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Abstract. This document presents the description of a solution for the moni-
toramento of resources and the security of Grid, implemented through the use
of Globus Toolkit . To the contrary of other solutions, this proposal does not
need to be installed in all host of the Grid, since all process of collection will be
carried through scripts, that will be sent using the communication channel pro-
vided for proper Globus. The scripts, also will be used to provide the necessary
mechanisms for the applications to apply the adjustments of security guard to
the environment of the Grid.

Resumo.Este documento apresenta a descrição de uma soluç̃ao para o mon-
itoramento de recursos e da segurança de Grades Computacionais, implemen-
tadas atrav́es do uso do Globus Toolkit. Ao contrários de outras soluç̃oes de
monitoramento existentes, a solução proposta ñao necessita ser instalada em
todos os ńos da Grade, visto que todo processo de coleta será realizado atrav́es
de scripts enviados aos nós utilizando-se o canal de comunicação provido pelo
próprio Globus. De forma ańaloga, scripts tamb́em ser̃ao utilizados para
prover os mecanismos necessários para a aplicaç̃oes dos ajustes de segurança
necesśarios ao ambiente da Grade.

1. Introdução
Devido ao crescente uso de Grades Computacionais e ao fato da ferramentaGlobus
ToolKit ser considerada um padrão para a construção deste tipo de ambiente, há a ne-
cessidade do desenvolvimento de uma solução que permite o monitoramento e a gerencia
da segurança deste tipo de ambiente.

Baseada nesta necessidade, esta sendo construı́da uma soluç̃ao que visa prover aos
usúarios informaç̃oes atuais e históricas sobre o ambiente, permitindo desta forma que
durante o processo de submissão e execuç̃ao de tarefas ocorra um melhor aproveitamento
dos recursos disponı́veis. Por outro lado, ela também se destina a facilitar o processo de
gerenciamento domidlewareda Grade, bem como facilitar o processo de manutenção da
segurança do ambiente computacional

A soluç̃ao propostáe baseada no modelo de verificação citado na secção 4,
descrito em [GONÇALVES 2005] e no protótipo SiMPaSeG[FAGUNDES 2005], vide
secç̃ao 5. Logo a implementação seŕa totalmente baseada em ferramentas não pro-
priet́arias, conseq̈uentemente pode ser facilmente migrada para outros ambientes, que



não sejam baseados no sistema operacionalLinux. A interface com o usúario se baseia
em umWebsite, atrav́es do qual, dependendo do seu nı́vel de acesso, o usuário podeŕa
obter informaç̃oes do ambiente, e caso possua nı́vel de acesso administrativo, aofront-
end do sistema, ele poderá realizar a gerencia do ambiente provido peloGlobus, bem
como a gerencia o processo de análise e ajuste de segurança.

A ferramentaé segmentada em dois nı́veis: o front-end, que funciona como um
interface direta com os usuários e oback-end, responśavel pela coleta, analise de dados
e ajuste do ambiente. Esta segmentação permite ao sistema possuir dois tipos de acesso:
um à interface e outro ao sistema distribuı́do, deste modo todos os trabalhos submetidos
pelos administradores serão mapeados, através do arquivo demapfiledoGlobus, em uma
única conta local, a qual deverá ter acesso privilegiado aos nós da grade.

Por utilizar omidlewarede Grade para realizar todas a coleta de informações,
a soluç̃ao ñao exige a instalação pŕevia de aplicativos nas ḿaquinas a serem moni-
toradas/gerenciadas, como ocorre com o uso doNetLogger[TIERNEY 2002], reduzindo
a complexidade do processo de configuração e manutenç̃ao do ambiente.

2. Grade Computacional

As Grades Computacionais são plataformas heterogêneas, compartilhadas e complexas,
utilizadas para execução de aplicaç̃oes paralelas ou não. O uso das grades computacionais
possibilita a alocaç̃ao uma enorme quantidade de recursos a uma aplicação paralela com
um custo muito menor que alternativas tradicionais. Seu objetivo inicial era disponibi-
lizar poder computacional sob demanda, ou seja, seria necessário apenas a conexão de
um computador̀a rede para que o mesmo já poderia utilizar e disponibilizar recursos ao
ambiente, da mesma forma que se obtém a energia elétrica.

As Grades fornecem uma visão transparente do sistema, como se o conjunto de
recursos que o formam (hardwaree software) fosse umúnico e poderoso computador,
elas s̃ao mais distribúıdas, diversas e complexas que outras plataformas.

A principal diferença entre as Grades Computacionais e osClustersest́a rela-
cionada ao modo comóe feito o gerenciamento dos recursos, ou seja, se o compartil-
hamento de recursośe gerenciado por uḿunico sistema global, sincronizado e central-
izado, ent̃aoé umCluster. Em uma Grade, os recursos estão distribúıdos geograficamente,
sendo que os donos desses recursos possuem autonomia para fazer o gerenciamento local.
Uma Grade pode ser encarada como sendo uma evolução doCluster, dado que os recur-
sos deste podem ser compartilhados pela Grade, da mesma forma elaé mais heteroĝenea,
complexa e distribúıda [BUYYA ].

Para facilitar a classificação de um ambiente computacional como sendo uma
Grade, foi criada umaGrid Checklist[FOSTER 2002], que definèas tr̂es caracterı́sticas
básicas que estes sistemas devem possuir:

1. Os recursos coordenados não s̃ao sujeitos a um controle central-
izado, visto que uma Grade integra/coordenada recursos e usuários
residentes em diferentes domı́nios administrativos;

2. Deve utilizar padr̃oes abertos, interfaces e protocolos de propósito
geral, j́a que ela deve alcançar escalabilidade e interoperabilidade



entre diferentes padrões dehardwaree software, a fim de realizar
funções fundamentais como: autenticação, autorizaç̃ao, descobri-
mento e controle de acesso aos recursos ;

3. Deve prover o ḿınimo em qualidade de serviços, a Grade deve
permitir que os recursos disponibilizados possam ser usados de
forma coordenada, de modo a atingir diferentes qualidades de
serviço, como por exemplo: tempo de resposta, vazão, disponi-
bilidade, segurança e/ou a co-alocação de ḿultiplos recursos. O
fornecimento de v́arios ńıveis de qualidade de serviço permiteà
Grade se adequar as necessidades mais complexas dos usuários.

3. Globus Toolkit

Vários sistemas para suporteà computaç̃ao em grade surgiram nosúltimos anos, dentre
esses sistemas que envolvem de esforços acadêmicos, o projeto de maior impacto sem
dúvida foi oGlobus Toolkit(GT), que teve sua versão 1.0 lançada no ano de 1998 e desde
ent̃ao vem se tornando o padrão de fato [FAGUNDES 2005] na construção de Grades
Computacionais.

Globus Toolkitconsiste em um conjunto de serviços distintos, porém integrados,
que facilitam a computação em grade, seus serviços podem ser usados para submissão e
controle de aplicaç̃oes (GRAM); descoberta de recursos (MDS); movimentaç̃ao de dados
e segurança na grade (GSI).;

A segurança e autenticação s̃ao dois aspectos que dificultam o uso de Grades Com-
putacionais, pois nestes ambientes existe a necessidade de autenticação dos usúarios em
diferentes doḿınios administrativos, para resolver esse problema, existe o serviçoGSI
(Globus Security Infrastructure) do Globus, que viabiliza ologin único na Grade, desta
forma, uma vez determinada a identidade usuário, basta estabelecer quais operações ele
podeŕa realizar no ambiente.

Como Grades Computacionais não possuem, por padrão, um escalonador que con-
trola todo o sistema, oGlobus, fornece o serviçoGRAM, que funciona como uma inter-
faceúnica, utilizada para submeter, monitorar e controlar tarefas de forma independente
do escalonador de recursos. Visando agilizar ainda mais este processo oGlobusdisponi-
biliza o MDS (Metacomputing Directiry Service), queé um serviço de informação sobre
os recursos que a formam o ambiente.

Para prover os mecanismos de transferência de dados entre os nós da Grade o
Globusprovê um serviço chamadoGridFTP, que implementa uma extensão do protocolo
FTP, tornando-o mais adequado para as necessidades da computação em Grade.

4. Modelo de Verificaç̃ao
Em fevereiro de 2005, foi apresentado um modelo o qual descreve os compomentes e
as fases necessárias para se realizar a verificação autoḿatica do ńıvel de ader̂encia de
um ambientèa norma nacional de segurança da informação [GONÇALVES 2005]. Este
modelo prop̃oe um sistema segmentado em duas partes ofront-ende oback-end. O front-
end representa a parte do sistema através do qual o processo de verificação/ajuste do



ambiente pode ser gerenciado, já oback-end́e formado pelos componentes responsáveis
pelo processo de coleta de informações a serem utilizadas na análise.

Em um ambiente de redes de computadores convencional oback-end́e composto
pelos scripts de coleta, pelo Agente Primário de Verificaç̃ao e pelo Agente de Coleta de
Dados, o objetivo destes agentesé prover a coletaon-locode dados baseada na execução
dos scripts de coleta, contudo parte desta funcionalidade já é provida peloGlobus ToolKit,
atrav́es doGRAMe doGridFTP.

Assim, em um ambiente de Grade Computacional, baseado noGlobus, a
implementaç̃ao de ferramentas de análise e ajuste do ambiente baseadas no modelo, irão
necessitar de uma interface para o processo de submissão e execuç̃ao dos scripts de coleta
ao inv́es de uma implementação completa dos Agentes de Coleta e de Verificação.

Contudo devido a forma de funcionamento doGSI, alguns processos de coleta
podem ser comprometidos, visto que determinados scripts podem necessitar de privilégios
de administrador para realizarem a coleta dos dados, todavia como pode ser observado
nas seç̃oes 5 e 6, ambos os protótipos implementados adotaram soluções espećıficas
para contornarem este problema.

5. Sistema de Monitoramento Passivo de Segurança de Grid Computacional
(SiMPaSeG)

Este foi o primeiro prot́otipo implementado utilizando o modelo citado na seção 4
e aplicado ao ambiente de Grade Computacional, o objetivo deste sistemaé viabi-
lizar a verificaç̃ao da conformidade do ambiente há quinze controles daNBR/ISO IEC
17799:2005[NBR 2005] ( 3.1.1, 4.3.2, 4.3.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.4.3, 7.5.2, 7.5.3,
7.5.4, 7.5.5, 7.5.7, 7.5.8 e 7.7.3), esta verificaçãoé posśıvel graças ao envio dosscriptsde
coleta correspondentes aos nós da Grade, onde serão executados e os resultados posteri-
ormente analisados, contudo estesscript foram escritos de forma a não necessitarem de
acesso privilegiado ao sistema.

Este sistemáe formado por quatro ḿodulos distintos, o primeiro realiza a
varredura da Grade, este faz o levantamento das informações publicadas noMDS do
Globus; o segundo realiza a enumeração de portas eFingerprint do sistema operacional,
identificando desta forma os nós ativos, seu sistema operacional e os serviços ativos; o ter-
ceiro faz a verificaç̃ao de conformidade, ou seja, realiza o envio e a execução dosscripts
de coleta de dados nas máquinas da Grade; o quarto e ultimo módulo realiza o proces-
samento/analise dos resultados obtidos pela execução do script e posterior confecção dos
relat́orios de conformidade e o envio de alertas [FAGUNDES 2005].

O acesso aos relatóriosé feito atrav́es de um portalwebimplementado utilizando-
se oApache Tomcat, o qual fornece acesso aos dados a partir de um navegadorweblogo
aṕos o processo de autenticação, no qual o usúario deve fornecer ologin namee a senha
associados ao seu certificado noGlobus, este mecanismo de autenticação faz uso doJava
CoG Kit para a criaç̃ao doproxyatrav́es do qual será realizada a ańalise do ambiente.

Devido a forma como o sistema foi implementado qualquer usuário pode iniciar
um processo de análise e v́arios processos de análise podem estar ocorrendo ao mesmo
tempo, contudo por ser realizada por usuários ñao privilegiados osscripts de coleta
tiveram de ser criados levando em consideração o acesso restrito ao sistema.



Mesmo realizando uma análise onde a visibilidade pode ser comprometida, este
sistema proveu os meios necessários para verificaç̃ao da aplicabilidade do modelo de
verificaç̃ao à um ambiente de Grade Computacional, bem como abriu caminho para a
criaç̃ao do sistema descrito na secção 6, o qual permite a execução de uma ańalise mais
profunda do ambiente.

6. Soluç̃ao Proposta

Ao contŕario da soluç̃ao anterior, que realizava apenas um monitoramento passivo da
segurança do ambiente da Grade, esta realiza o monitoramento das máquinas que
comp̃oem a rede onde oGlobus foi instalado, o monitoramento do estado doGlobus
nas ḿaquinas da Grade, faz a gerencia doGlobuse das segurança do ambiente da Grade.

Assim como o sistema citado na secção 5, este faz uso do modelo de verificação
definido em [GONÇALVES 2005], contudo esta implementação expande a estabilidade
do modelo, uma vez que ela fornece a possibilidade de validação de controles que não
fazer parte da NBR ISO/IEC 17799:2005 [NBR 2005], assim como permite a criação de
novas poĺıticas de segurança a serem aplicadas ao ambiente.

Uma vez detectada qualquer não conformidade de um nó com os controles anal-
isados,́e emitido um alerta ao administrador/usuário do sistema, o qual poderá solicitar a
aplicaç̃ao das medidas necessárias para que ocorra a conformidade, desta forma além de
detectar falhas o sistema poderá, com a autorizaç̃ao do administrador, aplicar as correções
de forma autoḿatica. Deste modo, aquele que utiliza o sistema não necessita de conheci-
mento pŕevio sobre a aplicação dos mecanismos de segurança necessários a ader̂encia do
ambientèa NBR e/oùa poĺıtica de segurança customizada.

Tanto o processo de envio e execução dosscriptsde coleta, quanto o processo de
envio e execuç̃ao dosscriptsde ajuste será realizado utilizando-se os recursos forneci-
dos peloGlobus Toolkit, conseq̈uentemente deve haver um separação entre o controle de
acesso ao ffront-enddo sistema, sobre o qual o usuário podeŕa gerenciar/monitorar o am-
biente da parte doback-end, ou seja, da parte do sistema que irá realizar o processo de
envio e execuç̃ao dosscripts.

Esta segmentação se deve ao fato de que um usuário comum ñao possui, nem
deve ter, o ńıvel de acesso necessário para prover os ajustes do ambiente, caso todos os
usúarios tivessem este nı́vel de acesso, qualquer um deles poderia facilmente comprome-
ter o funcionamento do ambiente. Assim, todas as funcionalidade providas peloback-end
ser̃ao implementadas utilizando uma contra local privilegiada, a qual será mapeada para
umúnico usúario doGlobus.

Mesmo existindo v́arios usúarios habilitados para o uso dofront-end, todo o pro-
cesso de ańalise e ajuste será executado no ambiente sobre umaúnica conta, esta medida
reduz a possibilidade da perda da confiabilidade, da integridade e da continuidade dos
serviços fornecidos pela Grade.

Como j́a foi mencionado antes esta solução possui quatro funcionalidades básicas:

Monitoramento dos nós da Rede : visa, atrav́es do uso de histórico,
realizar um acompanhamento da atividade das máquinas que
comp̃oem a rede na qual a Grade está apoiada, dentre as



informaç̃oes obtidas neste processo estão o estado do ńo
(ativo/inativo), as portasTCP/IP abertas, os serviços disponibi-
lizados pelo ńo, assim como seu sistema operacional e seuuptime;

Monitoramento dos nós da Grade : tamb́em atrav́es do uso de um
histórico, visa determinar a acompanhar o estado dos serviços
do GRAM, do GridFTP e do MDS em cada ńo da Grade, desta
forma o usúario podeŕa ter acesso a lista de máquinas nas quais ele
podeŕa submeter seusjobs;

Gerencia da segurança dos ńos da Grade :. para implementar esta
funcionalidade serão utilizadosshell scriptsescritos para oshell
bash, desta forma o processo de análise e ajuste do ambiente
seŕa agilizado com o uso das próprias ferramentas existentes
no ambiente, logo ñao seŕa necesśario a escrita de coletores em
linguagens comoJavae C, acelerando ainda mais o processo de
desenvolvimento e inclusão de novas funcionalidadeà ferramenta.

Por funcionar de forma autoḿatica e quase sem interferência do
usúario, a ańalise proveŕa um elevado ńıvel de precis̃ao, visto que
o usúario ñao teŕa acesso aos dados antes deles serem proces-
sados, e por prover um ajuste semi-automático, que depende da
confirmaç̃ao do administrador, o sistema remove de seu usuário
a necessidade do conhecimento das rotinas de segurança exigidas
pelo ambiente.
O ajuste do ambiente deve ocorrer de forma semi-automática,
pois em determinados ambiente algumas pontos tidos como
falhas de segurança são necesśarias para o funcionamento de
outras ferramentas disponı́veis, assim, a correção autoḿatica
sem a confirmaç̃ao do responśavel pelo ambiente poderia levar a
paralisaç̃ao de serviços essenciais ao dia-a-dia dos usuários;

Gerencia dos serviços do Globus :a implementaç̃ao desta funcional-
idade usa a mesma estrutura utilizada no processo de ajuste de
segurança dos nós da Grade, e permite deste modo, o processo de
gerencia dos serviços disponibilizados pelo Globus, inclusive o
mecanismo de ajuste fino de data e hora, requerido pela maioria
das aplicaç̃oes distribuidas que necessitam de sincronização.

Como pode ser observado, existe nesta solução dois tipos de serviços, um de mon-
itoramento e o outro de gerencia. Os serviços de monitoramento estão acesśıveis a quais
quer usúarios da Grade Computacional, já que as informaç̃oes providas por estes serviços
visam facilitar o processo de submissão e execuç̃ao dejobsna Grade, por outro lado os
serviços de gerencia, tanto doGlobusquanto da segurança, somente estarão dispońıveis
aos usúarios devidamente cadastrados no sistema, este cadastro prévio se deve ao fato
de que durante o processo de gerencia ações de ńıvel privilegiado ser̃ao executadas nas



máquinas da Grade, e tais ações ñao devem ser iniciadas por qualquer usuário. Outro
fator que motiva o controle de usuários e a possibilidade do registro de suas atividades,
facilitando a detecç̃ao do autor de operações que poderiam, ou que comprometeram, a
integridade do ambiente.

6.1. Monitoramento de Recursos

Ambos os processos de monitoramento fornecidos pela ferramenta são executados de
forma passiva, ou seja, não h́a a necessidade o usuário iniciar qualquer tipo de procedi-
mento espećıfico. Os processos de monitoramento são iniciados durante a carga do sis-
tema operacional da ḿaquina onde a ferramenta está instalada e continua ativo até que
máquina seja encerrada.

Assim como ocorre noSiMPaSeG[FAGUNDES 2005], o monitoramento dos nós
da redée feito atrav́es da de uma varredura de rede e pela coleta dofingerprintde cada ńo,
com estas informaç̃oesé posśıvel determinar o sistema operacional, a versão do kernel, o
tempo de atividade e os serviços disponı́veis nas ḿaquinas da rede.

Sempre que uma nova coletaé realizada os dados atualmente disponı́veis s̃ao envi-
ados para um histórico, desta forma o usuário podeŕa acompanhar a atividade do sistema
por um tempo pŕeviamente determinado pelo administrador. Com a ajuda dos dados atu-
ais do ambiente de rede e com os dados do histórico seŕa posśıvel determinar: quantidade
média de ńos ativos na rede, tempo médio de atividade dos nós da rede, disponibilidade
média de processamento do ambiente e serviços disponı́veis no ambiente.

Já o monitoramento dos nós da Gradée realizado atrav́es de consultas periódicas
ao servidor deMDS do ambiente, assim como ao módulo doMDS dispońıvel em cada
nó da grade, os principais dados obtidos em cada coleta são: estado do ńo, do serviço de
MDS local, do serviçoGRAM e do serviçoGRIDFTP; faḿılia do processador; quanti-
dade de processadores; velocidade do processador em Hz; velocidade do processador em
BogoMIPS; sistema operacional; disponibilidade de memória; disponibilidade de espaço
em disco.

Al ém de prover as informações sobre o estado atual da Grade, a ferramenta per-
mite aos usúarios consultar o histórico do ambiente, dentre as informações que podem ser
obtidas destacam-se: uptime médio de cada ḿaquina da rede; utilização ḿedia de proces-
sador; utilizaç̃ao ḿedia de meḿoria; quantidade ḿedia de ńos ativos; estas informações
podem ser agrupadas por datas e/ou por intervalos de tempo ( manhã, tarde, noite).

As informaç̃oes providas pelos históricos podem ser de grande valia aos usuários,
visto que eles poderão realizar a seleção das ḿaquinas de acordo com seu comportamento
ao longo de um determinado tempo e não apenas pelo estado atual das mesmas.

6.2. Gerenciamento dos serviços da Grade

Apesar de ser relativamente simples o processo de instalação doGlobus Toolkit, a gerencia
de um ambiente de Grade Computacional envolve muito mais do que a instalação do
midleware, há a necessidade de se manter os relógios das ḿaquinas sincronizados, de se
realizar o controle de acesso aos recursos do ambiente, dentre outros fatores.

Para facilitar o processo de manutenção da Grade está inclúıda na ferramenta
um módulo que permite realizar algumas ações b́asicas, contudo crı́ticas, para a



administraç̃ao do ambiente, dentre elas destacam-se:

Sincronizaç̃ao dos Reĺogios : verifica a sincronizaç̃ao dos reĺogio
internos de cada nós da Grade e quando necessário realiza sua
sincronizaç̃ao segundo um servidor especı́fico de NTP. Esta fun-
cionalidade pode ser agendada para ser executada periódicamente,
evitando a necessidade da intervenção direta do administrador.

O fornecimento deste recurso se justifica pela necessidade de
um ajuste fino de data e hora do sistema distribuı́do, visto a
sensibilidade de v́arias aplicaç̃oes distribuidas̀a estes desvios,
principalmente aquelas que necessitam manter o algum tipo de
sincronismo.

Verificação da Validade dos Certificados das Ḿaquinas : devido
ao uso da criptografia assimétrica no processo de autenticação
das ḿaquinas, na forma dos certificados, há a necessidade da
verificaç̃ao da validade dos mesmos, visto que uma vez expirada
a validade de seu certificado, o nó da Grade deixa de atenderàs
solicitaç̃oes dejobsvindo das demais ḿaquinas.

Este processo também pode ser agendado para ser executado
de forma períodica permitindo que alertas sejam enviados aos
administradores informando sobre a data limite de funcionamento
dos certificados.

Verificação da Validade dos Certificados dos Usúarios : assim como
cada ńo da Grade possui um certificado criado utilizando crip-
tografia assiḿetica, os usúarios tamb́em o possuem, mas neste
caso o certificadóe utilizado na criaç̃ao do proxy que permite
a submiss̃ao/execuç̃ao dos trabalhos em vários ńos sem que o
usúario tenha de ficar informando sua credencial a cada acesso.

Quando estes certificados expiram os usuários deixam de ter
acesso aos recursos da Grade, logo a ferramenta implementa uma
verificaç̃ao espećıfica na conta de cada usuário para evitar que
os mesmos fiquem sem acesso ao ambiente devido a perda da
validade dos certificados. Esta rotina também pode ser programada
para ser executada periódicamente em busca de certificados que
est̃ao por vencer e para enviar um alerta ao seu proprietário e/ou
ao administrador.

Administraç ão dosMapfilesdo Ambiente : visando facilitar o pro-
cesso de submissão de processos entre Grades pertencentes a
doḿınios administrativos independentes e para prover uma meio
fácil de controle de acesso oGlobusfaz uso de um arquivo texto



que realiza o mapeamento de um certificado de usuário em uma
conta local, todavia cada ḿaquina deve possuir seu própriomapfile
e nem todas as contas mapeadas em uma máquina s̃ao mapeadas
em outra.

Logo, para auxiliar o processo de gerencia do mapeamento dos
certificadosàs contas locais, o sistema permite o ajuste destes
arquivo de forma remota, sendo possı́vel a construç̃ao de um
mapfilepadr̃ao para o ambiente, criar ummapfilea ser atribúıdo à
um grupo de ḿaquinas, realizar a inclusão e/ou a exclus̃ao de linha
em uma ou v́arias ḿaquinas de umáunica vez. Esta funcionalidade
evita que o administrador tenha que acessar cada nó da Grade para
realizar as alteraç̃oes manualmente.

As aç̃oes necessárias para os ajustes no ambiente provido peloGlobusser̃ao re-
alizadas porscripts enviados e executados nos respectivos nós da Grade, ou seja, não
haveŕa a necessidade da instalação de novossoftwarespara a realizaç̃ao dos ajustes, visto
que ser̃ao utilizadas as funcionalidades já dispońıveis no pŕoprio ambiente, inclusive será
o Globusque forneceŕa os mecanismos de comunicação para a aplicação dos ajustes em
seus compomentes.

6.3. Gerenciamento da segurança dos nós da Grade

A finalidade deste ḿodulo é prover os mecanismos necessários para realizar a aderência
do ambientèa uma poĺıtica de segurança especı́fica ouà norma nacional de segurança da
informaç̃ao. Para alcançar este objetivo a ferramenta permite ao administrador realizar o
cadastro da polı́tica bem como de seus controles, mas por outro lado ela já fornece v́arios
controles da NBR ISO/IEC 17799:2005 [NBR 2005] que serão aplicados por padrão ao
ambiente. Assim, mesmo que o administrador não tenha uma polı́tica definida os con-
troles b́asicos ser̃ao aplicados.

Visto que oGlobusé umsoftwarevoltado paraUnix e que fornece o meio para
o envio e execuç̃ao dos coletores de dados, o que no modelo de verificação, citado na
secç̃ao 4 e descrito em [GONÇALVES 2005], são os Agentes de Coleta de Dados, em
um ambiente distribúıdo implementado peloGlobuspassa a ser os nós. Desta forma, para
a implementaç̃ao do modelo no ambiente da Grade foi necessário apenas a construção do
Agente Priḿario de Verificaç̃ao, responśavel pelo envio dos coletores aos nós atrav́es do
GRIDFTPe pela solicitaç̃ao da execuç̃ao dos mesmos através doGRAM.

Devido a facilidade da construção de ferramentas administrativas emShell
Script, esta foi a plataforma utilizada na construção dos coletores usados noSiMPaSeG
[FAGUNDES 2005] e tamb́em seŕa utilizada na construção dos novos coletores imple-
mentados nesta solução.

Uma vez executados, os coletores retornam ao Agente Primário de Verificaç̃ao
(APV) os dados obtidos, estes serão analisados e posteriormente os relatórios de
conformidades e os alertas de não conformidades serão produzidos. Com base nas
informaç̃oes fornecidas pelo sistema, o administrador poderá solicitar a aplicaç̃ao dos
ajustes de segurança apropriados em cada nó da Grade. Todavia, para que este processo



possa funcionar deve ocorrer o mapeamento da credencial do APV, em todas os nós da
Grade, em um usuário com acesso privilegiado ao sistema, caso contrário algumas coleta
de dados ñao ser̃ao posśıveis, bem como ñao seŕa posśıvel a aplicaç̃ao da maioria dos
ajustes de segurança, já que estas alterações normalmente devem ser aplicadasà regĩoes
cŕıticas do sistema operacional e ao conjunto de daemons presente na máquina.

7. Resultados Obtidos

Até o presente momento somente os monitores e alguns coletores foram implementados,
contudo j́a foi posśıvel obter informaç̃oes relevantes ao desenvolvimento da ferramenta.

Cruzando as informações fornecidas pelos monitoramento da rede e com as
fornecidas pelo monitoramento dos nós da Grade, foi observado que muitas máquinas
mesmo possuindo todo oGlobus Toolkitinstalado e configurado elas não apareciam na
listagem de ńos ativos na Grade, mas as portas correspondentes aos serviços doGlobus
estavam “abertas” e aceitando conexões. Testes realizados posteriormente mostraram que
o problema era no serviço prestado pelo servidor deMDSdo ambiente, que ao ser consul-
tado ñao apresentava as informações de alguns ńos, mas quando se realizava uma consulta
aoMDS local dos ńos eles retornavam todas as informações que deveriam ser publicadas
pelo servidor.

Dentre os coletores implementados destacam-se aqueles relacionados ao gerenci-
amento domapfiledas ḿaquinas, com a execução manual destes coletores foi possı́vel:
a criaç̃ao de ummapfilepadr̃ao, o qual foi aplicadòas ḿaquinas servidoras, a remoção
das linhas duplicadas dosmapfilese a criaç̃ao de um segundo modelo que foi aplicadoàs
estaç̃oes de trabalho da rede onde osjobsenviados aoGlobusdisputam recursos com os
processos dos usuários.

8. Conclus̃oes

Apesar desta ferramenta ser formada por soluções que j́a foram parcialmente implemen-
tadas de forma isolada peloSiMPaSeGe peloNetLogger, o valor da soluç̃ao proposta
est́a no fato de que ñao é necesśaria a instalaç̃ao de novos aplicativos nas máquinas da
Grade para que o processo de monitoramento e de gerencia se faça possı́vel, apenas com
as funcionalidades já presentes no ambiente todo o processo se torna possı́vel.

Al ém de evitar a instalação de novos aplicativos em cada nó, esta nova solução
permite que atrav́es de uma interfacéunica os usúarios possam ter acesso a várias
informaç̃oes relevantes sobre a carga e disponibilidade de recursos do ambiente, assim
como permite ao administrador identificar as vulnerabilidades e aplicar ajustes finos ao
ambiente, os quais não seriam normalmente possı́veis de serem aplicados com tanta facil-
idade, se realizados de forma manual.

Logo, com o ḿınimo de conhecimento sobre o ambiente daGrade, sobre oGlobus
ToolKit, sobre o funcionamento de polı́ticas de segurançáe posśıvel ao administrador,
atrav́es do uso desta solução, manter um controle fino sobre toda a estrutura e recursos
fornecidos pelo ambiente.
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