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Agenda

 Introdução
 Arquiteturas de Segurança Adicionais para 

Grades
 Arquitetura de Segurança Proposta

Ferramenta de Segurança Implementada

 Estudo de Caso
 Resultados
 Conclusão



  

Contextualização

 Service Oriented Architecture (SOA)
Web Service

 Open Grid Service Architecture (OGSA)
Grid Service

 Grid Security Infrastructure (GSI)
Grid-Mapfile
Descritores de Segurança
Mecanismo Adicionais de Segurança



  

Motivação

 Falta de Mecanismos de autorização que 
suporte concomitantemente
Autorização baseada em papéis
Controle de acesso à Operações

 Dificuldade em manter a sincronia em 
tempo real das políticas dos usuários. 

 Permitir o acesso de GS Providers, a 
partir de WS Clients, de forma segura.



  

Objetivos

 Grid Service Security Architecture (GSSA)
Modularidade das questões de segurança
Adaptabilidade da segurança empregada
Grid Service Security Proxy (GSSP)

 Uso dos mecanismos já existentes
 Notificação de Eventos



  

Componentes adicionais de 
Segurança para Grades

 Security Architecture for Open Grid 
Services (SAOGS)

 CaGrid Security Architecture (CaGSA)
 Authentication and Authorization 

Architecture for Grid Computing (3AGC)



  

Grid Service Security Architecture



  

Grid Service Security Proxy



  

Camada Autenticação - Login



  



  

Camada Autorização - Operação



  

Camada Autenticação - Logout



  

Camada Sistema de Autorização

 eXtended CAS
Suporte à Notificação de eventos
ResourceProperty Booleano para cada 

usuário
 Remoção de Usuário
 Inserção e remoção de usuários em grupos/papéis
 Exclusão de Grupos de Usuários
 Concesão e Revogação de Direitos



  

Módulo Logging

 Logging de Autenticação
 Logging de Autorização
 Histórico dos Direitos
 Informações importantes para sistema de 

Auditoria e Accountability
 Garantias de Não Repúdio



  

Camada Transmissão Segura

 Parâmetros de Segurança no Stub
 Parâmetros de Autenticação do Canal

Transporte
Mensagem

 Parâmetros de Transferência Segura
 Integridade
Confidencialidade



  

Camada Tradução



  

Estudo de Caso



  

Ambiente de Testes



  

Análise de Segurança

 No Proxy
 O acesso não autorizado é impedido por que seria necessário 

fazer com que GSSP não executasse seu código de controle de 
acesso

 O acesso não autorizado é impedido porque a autenticação 
ocorre somente na instância do GSSP e, caso esta não seja 
realizada não é permitida a criação do objeto necessário à 
execução das operações. 

 Não há como burlar o mecanismo de logging porque seria 
necessário fazer com que GSSP não executasse seu código de 
controle de logging

 No Cliente
 Não é possível estender as classes de GSSALib e mudar o 

comportamento delas, pois são do tipo Final.



  

Tempos de Requisição

Sem GSSP: 19,57 ms
Com GSSP: 31,77 ms
37%



  

Teste de Stress



  

237 ms
210 ms
11%



  

Conclusões

 GSSP 
 Mostrou-se eficiente no controle de segurança 
 Funcionou de forma transparente aos GSs Providers
 Exigiu mínimas alterações na aplicação do usuário 
 Introduziu conceitos na segurança de GSs como: 

 Uso de notificações
 Linguagem de aspectos para controle de acesso e logging de GSs 

 As análises de desempenho mostraram pouca perda de 
performance no seu uso

 GSSA 
 Apresentou-se como uma arquitetura eficiente para segurança de 

GSs 
 Tornou modular as questões de segurança da aplicação cliente.
 O ajuste das camadas mostrou a adaptabilidade da arquitetura



  

Trabalhos Futuros

 Controle de acesso sobre os recursos do 
GS.

 Controle de acesso sobre os parâmetros 
das operações do GS.

 Incoporar ao CAS, RBAC hierárquico, e a 
funcionalidade de transmitir direitos a um 
usuário específico, ao invés de apenas ao 
papel.
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