletrônicos quanto no desenvolvimento de novas aplicações, tem sido 

frequente a demanda desses novos recursos por parte de pesquisas científicas que 

envolvem, por exemplo, laboratórios de biotecnologia e centros de P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento). 

 

Contudo, essas pesquisas envolvem grandes quantidades de cálculos que além de 

exigirem um alto poder de processamento também necessitam que os resultados sejam 

obtidos em tempo hábil para, por exemplo, identificar a maneira com que as proteínas 

realizam as ligações entre si resultando em uma descoberta que possa ser aplicável em 

tratamentos médicos. Além disso, não são todos os laboratórios e centros de P&D que 

dispõe de capital para a aquisição de supercomputadores que suportam a carga gerada 

pelos cálculos. 

 

Com o intuito de possibilitar essas pesquisas, os provedores de serviço de 

Computação em Nuvem oferecem uma infraestrutura capaz de se igualar aos 

supercomputadores e sem a necessidade de despender grandes quantias de capital na 

aquisição de um supercomputador além de despender um tempo muito menor em uma 

pesquisa que exija muitos cálculos computacionais. 



 

O objetivo geral desse projeto é estudar a API JClouds como ferramenta de 

abstração para acesso aos diversos provedores de serviço de nuvem além de demonstrar 

a instanciação e deleção de servidores (nós) utilizando a API JClouds no 

desenvolvimento de uma aplicação capaz de realizar diversas conexões de forma que a 

carga originada pelos cálculos seja distribuída dentro de um mesmo ou mais provedores 

de serviço de nuvem. 
 

2. Interface de Programação para Diversas Nuvens JClouds 

A API JClouds que utilizamos em nossa pesquisa é uma biblioteca de código 

livre, implementada por Adrian Cole, que auxilia desenvolvedores a implementarem 

suas aplicações na nuvem em linguagem de programação Java. Dessa forma, ela permite 

que os desenvolvedores abstraiam as características inerentes da infraestrutura e 

plataforma dos fornecedores de serviço de Computação em Nuvem, consequentemente, 

pode-se desenvolver uma aplicação e executá-la em qualquer infraestrutura e plataforma 

de serviço de nuvem, incluindo Amazon EC2, Google Application Engine, Rackspace, 

GoGrid, Azure e vCloud. Em nosso trabalho, utilizamos a biblioteca para criar e apagar 

nós no serviço Cloud Servers fornecido pelo Rackspace. 

 

 
Figura 1. JClouds como Interface de Programação de Aplicações para diversas 

nuvens. 
 

3. Estrutura Geral da API JClouds 

A API JClouds vincula serviços ReSTful HTTP (POST, GET, UPDATE e 

DELETE) às APIs Java síncronas e assíncronas. Para se comunicar com a nuvem, a API 

cria um objeto altamente configurável que representa um escopo de conta para um 

serviço, onde a conta está vinculada ao nome de usuário e o serviço representa uma 

aplicação parecida com ReST como a Amazon EC2 e S3, Rackspace Cloud Servers e 

Cloud Files ou Azure da Microsoft. Assim, através de requisições baseadas nesse 

serviço um objeto JSON pode ser enviado e recebido para efetuar diversas 

funcionalidades do fornecedor de servidor de nuvem. A biblioteca pode ser dividida em 

duas grandes APIs (Compute e BlobStore) que serão explanadas nos próximos 

subtópicos. 
 

3.1. API Compute 

A API Compute é um meio portátil de gerenciar nós nas nuvens, isto é, através 

dela podem-se executar vários nós como um conjunto, independentemente da API da 

nuvem subjacente. Desta forma, podemos, por exemplo, disparar um cluster de 20 nós e 



gerenciá-lo pelo seu nome de grupo de nós, ao invés de lidar com cada nó 

individualmente. Como outra característica da API, não há a necessidade de conexões 

separadas para endereçar recursos em qualquer nuvem. Imagine um exemplo no qual o 

serviço do Rackspace possui duas regiões de atuação distintas: uma nos Estados Unidos 

e outra no Reino Unido e, por algum motivo, precisamos acessar recursos dessas duas 

regiões, com apenas um único objeto é possível realizar esse acesso. Além disso, a API 

possui um recurso de criação de modelos (Templates) que permite a busca de 

configurações que correspondem aos parâmetros como núcleos de CPU, memória RAM 

ou sistema operacional, permitindo uma alta customização durante a criação de um nó. 

Adicionalmente, há utilitários para executar scripts como parte do processo de 

inicialização de seus nós, proporcionando meios simples para a execução de scripts nas 

máquinas em conjunto. 
 

3.2. API BlobStore 

O BlobStore é um mapa de chave-valor, onde há uma conta existente e pode-se 

criar recipientes (Containers) para armazenar dados como um objeto binário cada um 

sendo referenciado por um nome. Esses recipientes são espaços de nomes para os dados 

e podem-se ter muitos deles. Dessa forma, em todos os BlobStores a combinação da 

conta, do recipiente e do objeto binário se relaciona diretamente com uma URL HTTPS. 

A API BlobStore é um meio portátil que os provedores de armazenamento em nuvem 

utilizam para gerenciar mapas de chave-valor, como o Microsoft Azure Blob Service, 

Amazon S3 e Rackspace Cloud Files. Assim, ela oferece APIs síncronas e assíncronas, 

bem como acesso baseado em mapas aos dados. Adicionalmente, há integrações em 

curso para ferramentas populares, como o Apache commons VFS que fornece uma 

única API para acessar vários sistemas de arquivos diferentes, além de apresentar uma 

visão uniforme dos arquivos de diversas fontes diferentes, como os arquivos no disco 

local, em um servidor HTTP, ou dentro de um arquivo Zip. 

 
Figura 2. Modelo simplificado do funcionamento da API JClouds. 

 

4. Principais Resultados 

Os resultados conseguidos até o momento foram obtidos através da execução da 

aplicação, desenvolvida em Java com a API descrita acima, o ambiente de 

desenvolvimento foi o Eclipse, a versão do JDK foi 1.6 e o serviço de nuvem adotado 

para o projeto foi o Rackspace Cloud Servers. A aplicação se constitui de uma interface 

de console em menu (vide Figura 3.) no qual o usuário pode escolher opções de criar, 

listar e apagar nós. As figuras mostram linhas de código fonte e as saídas do console 

para criação de um nó (Figura 4.), listagem dos nós criados (Figura 5.), deleção do nó 



anteriormente criado (Figura 6.), além de mostrar o painel de controle fornecido pela 

Rackspace. Inicialmente, a aplicação se conecta ao serviço de nuvem através da criação 

de um contexto que envolve nome de usuário e chave da API do Rackspace. 
 

 
Figura 3. Trecho de código responsável pela criação do contexto; e interface da 

aplicação em menu. 

 

 
Figura 4. Trecho de código responsável pela criação de nós; saída do console da 

criação de novo nó; e painel de controle que mostra todos os servidores do usuário. 

 

 
Figura 5. Trecho de código responsável pela listagem de nós; e saída do console da 

listagem de todos os nós criados pelo usuário. 

 

 
Figura 6. Trecho de código responsável pela deleção de nós; saída de console para 

deleção de nó e painel de controle que mostra todos os servidores do usuário. 
 

5. Trabalhos Futuros 

Pesquisas e evolução da aplicação a fim de melhorar, utilizando o poder 

computacional e elástico da infraestrutura de nuvem, o desempenho de processos de 

testes automatizados de softwares. 
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