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Abstract. Security is an important aspect in grid computing, due to the necessity
to protect the grid resources, users and middleware. In free-to-join peer-to-
peer grids, the security issues are more complex, because there are not strong
identities in the system. In fact, there is not a “one size fits all” solution for the
users of this kind of grid. This paper adapts the security technologies available
in the other kinds of grids and distributed systems, applying then to the free-
to-join peer-to-peer grids, in order to build a security portfolio for the distinct
user types in this kind of system. The portfolio was developed and validated on
OurGrid.

Resumo. Segurança é um aspecto importante na computação em grade, pois é
preciso proteger os recursos, os usuários e o próprio middleware da grade. Nas
grades entre pares e de livre entrada, as questões de segurança se tornam mais
complexas, devido à ausência de identidades fortes no sistema. Na realidade,
não existe uma solução única que satisfaça os requisitos de todos os usuários
deste tipo de grade. Neste artigo, as tecnologias de segurança disponı́veis para
os outros tipos de grades e sistemas distribuı́dos são adaptadas e aplicadas às
grades entre pares e de livre entrada, a fim de formar um portifolio de segurança
disponı́vel para os diferentes perfis de usuários deste tipo de sistema. O porti-
folio foi implementado e validado no OurGrid.

1. Introdução

É cada vez mais comum o uso de grades computacionais para o auxı́lio de pesquisas
cientı́ficas que exijam um grande poder computacional. Há na literatura propostas de
diversos modelos de grades, cada um apresentando requisitos distintos de segurança para
atender às necessidades dos seus respectivos usuários. Em geral, existem dois problemas
de segurança em grades: (i) a segurança dos usuários da grade contra recursos maliciosos;
e (ii) a segurança dos recursos da grade contra usuários maliciosos. Uma forma comum de
garantir a proteção de ambas as partes é fazer uso de um esquema de segurança baseado
na confiança mútua entre os participantes [Foster et al. 1998].

O OurGrid é um middleware de grades computacionais que permite que qualquer
usuário possa participar do sistema. Em http://status.ourgrid.org pode-se
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ver um snapshot atual do sistema. Uma grade que use o middleware OurGrid é carac-
terizada como uma rede de livre entrada. Neste tipo de grade, onde não há garantia so-
bre quem são os participantes do sistema, soluções de segurança baseadas em confiança
mútua se tornam inviáveis. Consequentemente existe a necessidade de construir mecan-
ismos explı́citos para dar suporte à proteção de recursos e usuários da grade.

Trabalhos anteriores já foram desenvolvidos para implementar segurança no
OurGrid. A solução SWAN [Cavalcanti et al. 2006] provê ambientes de execução
seguros, a fim de proteger os recursos da grade contra usuários maliciosos.
Também existe uma solução para a proteção de usuários contra recursos mali-
ciosos [Oliveira and Brasileiro 2006]. Embora eficazes do ponto de vista da segurança
provida, tais soluções não são adequadas para todos os perfis de usuários que fazem parte
da grade. O SWAN, por exemplo, demanda um grande esforço de implantação, o que in-
viabiliza a utilização da grade para alguns usuários mais leigos, enquanto que a solução de
proteção contra recursos maliciosos consome muito poder computacional para executar
réplicas de segurança das tarefas da grade.

Para disseminar a comunidade OurGrid, implementamos um portifolio de
segurança que visa suprir diferentes demandas de diferentes perfis de usuários. O porti-
folio permite que usuários adotem a melhor solução de segurança para o seu domı́nio ad-
ministrativo, levando em consideração questões de eficácia e facilidade de administração.

Na seqüência deste artigo, a Seção 2 expõe a arquitetura do OurGrid e a Seção
3 contextualiza os aspectos de segurança da Computação Voluntária e da computação
em Grade. O cerne do artigo está na Seção 4, que mostra em detalhes o portifolio de
segurança proposto, discutindo a sua implementação. Por fim, a conclusão enumera as
contribuições deste artigo e os trabalhos futuros.

2. OurGrid

O OurGrid é uma grade de livre entrada, onde os participantes compartilham recursos
ociosos de processamento e armazenamento de dados, para a execução de tarefas não
comunicantes (BoT, do inglês Bag of Tasks). Uma caracterı́stica buscada pelo OurGrid é
fornecer um sistema facilmente implantável e com componentes bem desacoplados.

A arquitetura do OurGrid, como representada na Figura 1, é composta por quatro
componentes principais: o Broker, que é uma interface cliente de submissão de tarefas; o
Peer, entidade que agrupa consumidores e recursos de um domı́nio, controlando a doação
e requisição de máquinas; o Worker, recurso executor das tarefas repassadas pelo usuário;
e o DiscoveryService, um serviço de descoberta de recursos. Todos os componentes se co-
municam utilizando o middleware JIC(Java Internet Communication) [Lima et al. 2006].

Um usuário que deseja executar um conjunto de tarefas no OurGrid deve usar
o Broker para a submissão deste trabalho. O Broker então pede máquinas ao Peer de
seu domı́nio (Peer local) que deve: fornecer todos os seus Workers disponı́veis para a
execução desta tarefa ao mesmo tempo em que, através do DiscoveryService, procura
Peers remotos que possuam recursos apropriados. O Peer local então pede aos Peers
remotos máquinas para o usuário do Broker. Os workers serão doados de acordo com
um mecanismo de incentivo, denominado Rede de Favores, (NoF, do inglês Network-of-
Favors), no qual o Peer remoto tenta entregar mais máquinas aos Peers que, no passado,
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Figura 1. Componentes do OurGrid

lhe doaram mais recursos [Andrade et al. 2007]. O Broker, após receber cada recurso,
escalona uma tarefa a ser executada imediatamente no Worker doado.

3. Contextualização

O OurGrid é um sistema de grade que tem caracterı́sticas em comum com outros sistemas
de computação distribuı́da. Para desenvolver um portifolio de segurança, inicialmente
fizemos um levantamento bibliográfico sobre os diferentes modelos de computação dis-
tribuı́da e como estes provêem segurança para seus usuários.

3.1. Computação Voluntária

Computação voluntária é uma forma de computação distribuı́da em que recursos com-
putacionais são disponibilizados espontaneamente por seus donos através da Internet.
Sistemas que fazem uso deste modelo de distribuição alcançam taxas de processamento
equiparáveis aos maiores supercomputadores construı́dos, como pode ser visto compara-
ndo projetos como o BOINC [Boinc Status 2007] e o ranking dos maiores supercomputa-
dores do mundo [TOP 500 2007].

3.1.1. Segurança dos recursos

Para facilitar o ingresso de voluntários no sistema, devem ser fornecidas condições de
segurança que satisfaçam as suas necessidades. Uma alternativa comum é controlar
o processo de submissão das aplicações, que só ficam disponı́veis para execução após
serem verificadas como confiáveis pelo administrador da plataforma [Boinc Project 2007,
Distributed.net 2007]. Geralmente, esta verificação implica na reescrita do código, o
que diminui a facilidade de implantanção de novas aplicações no sistema. Além disto,
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é necessário que os donos dos recursos doados confiem em quem está realizando a
verificação.

Uma estratégia bastante disseminada para a proteção de recursos con-
tra aplicações é o uso de ambientes isolados, denominados de sandboxes.
Implementações destes mecanismos incluem máquinas virtuais, jaulas no sistema op-
eracional [Kamp and Watson 2000], modificações na visão do sistema de arquivos (ch-
root) e linguagens interpretadas [Gosling et al. 2005]. De forma geral, estes mecanismos
mantêm sob controle um subconjunto seguro dos recursos que podem ser utilizados por
processos não confiáveis.

Os sistemas para computação voluntária Bayanihan [Sarmenta 1998],
Javelin [Neary et al. 1999] e o Unicorn [Ong et al. 2002] fazem uso de Applets Java
como sandbox para as aplicações [Sun Microsystems 2007]. Esta arquitetura apresenta
vantagens como a independência de plataforma e a baixa sobrecarga de configuração.
Porém, as aplicações suportadas são restritas à linguagem Java.

O XtremWeb [Cappello et al. 2005] é um sistema entre-pares de computação vol-
untária, que implementa o isolamento através da sandboxing a nı́vel do sistema opera-
cional. No caso do XtremWeb, a limitação do que é permitido ser feito é definida através
de polı́ticas de acesso que controlam a manipulação do sistema de arquivos, conexões
à rede e sinalização entre processos. Esta técnica é limitada, pois necessita de sistemas
operacionais especı́ficos e modificados para este fim.

3.1.2. Segurança das aplicações

Quando não se pode certificar que os voluntários são confiáveis, também é necessário
proteger as aplicações contra eventuais sabotagens. Este tipo de falta pode ser tol-
erada usando técnicas de replicação e execução de tarefas com resultados conheci-
dos [Sarmenta 2001, Oliveira and Brasileiro 2006], o que torna possı́vel a detecção de
recursos maliciosos. Entretanto implica numa perda de processamento útil, proporcional
ao grau de replicação.

Outra abordagem possı́vel é a inclusão de marcações no código da aplicação.
Esta técnica torna possı́vel checar a integridade do código contra ataques em que
recursos modificam a aplicação para retornar resultados inconsistentes. É possı́vel
para um usuário malicioso burlar esta técnica atráves de engenharia reversa do
código para detecção das marcações. Alguns mecanismos como criptografia e
obfuscação [Collberg and Thomborson 2002] se propõem a resolver este problema, difi-
cultando o processo de engenharia reversa. Em grades computacionais entre-pares, difer-
ente de computação voluntária, as aplicações em execução em um nó variam bastante,
assim o trabalho de um sabotador em realizar a engenharia reversa não compensa o ganho
que ele teria em sabotar a tarefa.

3.2. Computação em Grade

Os domı́nios administrativos que compõem uma grade possuem polı́ticas locais de
segurança. Uma solução de segurança que atua na grade idealmente não deve con-
flitar com as soluções locais de cada domı́nio. Outra preocupação é que relações de
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confiança entre os participantes da grade não podem ser estabelecidas antes da execução
das aplicações devido à natureza dinâmica da grade, em resumo não é possı́vel saber a
priori as entidades com as quais um relacionamento será estabelecido.

Foster et al. [Foster et al. 1998] descrevem, no contexto do projeto
Globus [Foster and Kesselman 1998], uma arquitetura de segurança baseada em
autenticação (ato de assegurar que uma entidade é quem diz ser) e autorização
(comprovação do que é permitido ser feito por determinada entidade). Uma caracterı́stica
fundamental desta arquitetura é a independência de implementação, por exemplo,
polı́ticas de segurança podem usar qualquer tecnologia baseada em troca de chaves
criptográficas. Além do Globus, outros sistemas como PBS [OpenPBS 2007], Sun Grid
Engine [Engine 2007], TeraGrid [TeraGrid 2007] e gLite [gLite 2007], permitem apenas
usuários autenticados e autorizados.

O projeto PUNCH [Kapadia et al. 2000] é uma plataforma de computação em
grade que implementa uma solução de segurança que inclui: um shell modificado para
aplicações interativas e o monitoramento em tempo de execução das chamadas ao sis-
tema. Este shell modificado verifica se os comandos são seguros via polı́ticas baseadas
em controle de acesso e descritas através de um arquivo de configuração. Esta abor-
dagem é útil quando utilizada para usuários especı́ficos e aplicações não-arbitrárias, caso
contrário a definição de diretivas de controle de acesso pode ser muito restritiva ou mesmo
ineficaz desde que não se sabe o que estará em execução.

O Condor [Litzkow et al. 1988] é um sistema de gerenciamento de tarefas para
computação intensiva. Este projeto evoluiu de forma que pode ser usado para construir
uma infra-estrutura de grade, compartilhando recursos entre diferentes domı́nios admin-
istrativos [Frey et al. 2002]. A solução de segurança no Condor [Thain et al. 2005] incor-
pora: o gerenciamento das identidades dos participantes e a proteção dos recursos contra
aplicações. O gerenciamento de identidades é realizado usando os mesmos protocolos
utilizados pelo projeto Globus [Foster and Kesselman 1998]. Atualmente a segurança dos
recursos é feita limitando o acesso remoto a uma conta de login restrita (uma modificação
da conta padrão Unix, nobody). Em versões anteriores, as soluções de segurança do Con-
dor incluı́ram o uso de chroot, uma técnica de isolamento que restringe a execução de
processos em porções seguras do sistema de arquivos. Esta técnica é considerada in-
eficaz, pois existem vulnerabilidades conhecidas que permitem aos processos isolados
escaparem da barreira de segurança. Também já foi utilizada a instrumentação dinâmica
do código em execução. Versões futuras do Condor poderão incorporar o uso de máquinas
virtuais [VMCondor 2007].

4. Portifolio de Segurança
Soluções de segurança baseadas somente na confiança mútua não são viáveis para o Our-
Grid devido a sua natureza de livre entrada. Os usuários e recursos que fazem parte da
grade não são signatários de qualquer acordo que possibilite a sanção de usuários que
executarem ações maliciosas. Além disto, o sistema tem que suprir as necessidades de
segurança de diversos perfis de usuários. Motivos como estes fazem com que um portifo-
lio de segurança seja necessário.

Existem duas classes de problemas de segurança em grades: (i) a segurança dos
usuários da grade contra recursos maliciosos; (ii) e a segurança dos recursos da grade
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contra usuários maliciosos. Desta forma, cada componente do OurGrid apresenta desafios
de segurança caracterı́sticos de sua funcionalidade.

O Broker (usuário) deve ser responsável por validar e analisar os resultados obti-
dos pelos Workers (recursos), tentando mitigar qualquer sabotagem originada de um
Worker malicioso. Neste caso, o OurGrid utiliza soluções de tolerância a sabotagem. O
Worker, por sua vez, deve se proteger contra o uso indevido do recurso. No OurGrid, isto
é obtido através do uso de soluções de sandboxing. Por terem funcionalidades distintas,
as soluções de segurança no Broker são transparentes ao Worker e vice-versa, permitindo
que cada componente adote soluções independentes.

Ademais, todos os componentes da grade precisam ter mecanismos para garan-
tir que uma entidade não consiga se passar por outra. Isto é uma necessidade princi-
palmente para os Peers, que são responsáveis pelo controle de recursos no sistema, nos
quais uma identidade forjada pode burlar este controle. O OurGrid faz uso de técnicas de
autenticação e autorização para garantir que os pares não tenham identidades forjadas.

No restante desta seção serão descritas as soluções de segurança que fazem parte
do middleware OurGrid.

4.1. Worker: execução em máquinas virtuais

O conceito de virtualização, considerando o contexto deste trabalho, pode ser definido
como a divisão dos recursos de um computador (hospedeiro) em diversos ambientes de
execução virtuais (hóspedes ou máquinas virtuais). Soluções de virtualização são im-
plantadas para melhor utilizar os recursos de servidores com múltiplos ambientes config-
urados para fins especı́ficos, para execução de aplicações legadas, ambientes de teste de
softwares, isolamento de recursos computacionais, etc [VMWare 2007]. Em um ambiente
de grades computacionais, a virtualização é uma ferramenta de alta aplicabilidade. Dev-
ido a heterogeneidade dos recursos, o uso da virtualização pode fazer com que aplicações
desenvolvidas para uma plataforma especı́fica sejam executadas em outras dentro de uma
máquina virtual. Também se pode fazer uso de virtualização para facilitar a gerência
da grade e oferecer soluções de tolerância a faltas. Como argumentado na Seção 3,
virtualização também pode ser utilizada para garantir o isolamento de tarefas em uma
grade, aumentando a segurança do sistema. Existem diversos tipos de virtualização, cada
um apresenta vantagens e desvantagens [Jones 2007]. Estes são descrito abaixo. Apre-
sentamos na Figura 2 uma classificação dos tipos, considerando desempenho e nı́vel de
abstração.

Emulação Nesta abordagem a máquina hóspede executa dentro de um emulador de hard-
ware. Com o uso de emulação cada instrução executada dentro do emulador é
traduzida para uma ou mais instruções da máquina hospedeira. A maior vantagem
da emulação é a capacidade de executar máquinas virtuais com arquiteturas de
hardware diferentes da arquitetura da máquina hospedeira. Devido à necessidade
de traduzir todas as instruções, a emulação tem um desempenho baixo em relação
aos outros tipos.

Virtualização Total Virtualização total faz uso de um monitor de máquinas virtuais que
pode executar instruções privilegiadas na máquina hospedeira. Uma máquina
hóspede faz uso do monitor para executar as instruções feitas pela máquina hos-
pedeira: caso sejam privilegiadas o monitor faz a devida tradução; caso não sejam,
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o monitor executa a instrução direto no hardware. Embora tenha um desempenho
melhor do que a emulação, esta abordagem é limitada já que necessita que as
máquinas hóspede e hospedeira sejam da mesma arquitetura.

Paravirtualização Fazendo com que o sistema operacional executado na máquina
hóspede seja consciente que está sendo executado em um ambiente virtualizado,
é possı́vel que o monitor de máquinas virtuais implemente um melhor mecan-
ismo de tradução das chamadas feitas na máquina hóspede. Com isto, é possı́vel
alcançar um melhor desempenho ao custo do uso de sistemas operacionais modi-
ficados.

Virtualização no nı́vel do Sistema Operacional Neste tipo de virtualização máquinas
hóspedes do sistema usam o mesmo sistema operacional da hospedeira. Neste
caso, o sistema operacional é capaz de limitar o acesso aos recursos feitos pela
máquina hóspede, criando compartimentos isolados de execução. A maior van-
tagem deste tipo de virtualização é a pequena carga extra, pois não existe indireção
com relação às instruções executadas na máquina hóspede.

Figura 2. Diferentes tipos de Virtualização

No OurGrid optamos por criar ambientes seguros de execução de tarefas fazendo
uso de virtualização, em especial utilizamos um recipiente de tarefas sem acesso à
rede [Santhanam et al. 2005]1. A Figura 3 esquematiza a seqüência de passos da execução
de uma tarefa no compartimento seguro de execução. Antes do inı́cio da tarefa, toda en-
trada necessária é copiada do Broker para uma pasta compartilhada, que é acessı́vel pela
máquina virtual. Durante a execução da tarefa, a aplicação não tem maneira de se comu-
nicar com os processos da máquina hospedeira nem tem acesso à rede, garantindo assim
o seu isolamento. Após o término da aplicação, os dados de saı́da são copiados da pasta
compartilhada para o Broker.

Para suprir a demanda de diferentes usuários, o OurGrid provê compartimentos
seguros de execução baseados em diversas tecnologias de virtualização: QEMU2 para
oferecer emulação; VirtualBox3 para virtualização total em computadores com arquitetura
x86; XEN4 que oferece paravirtualização também na arquitetura x86; e por fim, VServer5

1Os autores denominam este tipo de sandboxing de Eager prefetching, whole-file-caching sandboxes
2http://www.fabrice.bellard.free.fr/qemu/
3http://www.virtualbox.org/
4http://www.xensource.com/
5http://www.linux-vserver.org/
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Figura 3. Esquema de funcionamento dos Compartimentos Seguros de
Execução

para virtualização no nı́vel do sistema operacional para Linux. O administrador de um
domı́nio, no processo de implantação de um Peer, precisa tão somente escolher a versão
do Worker diponibilizada com a tecnologia que achar mais adequada às restrições do seu
domı́nio.

4.2. Broker: tolerância a sabotagem

Para proteger as aplicações dos usuários da grade contra recursos maliciosos, o
OurGrid faz uso de uma solução de tolerância a sabotagem com uso de marcas
d’água (também conhecido como códigos de certificação) similar à solução descrita
em [Collberg and Thomborson 2002].

De forma resumida, o usuário da grade modifica sua aplicação adicionando uma
marca d’água, esta introduz uma forma de identificar se o resultado da aplicação foi alter-
ado. Um exemplo simples deste método é uma aplicação que computa uma série funções
de saı́da não conhecida, dentre estas funções o usuário pode adicionar uma nova função
de saı́da conhecida. Após o término da execução a saı́da da função conhecida é verificada
para determinar se houve uma sabotagem. No OurGrid, o usuário adiciona à descrição
de sua tarefa uma etapa adicional que contém o procedimento para verificação da marca
d’agua, esta verificação é executada pelo Broker, o componente responsável pelo escalon-
amento de tarefas, que pode banir, por exemplo, um recurso tido como malicioso das
próximas execuções.

Ademais, o portifolio de segurança também inclui a solução já existente de
tolerância a sabotagem independente de aplicação [Oliveira and Brasileiro 2006], a qual
exige um alto custo computacional, pois exige que para cada tarefa, réplicas sejam criadas
e escalonadas em recursos confiáveis, a fim de comparar os resultados das mesmas tare-
fas escalonadas em nós desconhecidos. Esta solução pode ser adotada, se os requisitos da
aplicação que está sendo executada na grade justificarem o custo computacional.

4.3. Autenticação e Autorização

O OurGrid faz uso de um mecanismo de incentivo para a troca de recur-
sos [Andrade et al. 2007]. Nesse mecanismo, cada Peer contabiliza a doação dos seus
recursos aos outros pares e o seu consumo dos recursos dos outros pares. Portanto, é
preciso que cada um dos Peers seja identificado unicamente no sistema. Se for utilizado
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um identificador público na rede do OurGrid, uma entidade maliciosa pode facilmente se
passar por outro Peer. É preciso garantir que cada interação entre-pares tenha sua origem
confirmada e associada ao identificador único de cada Peer, impedindo que mensagens
forjadas, alteradas ou repedidas possam ser aceitas como válidas por qualquer compo-
nente do OurGrid.

Existem diversos mecanismos de autenticação que buscam contemplar tais
funcionalidades, entretanto, alguns requerem o uso de servidores, como o Ker-
beros [Kohl and Neuman 1993], ou mesmo da configuração e uso de uma entidade certi-
ficadora para controlar a troca de identificações no sistema [Adams and Farrell 1999]. No
OurGrid, usamos uma solução mais simples, próxima ao SPKI [Ellison et al. 1999], onde
uma chave pública (de um par de chaves assimétricas [Kaliski 1998]) é a própria identi-
dade de cada participante. Isto permite que o OurGrid mantenha suas caracterı́sticas de
livre entrada e fácil implantação. Note que cada Peer é autônomo para gerar sua identi-
dade e o importante é que esta seja a mesma em todas as interações entre-pares do sistema.
Uma caracterı́stica inerente ao OurGrid é de que o mecanismo de incentivo garante que a
troca de identidade de um Peer não é vantajosa, de modo que os Peers têm interesse em
manter sua identidade.

Este mecanismo de segurança é implementado na camada de comunicação do
OurGrid, o JIC. Cada mensagem trocada no sistema é assinada digitalmente através da
chave privada e recebe em anexo a chave pública em questão, que serve para identi-
ficar o emissor da mensagem. O receptor por sua vez verifica a assinatura e, caso seja
válida, pode então usar a chave pública para identificar a entidade emissora. O JIC
usa chaves RSA [Jonsson and Kaliski 2003] de 1024 bits, pois é garantida, atualmente,
a insuficiência de poder computacional para quebrar tal tipo de chave. Isto garante in-
tegridade e autenticação de cada mensagem. Usuários que desejem um maior nı́vel de
segurança podem fazer uso de entidades certificadoras para associar as identidades do sis-
tema às identidades dos usuários, mas isso é uma funcionalidade opcional, já que dificulta
a implantação do software.

Outras melhorias de segurança surgem ao se expandir o uso do identificador aos
demais componentes do sistema. Por exemplo, pode-se garantir que um Worker só vai
aceitar requisições do Broker ao qual foi alocado. Neste caso, ao alocar o Worker, o
Peer envia uma mensagem para o mesmo com a identificação (chave pública) do Broker
que vai utilizar os seus recursos. O Worker por sua vez só aceita pedidos de mensagens
assinadas daquele Broker.

4.4. Assegurando o Código do Middleware

É necessário assegurar o código do middleware OurGrid contra ataques, como também
bibliotecas e containers de terceiros utilizados na sua construção. Ataques ao código
da aplicação, como Buffer-Overflow, são comuns e podem eventualmente prover acesso
privilegiado para um atacante. Por outro lado, já descrevemos como o uso de virtualização
limita as aplicações executadas na grade, agora também levantamos a necessidade de
limitar os recursos utilizados pelos componentes do OurGrid para compor a grade. Caso
um atacante consiga controlar de alguma maneira um dos componentes do OurGrid, este
atacante pode fazer uso dos recursos que são providos para o componente.

O código do OurGrid é desenvolvido na linguagem Java, que é interpretada por
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uma Máquina Virtual Java (Java Virtual Machine ou JVM). A linguagem Java e a JVM
oferecem segurança no nı́vel do código da aplicação [Sun Microsystems 2005]. Java
também provê um conjunto de bibliotecas de segurança que permitem ao programador
implementar diversos mecanismos para o desenvolvimento de aplicações seguras. Estas
bibliotecas também são utilizadas pelo OurGrid como, por exemplo, os provedores de
segurança.

Informações e detalhes sobre como a linguagem Java e seu interpretador
provêem segurança podem ser encontradas na Internet no sı́tio sobre segurança
em Java [Sun Microsystems 2007], em white-papers [Sun Microsystems 2005],
como também na especificação da linguagem [Gosling et al. 2005] e da
JVM [Lindholm and Yellin 1999].

5. Conclusão
Neste trabalho apresentamos um portifolio de segurança para um sistema de grade entre
pares de livre entrada. Para definir o portifolio, fizemos um levantamento sobre grades
computacionais, quais mecanismos de segurança são utilizados e são aplicados. Com
este estudo foi possı́vel levantar as necessidades de segurança do OurGrid e definir quais
mecanismos de segurança devem fazer parte da sua solução. De fato, não existe uma
solução única que atenda a todos os usuários de grades entre pares de livre entrada, por-
tanto deve ser provido um portifolio com várias soluções de segurança.

Embora o portifolio implementado no OurGrid possa ser considerado abrangente,
ainda pode ser expandido. Por exemplo, incorporar virtualização no nı́vel do hard-
ware [Habib 2008]. Esta tecnologia, a primeira das soluções de virtualização incor-
poradas no kernel estável do linux, implementa virtualização total se beneficiando da
aceleração causada pelo suporte do processador.

Durante o desenvolvimento das soluções descritas nos deparamos com uma difi-
culdade adicional, a gerência de máquinas virtuais. A implantação e manutenção das im-
agens apresenta um alto custo administrativo. Uma possı́vel solução para este problema
seria a implantação de VirtualWorkspaces [Keahey et al. 2005] no OurGrid. Este serviço,
além de facilitar a gerência das máquinas virtuais, expõe um protocolo de configuração
que poderia ser usado pelo usuário da grade na criação de ambientes especı́ficos para sua
tarefa, por exemplo, com pacotes e utilitários que atendam de forma mais satisfatória suas
submissões.
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