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Resumo 
 

 

 Em meio a constantes evoluções tecnológicas, nota-se um cenário em que 

a quantidade e diversidade das informações estão a cada dia mais intensas. Diante 

deste fator, a integração, a comunicação e o compartilhamento de informações 

entre sistemas computacionais são altamente necessários. A tecnologia de agentes 

de software, um dos campos de estudo da área da computação, oferece a seus 

desenvolvedores uma solução para integração destes ambientes. 

 Agentes são componentes de software autônomo que interagem com seu 

ambiente em busca da realização de determinada tarefa. Esta autonomia se resume 

na pró-atividade, na independência do meio externo para execução de tarefas do 

agente. 

 O estudo da tecnologia de agentes de software, que será apresentado ao 

longo deste trabalho, é um interessante tópico de pesquisa, pois integra várias 

áreas da computação como Inteligência Artificial (IA) e aplicações em ambientes 

distribuídos. Porém, ainda é um tema marcado pela falta de um padrão de 

desenvolvimento e especificações. 

Dentre os diversos fatores analisados, das ferramentas às linguagens de 

suporte de agentes, o tema agentes de software ainda não está muito disseminado 

entre os profissionais da área da computação, sendo encontrado mais sob pesquisa 

em universidades e instituições. 

O tema deste trabalho se baseia em Agentes Móveis. Entretanto, analisa-se 

primeiramente o termo agente no âmbito computacional, para posteriormente 

descrever a arquitetura de agentes móveis. 

 Será apresentada uma implementação de agentes móveis, construída na 

plataforma de desenvolvimento Aglets Workbench. Esta implementação tem o 

objetivo de mostrar a viabilidade dos agentes móveis em redes coorporativas, 

ilustrando a distribuição de processamento baseado em software. 
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1 – Introdução 
 

 Ao longo deste trabalho busca-se compreender o que vem a ser agentes de 

software, mais especificamente agentes móveis, contribuindo assim com os 

profissionais da área da computação com um assunto que ainda está em pesquisa.

 O desenvolvimento deste trabalho está divido nas seguintes partes: 

 O capítulo 2 define os diversos conceitos, tipos, características e 

especificações de agentes de software. Dentre as diversas citações, um agente de 

software é caracterizado como uma entidade de software presente em um 

ambiente e possui autonomia de execução de suas atividades. Podem ser, do tipo 

móvel ou reativo, que reagem a estímulos do ambiente onde estão localizados. 

Para justificar o seu estudo, compara-se com outras soluções de comunicação, 

como a RPC (Remote Procedures Call). Ainda neste capítulo serão citadas 

algumas aplicações de agentes existentes. 

 No capítulo 3, o estudo está voltado a um tipo particular de agentes de 

software, denominados agentes móveis. Está caracterizado neste capítulo, as 

especificações dos agentes móveis, considerações sobre sua utilização e algumas 

plataformas de suporte para os mesmos. Uma destas considerações é um estudo 

comparativo entre o modelo de comunicação cliente/servidor e modelo de 

comunicação entre agentes móveis. Um dos fatores críticos de agentes móveis e 

também pesquisado neste trabalho é quanto a sua segurança. Para programar 

agentes móveis, linguagens e plataformas de suporte estão também descritas neste 

capítulo. 

 Seguindo, apresenta-se no capítulo 4 uma plataforma de suporte para 

agentes móveis. Descreve-se aqui, de forma clara, a ferramenta Aglets Workbench 

inicialmente desenvolvida pela IBM, citando as principais bibliotecas de 
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desenvolvimento, assim como sua arquitetura interna, o ciclo de vida de um 

agente e demais especificações. Esta ferramenta está atualmente na versão 2.0.2, é 

open-source e sua última publicação data de fevereiro de 2002. 

 O capítulo 5 descreve um estudo de caso para demonstração e visão 

prática de funcionamento de um agente móvel, utilizando a ferramenta Aglets 

Workbench. Demonstra-se aqui toda a análise realizada em linguagem padrão 

UML (Unified Modeling Language), a qual irá apresentar as classes, casos de uso 

e através do diagrama de seqüência, mostrar os passos de execução dos agentes 

implementados. É importante lembrar um fator de dificuldade encontrado durante 

o desenvolvimento do projeto, que será apresentado detalhadamente no capítulo 5. 

Finalizando, o capítulo 6 apresenta a conclusão deste trabalho, propondo 

ainda sua continuação através pesquisas e desenvolvimentos futuros. 
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2 – Agentes 
 

Para descrever o conceito de agentes é importante, primeiramente, citar em 

quais áreas e aspectos eles são utilizados no cotidiano. Estes podem ser agentes de 

turismo, agentes de transporte, agentes de software, e como exemplo o agente de 

integração CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) entre outros, o quais 

atuam com uma atividade específica perante a Universidade de Santa Catarina 

(UFSC, 2003). 

Um outro exemplo bastante ilustrativo é o projeto REDEAGENTES, que é 

uma ação da Secretaria de Comércio Exterior (REDEAGENTES, 2003). Este, por 

sua vez, tem o objetivo de incrementar as exportações brasileiras e os agentes, 

neste caso, são pessoas localizadas em diferentes localidades nos estados 

brasileiros que comunicam entre si e auxiliam empresários a realizar consultas e 

esclarecimento de dúvidas referentes ao comércio exterior. 

Como pode ser observado nos exemplos, anteriormente, citado os agentes 

em seu conceito amplo e genérico, podem ser pessoas ou algum tipo de objeto que 

possuem autonomia de execução de tarefas a eles designados. 

Este capítulo fornecerá uma visão do conceito de agentes de acordo com o 

objetivo deste trabalho. 

 

2.1 O Surgimento 
 

Para a clara compreensão do termo agente, no âmbito computacional, é 

necessário estudar alguns avanços ocorridos na história da computação. Dos 

primórdios aos tempos de hoje, observa-se uma evolução e um amadurecimento 

das arquiteturas centralizadas para modelos cliente/servidor, surgimento dos 
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Sistemas Distribuídos (SD), Inteligência Artificial (IA), e desta última a chamada 

Inteligência Artificial Distribuída (IAD). 

Segundo LUCK (2003), toda a lógica para sistemas de agentes foi 

inicialmente desenvolvidos na Europa, tendo como apoio grandes esforços da 

Austrália na década de 60 e atualmente do Canadá. Enquanto alguns trabalhos 

também estão sendo desenvolvidos nos Estados Unidos, as metodologias para 

desenvolvimento de agentes e para uso deste paradigma, derivam dos Europeus. 

Os primeiros interesses para aplicações industriais de sistemas de agentes 

tem sido no gerenciamento da complexidade, redes distribuídas entre outros. As 

companhias Européias que atuam nestes setores patrocinam muitos institutos de 

pesquisa no campo de estudo em questão. 

Entretanto, de acordo com a evolução dos sistemas computacionais e com 

o surgimento da IAD, os agentes de software sofreram um forte crescimento 

herdando algumas de suas motivações e benefícios, como por exemplo, a redução 

da complexidade através de modelos, velocidade buscada pelo paralelismo e a 

flexibilidade (NWANA, 1996). Herdam ainda benefícios da IA, como operações a 

um determinado nível de conhecimento. 

 A tecnologia de agentes de software ainda encontra-se sob constante 

desenvolvimento e pesquisa. Busca-se neste trabalho apresentar ao leitor como os 

agentes de software vêm atuando na área da computação. 

 
2.2 Definição de agentes de software 
 

Estudar e definir o conceito de agentes de software pode ser uma tarefa 

bastante delicada, várias discussões estão sendo propostas sobre o que seria, 

realmente, um agente de software. 

Mesmo diante deste fato, algumas definições são apresentadas, as mais 

comuns para definir um agente seriam as listadas a seguir. Um agente é um 

componente de Software e/ou Hardware o qual é capaz de atuar baseando-se na 

divisão de tarefas em determinado ambiente. O conceito de ambiente é também 

importante, pois é nele que um agente atua (NWANA, 1996). 
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Já FRANKLIN (1996), define um agente como um sistema situado em um 

ambiente e age de forma autônoma no mesmo. Nenhuma entidade adicional é 

requerida para alimentar sua entrada ou saída de informação.  

Uma forma bastante ilustrativa assim apresentada por MAES (1994), seria 

que um agente é uma implementação complementar de interações, ou seja, em vez 

de um usuário iniciar uma interação através de comandos ou manipulação direta, 

passa, agora, por um processo cooperativo no qual usuários e agentes ambos 

iniciam a comunicação, monitoram eventos e definem atividades. É importante 

ressaltar que o agente não atua como uma interface entre o usuário e a aplicação, 

mas sim age como um assistente pessoal complementando e cooperando com o 

usuário em suas tarefas. Confira na figura 2.1. 

 

 
     Fig 2.1 – Ilustração de Agentes (MAES, 1994).  

 
Segundo SYCARA (1996), exemplos de Agentes de Software seriam 

programas que atuam em busca da coleta de informações em diferentes fontes on-

line disponíveis, resolvendo problemas de inconsistência, filtram informações 
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irrelevantes, integram fontes de informações heterogêneas e as adaptam à 

necessidade de seus usuários. 

Sob o ponto de vista da FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) 

(FIPA, 2002), um agente de software é um processo computacional que 

implementa autonomia e funcionalidades de comunicação em uma aplicação. 

Estes se comunicam através de uma LCA (Linguagem de Comunicação de 

Agentes), esta será estudada com mais detalhes a seguir. 

Ainda sob o ponto de vista genérico e descrito por OMG (Object 

Management Group) (OMG, 2001), pode ser uma pessoa, uma máquina, um 

trecho de software ou até mesmo uma variedade de outras coisas. Uma definição 

básica para o termo seria aquele que atua. Entretanto para sistemas 

computacionais, um agente de software é uma entidade de software autônomo que 

interage com seu ambiente, o qual apresenta as seguintes características: 

 
• Autonomia: capacidade de atuar sem intervenção direta do meio 

exterior, ou intervenção humana. Tem controle sobre seu estado 

interno e ações baseadas em suas experiências. 

• Interativo: comunica-se com seu ambiente e com outros agentes. 

• Adaptativo/Flexível: capacidade de resposta a outros agentes e 

modificação de seu comportamento baseado em experiências. 

• Sociável: característica marcada pela colaboração. 

• Móvel: passível de mudança de um ambiente para outro. 

• Pró-ativo: possui um objetivo, um propósito. Não apenas responde 

ao ambiente. 

 
É importante ressaltar que, dentre todas as definições apresentadas, ainda 

não existe uma que seja padrão e formalizada para o termo em questão, porém as 

apresentadas aqui englobam a maioria das definições existentes. Contudo, é de 

comum acordo que as três primeiras características apresentadas acima são 

essenciais. 
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2.2.1 Agentes X Objetos 
 

Fazendo-se uma analogia entre outras tecnologias, SOARES (2001) define 

algumas similaridades e diferenças entre agentes e objetos, o segundo também é 

entidade de software que encapsula algum estado e, neste caso, comunica-se por 

passagem de mensagem. Porém, agentes trazem a autonomia e decidem se 

executam ou não uma ação a pedido de outro agente. Como será apresentado a 

diante, agentes podem ainda ser programados em linguagens orientadas a objetos. 

 

2.2.2 Agentes X Sistemas Especialistas 
  

Um Sistema Especialista, como uma importante tecnologia da Inteligência 

Artificial, é caracterizada por uma entidade de software possuidora de uma base 

de conhecimento adquirida através da experiência. Essas entidades de software, 

entretanto, uma vez passíveis de comunicação entre elas através de uma LCA, 

poderá agora trabalhar em um plano de colaboração com outras entidades, não 

sendo somente um consultor, caracterizando-o assim, como um agente de 

software. (SOARES, 2001). 

 

2.3 Tipos de Agentes 
 

Existem muitas alternativas para a classificação de tipos de agentes. 

Alguns agentes de software são apresentados por NWANA (1996): 

• Agentes Móveis 

• Agentes Reativos 

• Agentes Deliberativos 

• Agentes Colaborativos 

• Agentes de Interface 

 
2.3.1 Agentes Móveis 

 

Dentre as variedades de tipos de agentes, a primeira classificação e a mais 

importante sob o ponto de vista da comunidade de SD, é quanto a sua mobilidade 
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através de uma rede. 

Estes possuem a capacidade de se deslocarem de uma máquina a outra, 

levando consigo seu código, seus dados e seu estado para executarem suas tarefas 

(NWANA 1996). 

 

2.3.2 Agentes Reativos 
 

Agentes Reativos trabalham com o princípio de estímulo-resposta no 

ambiente em que são submetidos, estes agentes reagem em um ambiente baseado 

na troca e interpretação das mensagens recebidas. Não possuem capacidade de 

planejamento e nem raciocínio baseado em experiências (BASTOS, 2002). 

 

2.3.3 Agentes Deliberativos 
 

Ao contrário dos agentes reativos, os agentes deliberativos trabalham no 

plano de planejamento e negociação com outros agentes em busca de atingir seus 

objetivos. Possuem comportamento baseado no raciocínio sobre as ações 

executadas no passado (BASTOS, 2002). 

 
2.3.4 Agentes Colaborativos 
 

Agentes Colaborativos dão ênfase à autonomia e a cooperação com outros 

agentes, de modo a atingirem seus objetivos em determinado ambiente. Para 

coordenarem suas atividades, devem ser negociadores em busca de acordo comum 

para obterem sincronia em suas atividades (NWANA, 1996). 

São utilizados para solucionarem problemas complexos. Problemas estes 

como processamentos em sistemas centralizados, um processamento que esteja 

sendo realizado por um único agente ou para interconexão entre agentes em 

sistemas legados. 

 
2.3.5 Agentes de Interface 

 

Agentes de Interface possuem principalmente a característica de 
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autonomia e aprendizado. Sob o ponto de vista de MAES (1994), pode-se 

considerá-lo como assistente pessoal que colabora com seu usuário em um mesmo 

trabalho no mesmo ambiente. 

Essencialmente, os agentes de interface observam e monitoram as ações 

tomadas pelo usuário, aprendendo assim através da experiência para 

posteriormente sugerirem melhores maneiras de executarem suas atividades. 

Existem algumas maneiras de aprendizado por parte de um agente (NWANA, 

1996): 

 

• Observando e imitando o usuário 

• Recebendo uma resposta positiva ou negativa 

• Recebendo instruções explícitas do usuário 

• Solicitando conselhos a outros agentes. 

 

Há alguns benefícios para uso deste tipo de agente que podem ser, por 

exemplo, menos esforço por parte do usuário no seu trabalho; o agente pode com 

o tempo adaptar-se com as preferências e hábitos do mesmo; e finalmente, pode 

haver um compartilhamento deste aprendizado com uma comunidade de outros 

agentes. 

 
2.4 Por que estudar agentes? 
 

O estudo de agentes se torna um interessante tópico de pesquisa, pois 

integra várias áreas e disciplinas da Ciência da Computação, incluindo orientação 

a objetos, arquitetura de objetos distribuídos, inteligência artificial, sistemas 

inteligentes, algoritmos genéticos, processamento distribuído, algoritmos 

distribuídos, ambientes colaborativos e segurança (SUNDSTED, 1998a). 

Uma outra justificativa plausível para se levar a diante o estudo e pesquisa 

de agentes de software, é através da análise do princípio da forma de comunicação 

que muitos sistemas utilizam atualmente.  

Este princípio se resume em chamadas remotas a procedimentos ou RPC 

(Remote Procedures Call). Concebido na década de 70, o paradigma RPC é uma 
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comunicação ponto-a-ponto permitindo a troca de mensagens de um computador 

para o outro. A cada nova requisição/resposta, uma nova chamada através da rede 

é necessária (HEILMANN, 1995). 

A requisição inclui informação que é o argumento, cada chamada é uma 

comunicação cliente/servidor. A resposta inclui informação que é o resultado da 

requisição, agora cada chamada é uma nova comunicação servidor/cliente. O 

paradigma desta comunicação é mostrado na figura 2.2. 

 

 
Fig 2.2 – Comunicação baseada em RPC (HEILMANN, 1995). 

 
A característica marcante neste método é que a cada nova interação serão 

necessárias duas chamadas, uma para solicitação/requisição ao servidor e uma 

outra de resposta. 

Um simples exemplo seria o trabalho de apagar arquivos antigos em um 

servidor. Aqui, um cliente teria que realizar uma RPC para obter os nomes e as 

datas dos arquivos do servidor e uma outra para cada arquivo a ser apagado. 

Assim, se for apagado n arquivos, o computador cliente deveria enviar ou receber 

um total de 2(n+1) mensagens. 

Uma alternativa para RPC (Remote Procedures Cal) seria os agentes de 

software. Esta pode ser identificada como programação remota ou RP (remote 

programming). 

Neste método de comunicação apenas uma chamada a procedimentos será 

necessária. A partir de agora, uma nova chamada é feita com o envio dos 
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argumentos e também com o envio dos procedimentos a serem executados no 

próprio servidor. Estes procedimentos podem ser iniciados pelo cliente e 

terminados no lado servidor. O paradigma desta comunicação é mostrado na 

figura 2.3. 

 
Fig 2.3 – Comunicação baseada em RP (HEILMANN, 1995). 

 

Para então ilustrar uma melhoria na comunicação com o uso desta solução 

confira novamente o exemplo em que um cliente envia um agente para o servidor 

com o nome “apaga”. O agente deve apagar arquivos em determinado local que 

tenham data de dois meses atrás. Para executar esta atividade apenas uma 

mensagem é enviada, esta consiste de um argumento, no caso a informação “dois 

meses” e uma tarefa a ser completada “apagar arquivos”. Agora o agente, e não o 

computador cliente, decidirá quando e quais arquivos devem ser apagados 

(HEILMANN, 1995). 

As vantagens do uso de agentes de software neste caso seriam a 

diminuição da latência da rede, pois o transporte de mensagens está agora 

reduzido. 

 
2.5 Comunicação de Agentes 
 

Como demonstrado acima, existem tipos de agentes que comunicam entre 

si em determinado ambiente. Para que seja possível esta comunicação é necessário 

um meio comum, uma linguagem de comunicação de agentes (LCA) que 

possibilitará a interconexão entre eles. A padronização da comunicação de agentes 
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é um dos grandes esforços realizados atualmente. 

Para OMG (2001), uma LCA deve possuir uma semântica computacional 

visível, assim diferentes partes podem construir seus agentes para se 

interconectarem. Uma vez especificada uma formalização e um padrão para LCA, 

codificar-se-ia os elementos básicos de interação e comunicação. 

Possíveis implementações de linguagens: 

• KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) 

• FIPA ACL 

• KIF 

• Baseado em XML. 

 

Com todos os esforços de padronização, introduz-se o conceito de KSE 

(Knowledge Sharing Effort), iniciado em 1990, tendo a participação de muitos 

estudiosos e pesquisadores da área, tem como objetivo desenvolver técnicas, 

metodologias e ferramentas de desenvolvimento para compartilhamento de 

informações e também reuso. O aspecto central do KSE era que tal 

compartilhamento de informações requer uma comunicação, o qual por sua vez 

necessita de uma linguagem comum (LABROU, 1999). 

 Para este modelo, todo agente deve incorporar uma visualização comum 

em seu ambiente de domínio, associados a uma ontologia. Um aspecto relevante a 

isto seria a existência de uma semântica de tokens, ou palavras reservadas comum 

entre eles. 

 Uma ontologia é um conceito particular para objetos associados em um 

mesmo domínio de aplicação. Consistem de termos, suas definições e axiomas 

relativos aos mesmos. 

 As comunicações entre agentes são baseadas em proposições, regras e 

ações em vez de simples objetos; descrevem um estado em uma linguagem 

declarativa em vez de um procedimento ou método. Quanto ao transporte de 

mensagens através de uma rede, são utilizados protocolos de transporte como TCP 

(Transmission Control Protocol), IIOP (Internet Inter ORB Protocol) entre 

outros. As trocas de mensagens não se resumem em apenas uma, mas sim em uma 
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seqüência compartilhada de mensagens. 

 A seguir serão apresentadas algumas LCA´s. 
 
2.5.1 KQML 
 

KQML é uma linguagem de comunicação de alto-nível, orientada a 

mensagens. Sua sintaxe é baseada em expressões perfomatives. São agrupados em 

parênteses e possuem pares de palavra-chave/valores (LABROU, 1999). É 

dividida em três camadas: 

• Camada content, ou de dados. 

• Camada de mensagem. 

• Camada de comunicação. 

 

Uma mensagem KQML que transporta informação do agenteA para um 

agenteB sobre o preço de um itemX de um estoque e que utiliza a linguagem 

LPROLOG e ontologia OValorProduto, seria descrita como apresentado na figura 

2.4. 

 

(ask-one: 

 :sender agenteA 

 :content (preço itemX ?valor) 

 :receiver agenteB 

 :reply-with ValorProduto 

 :language LPROLOG 

 :ontology OValorProduto 

) 

Fig 2.4 – Primeiro exemplo de mensagem usando KQML (LABROU, 1999). 

 

 Nesta mensagem, a perfomative é: :ask-one, a camada content é 

representada pela palavra chave :content. Já as palavras chave :reply-with, 

:sender e :receiver, formam a camada de mensagem. Em fim, :language e 
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:ontology, formam a camada de comunicação. 

 Em reposta, o agenteB envia ao agenteA a seguinte mensagem, como 

apresentado na figura 2.5. 

 

(tell 

 :sender agenteB 

 :content (preço itemX 22) 

 :receiver agenteA 

 :in-reply-to ValorProduto 

 :language LPROLOG 

 :ontology OValorProduto 

) 

Fig 2.5 – Segundo exemplo de mensagem usando KQML (LABROU, 1999). 

 

2.5.2 FIPA LCA 
 

 A FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents), é uma organização 

filantrópica que tem como propósito promover o sucesso de aplicações baseadas 

em agentes de software. Seu objetivo é tornar disponíveis especificações que 

maximizem a interoperabilidade entre aplicações. 

Dentre as especificações da FIPA, está incluso na área do estudo de 

agentes de software, a FIPA LCA. 

A linguagem de comunicação FIPA LCA é semelhante a KQML, ou seja, 

suas mensagens são ações e também possuem sua sintaxe semelhante, exceto pela 

diferença de nomes e palavras-chave. Porém expressam a idéia básica do que seria 

uma linguagem de comunicação de agente. 

A especificação consiste em uma série de tipos de mensagens e descrições 

de suas pragmáticas ou conjunto de regras, também não faz nenhuma referência a 

uma linguagem em particular (LABROU, 1999). 

 Demonstrado por REZENDE (2001), algumas primitivas de mensagens 
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baseadas em FIPA LCA são apresentadas a seguir na tabela 2.1. 

    Tabela 2.1 – Parâmetros de uma mensagem FIPA LCA (REZENDE, 2003). 

 
2.6 Aplicações existentes 
 

Da mesma forma que definir e conceituar agentes de software, seus tipos e 

características, também é muito importante exemplificar sua utilização e em quais 

áreas podem ser usados. 

 No desenvolvimento de sistemas, a tecnologia de agentes pode ser 

aplicada nas seguintes áreas (AGENTBUILDER, 2003): 

• Automação de processos e workflow 

Parâmetro Significado 

:sender Identifica o remetente da mensagem 

:receive Identifica o(s) destinatário(s) da mensagem 

:content Descreve o conteúdo da mensagem, ou seja, o objeto da ação 

:reply-with Introduz uma expressão que será usada pelo agente ao responder a 
mensagem. Serve como um identificador da mensagem original. 

:in-reply-to Indica uma expressão de referência para qual a mensagem é uma 
resposta. 

Exemplo: Se um agente A envia para o agente B uma mensagem 
que contém: 

:reply-with pergunta1 

O agente B responderá com uma mensagem contendo: 

:in-reply-to pergunta1 

:language Expressa o esquema de codificação do conteúdo da ação. 

:ontology Indica a ontologia que fornece um significado para os símbolos no 
conteúdo da mensagem. 

:reply-by Indica o tempo/data máxima, que o agente emissor gostaria de 
receber a resposta. 

:protocol Introduz um identificador para o protocolo que o agente emissor 
está utilizando. 

 

:conversation-id 

Utiliza uma expressão para identificar uma seqüência dos atos 
comunicativos que juntos formam uma conversação. 
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• Comércio eletrônico 

• Solução de problemas distribuídos 

• Ensino Colaborativo 

• Aplicação de Internet 

 
 
2.6.1 P-Mail – A Private EMail System 
 

 P-Mail é um sistema de mensagens instantâneas que utiliza agentes de 

software para implementar o e-mail cliente. O sistema é programado para 

assegurar que as mensagens se mantenham seguras. Esta privacidade é devido ao 

fato que tais mensagens não residem em nenhum servidor de e-mail. P-Mail é um 

sistema ponto-a-ponto de comunicação, ou seja, a mensagem se move da máquina 

que a enviou diretamente para a estação de destino (AGENTBUILDER, 2003). 

 

2.6.2 Agentes filtradores de informações 
 

 

Tendo em vista a quantidade de informações hoje disponíveis na Internet, 

usuários e ferramentas de busca se tornam incapazes de buscar a informação na 

medida exata que atenda as suas necessidades. NewT é um sistema implementado 

em C++ em plataforma Unix que possibilita ao usuário criar agentes e treiná-los 

com exemplos de artigos os quais devem ou não serem selecionados. 

 Podem ser criados agentes de informações de negócios, de esportes e 

agentes que buscam informações sobre política. Estes possuem ainda informações 

sobre autor, fonte obtida, índices entre outros. 

 Uma vez que um agente iniciou sua busca, o mesmo pode receber uma 

resposta positiva ou negativa do usuário sobre a informação selecionada; desta 

maneira a probabilidade de um agente buscar mais fontes indesejáveis irá 

diminuir. 

 O sistema é restrito a palavras-chave. Entretanto é possível tornar 

disponível o método de análise semântica de textos, como resultado das pesquisas 
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da compreensão das linguagens naturais (AGENTBUILDER, 2003). 

 

2.7 Conclusão 
 
 

 O estudo de agentes de software ainda se encontra sob pesquisa e oferece 

aos analistas e desenvolvedores um novo paradigma na forma de desenvolvimento 

e comunicação entre sistemas, sendo estes heterogêneos ou não. Além disso, 

existe a integração das diversas áreas e campos de estudos da computação. 

 Diante deste fato, muitas tentativas estão sendo realizadas em busca de 

uma definição e padronização para o termo em questão. Existem muitas 

instituições de pesquisa que ergam esforços e motivações para alcançarem um 

acordo comum sobre sua forma de utilização. 

 No próximo capítulo será descrita a utilização da tecnologia de agentes de 

software em ambientes distribuídos, obtendo assim um estudo mais aprofundado 

de um tipo de agente de software caracterizado por agentes móveis. 
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3 – Agentes Móveis 
 

 

No capítulo anterior, foi exposto sobre a tecnologia de agentes em seu 

conceito, o porque e como podem ser utilizados. Dentre as citações apresentadas 

dos tipos de agentes de software existentes, temos como exemplo, agentes móveis. 

 Será apresentado nesta sessão, o uso desta tecnologia em ambientes 

distribuídos, uma vez que estes necessitam de soluções escaláveis e adaptáveis 

entre os mesmos. 

 

3.1 Agentes móveis comparados a outras soluções 
 

 Comparar a tecnologia de agentes com outras, será importante para 

examinar a propriedade de mobilidade e flexibilidade em relação a outras 

tecnologias. 

 

3.1.1 Java applets 
 

 Os Java applets são pequenos programas carregados do servidor para 

máquina cliente e são escritos na linguagem Java. Sendo menores que programas 

compilados, é feito apenas o download do seu bytecode para máquina cliente, uma 

classe Java que representa o applet. A execução deste é graças a JVM (Java 

Virtual Machine) (DIMITRI, 2001). 

A diferença significativa para estas duas tecnologias seria a flexibilidade 

de uma aplicação baseada em agentes; um caso seria a possibilidade de um agente 

realizar seu trabalho em outra máquina caso a estação corrente esteja sobre-
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carregada, além disso, os agentes não possuem mobilidade restrita entre 

cliente/servidor. 

 
3.1.2 Sistemas Cliente / Servidor 
 

 Para melhor entender, agentes móveis e seus comportamentos, ilustra-se 

abaixo na figura 3.1 uma arquitetura típica cliente/servidor. 

 

 

Fig 3.1 – Arquitetura Cliente Servidor (SUNDSTED, 1998b). 

 

Uma arquitetura cliente/servidor é constituída de duas partes: uma parte 

cliente e outra servidora. Usualmente, estas partes são disponibilizadas em 

máquinas separadas e se comunicam através de uma rede. Quando o cliente 

necessita de algum dado ou recurso do servidor, manda uma requisição a este 

através da rede. O servidor, por sua vez, responde à requisição. Estes 

procedimentos sempre ocorrem na arquitetura tradicional cliente/servidor. Cada 

requisição/resposta necessita de uma mensagem através da rede (SUNDSTED, 

1998b). 

 Entretanto, em uma mesma arquitetura cliente/servidor constituída de duas 

partes, diferencia-se agora a forma de comunicação entre elas. Esta diferença é 

resultado da utilização de agentes móveis em seu ambiente. 

 Quando o cliente necessita de dados ou recursos do servidor, este não mais 

se comunica com aquele pela rede; agora, o cliente migra seu código e 

processamento para a máquina servidora. Uma vez no servidor o cliente (agente 
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móvel) faz suas requisições diretamente. Quando executada sua tarefa, o cliente 

retorna a sua origem. 

 Esta forma de comunicação com utilização de agentes móveis é mostrada 

na figura 3.2. 

 

 
Fig 3.2 – Arquitetura de agentes móveis (SUNDSTED, 1998b). 

 
3.2 Estrutura interna 
 

 Um agente móvel é uma entidade composta de duas entidades básicas. 

Uma destas entidades é seu código em si que consiste de instruções e definem seu 

comportamento, a outra é a informação do estado corrente de execução do agente 

(SUNDSTED, 1998b). 

 Na mudança de um ambiente, um agente carrega seu estado e seu código. 

Desta forma, possuem o conhecimento do que fazer, como fazer e o que estava 

sendo feito até o momento do estado atual. 

 

3.3 Vantagens para sua utilização 
 

 Diante destes dois paradigmas de comunicação, fica ainda em aberto a 

questão da melhor utilização e vantagens do uso de agentes móveis sobre a 

arquitetura cliente/servidor. 

Segundo SUNDSTED (1998b), para justificar a utilização de agentes 
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móveis é importante levar em consideração os seguintes itens: 

 

• Agentes Móveis resolvem o problema de latência da rede. Uma vez 

que o código é executado no servidor, elimina a repetitiva troca de 

mensagens pela mesma.  

 

• Reduz o risco de desenvolvimento do projeto, permitindo tomadas 

de decisão quanto à localização do seu código em resposta a 

performance do sistema. De fato, permite mudanças durante e 

depois da construção do sistema, caracterizando assim sua 

flexibilidade. 

 

• São entidades que podem ser replicadas com objetivo de 

recuperarem a si mesmos, em caso de falhas de rede ou máquina. 

Quando ocorre, o agente replicado irá sobrescrever o agente 

perdido por tal falha. 

 

Agentes móveis também podem ser largamente utilizados em dispositivos 

móveis. Suponha que um dispositivo móvel possua uma conexão wireless, e ainda 

suporte o uso de agentes móveis. Um programa pode consistir de um agente de 

interface e agentes de processamento. É possível que apenas o agente de interface 

fique em processamento no dispositivo móvel, enquanto que os agentes de 

processamento migram entre plataformas em busca de maior poder de 

processamento (DIMITRI, 2001). 

Dentre as justificativas apresentadas para utilização de agentes móveis, a 

mais relevante seria sobre a comunicação realizada entre sistemas. Tendo seu 

crescimento responsável pela World Wide Web, os sistemas que trabalham em 

ambientes geograficamente distribuídos requerem o uso de tecnologias 

computacionais móveis e flexíveis, ou seja, ajustáveis às necessidades do 

ambiente. Esforços para melhoria da qualidade da comunicação tendem ao estudo 
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dos agentes móveis. 

 

3.4 Considerações sobre a não utilização 
 

 Como softwares baseados em agentes móveis são executados em 

ambientes distribuídos, estes herdam algumas desvantagens dos sistemas 

distribuídos. Se agentes estão sendo processados em diversas estações, a 

probabilidade de erros pode ser maior devido a uma queda da rede ou até mesmo 

da estação (DIMITRI, 2001). 

 Em consideração a performance, estes sistemas são dependentes da 

capacidade de processamento da plataforma sobre a qual tais agentes estão 

trabalhando, diante desta situação, poderá ocorrer um atraso de resposta para todo 

o sistema, uma vez que, se um agente encontra-se em um ambiente cuja 

performance está prejudicada, outros agentes, dependentes de comunicação com 

este, sofrerão as conseqüências. 

 Demonstrada no tópico anterior, uma das vantagens da utilização da 

tecnologia de agentes móveis seria, por exemplo, a solução encontrada ao 

problema da latência da rede. Por outro lado, é importante considerar que, e como 

explicado por DIMITRI (2001), caso exista uma rede lenta ou quando um agente 

trabalha em uma estação cujo processamento seja lento, outros agentes que 

comunicam com este sofrerão as conseqüências deste atraso, pois ocasionará um 

atraso no fluxo das informações em todo o sistema.  

Para sua utilização nos dispositivos móveis, estes encontrarão as mesmas 

dificuldades descritas acima, como a vulnerabilidade dos agentes quando 

executados em diferentes máquinas e em consideração ao problema da lentidão da 

rede. 
 

3.5 Segurança 
  

 Semelhantes a outras tecnologias de sistemas distribuídos, as quais 

trabalham com passagem de mensagens, chamadas remotas a procedimentos, 

objetos distribuídos entre outros, os agentes móveis também possuem 
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requerimentos de segurança. 

 Devido a fatores como sua autonomia de execução, suspensão das próprias 

atividades e transferência a outras estações de trabalho através da rede, faz deste 

novo paradigma de sistemas distribuídos um meio não seguro. As estações 

remotas que hospedam agentes podem fazer mal uso dos dados ou da lógica de 

negócio de um agente móvel. Entre as necessidades da aplicação da segurança 

sobre agentes móveis, temos principalmente a confidenciabilidade e seu 

anonimato (SAU-KOON, 2000). 

 
3.5.1 Confidenciabilidade 
 

 Qualquer dado ou informação armazenada deve ser confidencial. Os meios 

de escuta/ataque podem obter informações das atividades de um agente não 

apenas pelo conteúdo das mensagens, mas também pela transição destas entre eles 

(JANSEN, 1999). 

 O monitoramento do fluxo das mensagens correntes permite que outros 

agentes obtenham informações sem a devida permissão. Agentes devem ser 

capazes de detectarem uma LCA (Linguagem de Comunicação de Agente), na 

qual possuirão uma assinatura que irá garantir tal confidenciabilidade. 

 Não apenas pela sua identidade e conteúdo das informações, estes podem 

requerer que sua localidade se mantenha confidencial. Haverá casos que agentes 

necessitarão que sua presença seja pública ou privada, uma alternativa para este 

problema seria a configuração de um pseudonome que resguardará sua identidade 

a outros agentes. 

 Outro fator de confidenciabilidade a ser levado em consideração é em 

relação à auditoria dos logs registrados pelos agentes. As atividades realizadas 

pelos agentes podem ser armazenadas em logs e devem ser tratadas estritamente 

pelos administradores (JANSEN, 1999). 

 
3.5.2 Anonimato 
 

 Uma plataforma de suporte deve ser capaz de manter a identidade secreta 

de um agente e ainda manter uma forma de reversão deste anonimato caso 
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necessário. 

 Segundo apresentado por JANSEN (1999), as informações armazenadas 

em uma plataforma, devem ser cuidadosamente tratadas. Neste caso, quais 

informações se manterão em locais públicos e sobre quais condições estas 

informações devem ser acessadas. Outros fatores são citados a seguir: 

 

• Integridade: a plataforma de suporte deve proteger os agentes de 

modificações não autorizadas em seu código, estado e suas 

informações. 

 

• Auditoria: cada processo, intervenção de agente ou humana deve 

ser auditada, identificada e autenticada. Estes processos incluem: 

acesso a objetos, arquivos e até mesmo mudanças na política de 

segurança da plataforma de suporte. 

 

• Disponibilidade: A plataforma deve manter sempre uma 

disponibilidade de serviços para agentes locais e remotos, 

promovendo controle de concorrência, suporte a acessos 

simultâneos, gerenciamento de deadlock e controle de acessos. 

 
 
3.6 Linguagens de suporte 

 

Agentes móveis carregam em seu código-fonte objetos que devem ser 

transmitidos entre sistemas distribuídos, podendo desta forma, proporcionar aos 

mesmos um ganho de performance e funcionalidade (KNABE, 1997). 

Uma linguagem de programação de agentes móveis deve expressar suas 

formas de construção, transmissão, recepção e em seguida execução. Sua 

implementação deverá estar apta à heterogeneidade de plataformas entre 

diferentes máquinas passíveis de comunicação. Dentre as propriedades 

apresentadas, essencialmente teremos a habilidade de acessar recursos em locais 

remotos. A seguir o estudo realizado sobre algumas linguagens (THORN 1997). 
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3.6.1 Java 
 

 Java é uma linguagem orientada a objetos criada pela Sun Microsystems. 

 Sendo uma variante da linguagem C++, foram retirados do Java todas as 

dificuldades de implementação como trabalho com ponteiros. Baseada na JVM 

(Java Virtual Machine), a linguagem é interpretada e independente de 

plataformas. 

Esta ainda possui outras propriedades como: serialização, usado para 

armazenar o estado corrente do programa, um pacote em sua biblioteca que 

permite uma boa programação em sistemas distribuídos, segurança entre outros 

(LETSCH, 2001a). 

 

 
3.6.2 Limbo 
 

 Esta é uma linguagem declarativa. Baseada principalmente na estrutura do 

C, contém declarações Pascal, gerenciamento de memória e de threads. 

 É uma linguagem compilada para plataforma RISC, possui uma biblioteca 

com funções para programação em rede, criptografia e gráficos de interface 

(THORN 1997). 

 
 
3.6.3 Telescript 
 

 Telescript é também uma linguagem orientada a objetos desenvolvida para 

programação que envolva sistemas distribuídos. Telescript não tende a ser uma 

linguagem comum, mas sim, uma linguagem especializada. Seu conceito central 

gira em torno de um agente; movendo-se pela rede através do Telesphere, o qual é 

um interpretador para a linguagem, que inclui uma coleção de classes e um 

mecanismo chamado place. Este mecanismo é um processo que aceita chamadas 

de agentes remotos. Aqui os agentes rodam em domínios separados, e podem 

interagir apenas no ambiente que estão sendo executados. Neste modelo, agentes 

são enviados carregando consigo uma espécie de ticket, que por sua vez especifica 
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o destino, place, e uma possível rota para este endereço (THORN 1997). 

 

3.7 Plataformas de suporte 
 

 Na área de estudos dos agentes de software, muitos interesses têm sido 

voltados para, além da busca de padrões, o desenvolvimento de plataformas de 

suporte, de desenvolvimento e gerenciamento de agentes. Neste tópico serão 

apresentados alguns destes pacotes de desenvolvimento de agentes móveis. 

 
3.7.1 M.A.P. 
 

 Citado por (M.A.P, 2003), o MAP (Mobile Agents Plataform) é um pacote 

de software para desenvolvimento e gerenciamento de agentes móveis. A 

linguagem usada para seu desenvolvimento foi JAVA. 

 Esta foi criada para prover todas as ferramentas necessárias para 

construção de agentes, oferecendo ainda funcionalidades como criação, 

suspensão, ativação, desativação, comunicação e migração de agentes. O MAP é 

uma ferramenta contida de uma interface gráfica que ajuda no gerenciamento de 

agentes com as funcionalidades acima descritas. Esta permite que agentes migrem 

para outras plataformas que o suporte. 

 Segurança é outro fator importante contido na plataforma. Aqui, não será 

aceito outro agente externo, o qual possa obter informações em seu ambiente sem 

que haja a informação da sua identidade, quem o enviou e qual ação lhe é 

permitida. Um outro fator de segurança implementado na plataforma MAP 

consiste em autenticação e autorização, os quais irão proteger as estações, os 

agentes daquele ambiente e ainda ataques vindo da rede. Estas técnicas são 

baseadas em chaves públicas de encriptação, na qual podem provar sua 

identidade. 

 
3.7.2 Mobile Agent Framework (MAF) 
 

 Assim como outros processos e formas de comunicação, a aceitação geral 

do uso da tecnologia de agentes móveis dependerá de padrões e especificações 
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que estabelecerão métodos e procedimentos para os mesmos. 

 Assim como exposto por BIESZCZAD (1998), os padrões propostos estão 

sendo realizados com base em plataformas neutras, independentes. Neste modelo 

de plataforma, também é apresentada uma camada virtual entre os pontos 

passíveis de comunicação. Definido como região de agente, esta camada possui 

vários sistemas agentes que podem comunicar-se entre si. Inclui-se aqui a 

facilidade de armazenamento e recuperação de agentes, método de criação, 

transferência e invocação de agentes remotos. 

 Dois objetos MAF (Mobile Agent Framework), são definidos na 

especificação; o MAFAgentSystemInterface e o MAFFinderInterface. O 

MAFFinder oferece um serviço de nomes para agentes, uma região de agente é 

provida por um MAFFinder. Este por sua vez é registrado como um objeto 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture). Através deste, o trabalho 

começa quando um agente, ou um MAFClient, localiza, e comunica-se com outro 

agente. Por sua vez, o MAFAgentSystemInterface, oferece um gerenciamento 

padrão de operações como receber, criar, suspender e terminar. 

 CORBA é uma especificação que permite aos objetos de sistemas 

distribuídos se comunicarem de forma transparente, não importando sua 

localidade ou plataforma que residam. Mais informações podem ser encontradas 

em (CORBA, 2003). 

 
3.7.3 Borg 
 

 Borg é uma plataforma de sistemas de agentes móveis que consiste de 

duas partes. A primeira é caracterizada como parte central do sistema, chamada de 

borg engine, ou borgcore, que por sua vez irá interpretar os agentes. A segunda 

parte são as diferentes interfaces oferecidas aos usuários de sistemas como 

Windows, KDE, interface de texto, interface Web entre outras (HONDT, 2003). 

Características da plataforma: 

• Mecanismo de roteamento de localização 

• Forte mobilidade 
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• Modelo computacional para diversas arquiteturas de redes 

Esta plataforma foi inicialmente desenvolvida através de uma linguagem 

chamada Pico. Esta é uma linguagem educacional desenvolvida para fins 

acadêmicos (HONDT, 2003). 

Possui basicamente seu código escrito nesta linguagem, com algumas 

funções primitivas que permitirá a comunicação entre agentes. Aqui os agentes 

podem se comunicar de três maneiras: 

• Chamada remota 

• Envio / resposta síncronos 

• Envio / resposta assíncronos 

 
3.7.4 TAgents System 
 

 Outra plataforma de agentes móveis é denominada de TAgents (Traveling 

Agents), desenvolvida na Universidade Carlos III de Madrid em 1999 / 2000. 

 Esta possui como base uma classe TAgentSite. Para o gerenciamento e 

controle de agentes, o sistema consiste de outras duas classes, estas são chamadas 

de TAgentLauncher e TAgentSiteLauncher. A classe TAgentSiteLauncher, é a 

classe que irá instanciar um novo site na plataforma para execução de agentes, e 

por sua vez, a classe TAgentLauncher, é responsável por gerenciar cada agente 

individual na plataforma; possui funções como: iniciar, remover e enviar 

mensagens entre os mesmos (LETSCH, 2001b). 

 A comunicação neste ambiente se resume em: transferir o agente para 

outro sistema e fazer com que este envie mensagens a outros agentes neste 

ambiente. A transferência é iniciada por um método chamado sendMe2OtherSite 

da classe TAgentSite. 

 A criação de um agente é executada por um método loadTAgent da classe 

TAgentLauncher. Desta forma, um novo agente é criado com um novo id. 
 

3.8 Conclusão 
 

 No capítulo 2, foi demonstrada a tecnologia de agentes de software no seu 
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conceito e aplicações. Um dos tipos de agentes citados e em seguida tendo seu 

estudo aprofundado no capítulo 3 foram os agentes móveis. 

 O estudo de agentes móveis se torna um interessante tópico de pesquisa 

uma vez que envolve outras áreas da computação distribuída ou computação 

móvel. Analisar os requisitos, as facilidades e dificuldades de sua implementação 

são desafios quando se deseja implementar um sistema baseado em agentes, visto 

que, e como apresentado, existem diversas plataformas de suporte e 

desenvolvimento para estes tendo como conseqüência uma não padronização e 

formalização para estes sistemas. 

 No próximo capítulo será discutido sobre a especificação de uma 

plataforma de suporte de agentes móveis denominada Aglets. Esta especificação 

traz as informações de sua API (Aplication Programing Interface), classes e ciclo 

de vida de um agente móvel. 
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4 – Ferramenta para implementação de agentes 
 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, o qual demonstra a utilização de 

agentes móveis, utilizou-se uma plataforma de desenvolvimento denominada 

Aglets da IBM. Esta se encontra na versão 2.0.2, sendo a última data de 

atualização em fevereiro de 2002, possui seu código fonte aberto e pode ser 

encontrado em (SOURCEFORGE, 2002). 

 Tendo em vista que esta ferramenta foi inicialmente desenvolvida pela 

IBM, toda a especificação descrita neste capítulo foi obtida apenas de uma única 

referência. Esta documentação poderá ser encontrada através da referência (IBM, 

1998). 

 

4.1 Análise da ferramenta 
 

 Aglets são objetos Java que podem mover-se de uma estação a outra 

através de uma rede, ou seja, seguindo o princípio básico da mobilidade de 

agentes, um agente em processamento em uma estação, pode, repentinamente 

interromper sua execução, ser despachado a outra estação e assim iniciar sua 

execução novamente. Quando um Aglet se move, leva, consigo seu código e seu 

estado. 

 São características da ferramenta: 

 
• Utiliza como linguagem base de desenvolvimento Java. 

• Oferece um mecanismo de programação de agentes sem a 

necessidade de alterações na JVM (Java Virtual Machine). 

• Suporte a comunicação entre agentes. 
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• Oferece mecanismos de segurança que garantem a 

confidenciabilidade dos agentes. 

• Independe da plataforma de Hardware ou Sistema Operacional para 

suportar agentes. 

 
4.1.1 Modelo de Objetos Aglets 
 

 A API (Aplication Program Interface) para os Aglets define todos os 

métodos, classes e interfaces para seu desenvolvimento. A figura 4.1 mostra o 

contexto principal da ferramenta. 

 

 
Fig 4.1 – Contexto principal da ferramenta Aglet (IBM, 1998). 

 

Estas classes estão descritas a seguir: 

 

a – com.ibm.aglet: 

 

A classe abstrata Aglet define os métodos fundamentais para o controle do 

ciclo de vida de um agente. É responsável também pelo controle de sua 

mobilidade através do procedimento dispatch(URL). Esta primitiva fará com que 

um agente mova-se do localhost para o destino dado como argumento. 

Todos os agentes móveis implementados no Aglet devem estender, herdar 

esta classe. 

b – com.ibm.aglet.AgletProxy: 
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 A interface AgletProxy atua como um “controlador”. Para comunicação 

com agentes e proteção contra os não bem vindos, é necessário obter uma 

referência aos agentes através deste método. 

 Uma outra importante característica da interface AgletProxy, é oferecer 

transparência de localidade, tornando assim mais dinâmica a troca de mensagens 

entre agentes que se localizam em diferentes estações. 

 

c – com.ibm.aglet.AgletContext: 

 

 O conceito de ambiente, aqui é descrito através da interface AgletContext. 

Esta classe prove um controle sobre o que está em execução, definindo assim um 

ambiente. Um agente pode usar esta interface para obter informações de outros 

agentes, endereços remotos que estejam em outro contexto e até mesmo criar 

outros agentes. Um ponto importante a ressaltar é que quando um agente é 

movido, um novo contexto é criado para o mesmo. 

 

d – com.ibm.aglet.Message: 

 

 A comunicação entre agentes se dá através desta classe. Um objeto 

message possui um tipo de informação String que é aplicada como parâmetro por 

alguns procedimentos como AgletProxy.sendMessage(Message msg) e, em 

seguida, tais mensagens são tratadas pelo agente receptor através do método 

Aglet.handleMessage(Message msg). 

 
4.1.2 – Aglets e seu clico de vida 
 

 A classe Aglet prove funcionalidades básicas para um objeto móvel, todos 

objetos móveis, os aglets, devem ser uma instância pertencente a uma sub classe 

da classe com.ibm.aglet.Aglet. Há duas maneiras de instanciar novos objetos. A 

primeira maneira é através do seu contexto pelo método createAglet(). A outra 

maneira é através do método clone(), este replica o objeto com o estado corrente 

porém com um AgletID diferente do original. 
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 Uma vez criado, um aglet pode ser despachado para um local remoto. Veja 

na figura 4.2 o esquema do clico de vida de um aglet. 

 

 
Fig 4.2 – Clico de vida de um aglet (IBM, 1998). 

 

 

 Todo objeto aglet pode mover-se através do método dispatch(URL). A 

mobilidade dos objetos é entre contextos de execução. Entretanto, estes contextos 

podem estar na mesma JVM, ou até mesmo em diferentes estações. 

 Aglets suportam persistência de objetos, podendo desta forma, serem 

armazenados em locais secundários. O método deactivate(long timeout), fará com 

que um objeto aglet se torne persistente por um dado tempo em mili-segundos. 

Depois deste tempo percorrido ou solicitado sua ativação por outro programa, tal 

objeto é ativado no mesmo contexto no qual foi desativado. 

 A seguir alguns métodos básicos da utilização dos aglets: 

• OnCreation(): método executado uma única vez durante a instanciação de 

um agente. 

• OnCloning(): executado quando ocorre a replicação de um agente 

mantendo o estado corrente. 

• OnDispatching(): invocado quando um agente move-se a uma estação 

remota. 

• OnReverting(): executado quando um agente recebe o comando retract. 



 

 34 

• OnDeactivating(): ocorre quando um agente se torna persistente e seu 

estado é armazenado na estação corrente. 

• OnActivation(): executado quando um agente desativado é reativado, e 

seu estado restabelecido. 

• OnDisposing(): método executado quando um agente está para ser 

destruído. 

 

4.2 Arquitetura do Sistema 
 

 A arquitetura dos Aglets consiste de duas API´s e duas interfaces de 

implementação: 

 

• Aglet API 

• Aglets Runtime Layer – The implementation of Aglet API 

• Aglet Transport and Communication Interface 

• Transport Layer 

 

A camada Aglet Runtime é uma implementação da Aglet API que prove as 

funcionalidades básicas como criação, gerenciamento e transferência dos aglets. 

Esta camada define o comportamento das API´s como Aglet e AgletContext. 

A camada de transporte, por sua vez, é responsável pelo transporte de um 

agente para seu destino em forma de byte-code que contém as definições de 

classes, assim como seu estado. Esta camada definida pela API é chamada Aglet 

Transfer and Comunication Interface (ATCI), esta implementação é responsável 

pelo envio, recebimento e troca de mensagens entre agentes. Existe ainda nesta 

camada, um protocolo de transporte chamado Aglet Transfer Protocol (ATP), que 

é responsável pela migração de agentes móveis entre hosts. Este é baseado no 

protocolo de comunicação http. 

Ao solicitar a migração de um agente, a camada Runtime irá converter o 

agente na forma de byte-code, tendo assim seu estado de execução e seu código. 

Caso a requisição de migração ocorra com sucesso, o byte-code então é passado 
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para a camada ATP através do ATCI, após a migração o processo ocorre de 

maneira inversa como demonstrado na figura 4.3. 

 

 
Fig 4.3 – Etapas de migração de um agente (IBM, 1998). 

 

 O gerenciamento dos agentes nesta plataforma pode ser feito através do 

Aglet Server (Tahiti), este é um daemon (processo que fica rodando no servidor) 

que é composto de um contexto e um visualizador gráfico para controle dos 

agentes. O contexto roda os agentes hospedados por este servidor e o ATP 

daemon controla as mensagens que chegam para comunicação com outros 

agentes. 

 

4.3 Segurança em Aglets 
 

 Segurança é essencial para todo sistema de agentes móveis, pois o 

recebimento de um agente remoto malicioso pode causar danos irreparáveis ao 

sistema. 

 Em sistemas de agentes móveis, agentes necessitam de preservar sua 

identidade, para que estes sistemas possam controlá-los de acordo com seus 

privilégios de acesso. 

 
4.3.1 Variáveis de ambiente e proteção de arquivos. 
 

 As bibliotecas da API do Aglet estão armazenadas em um local físico no 

servidor, e este local é representado através da variável de ambiente 

CLASSPATH. A variável AGLET_HOME é a localização padrão para criação de 
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agentes. Já a variável AGLET_EXPORT_PATH contém as classes públicas dos 

agentes que podem ser movidos, entretanto esta deve ser configurada pelo usuário, 

visto que, por padrão existe um diretório public onde agentes podem ser 

acessados. 

 Desta forma, manter estes diretórios fisicamente e virtualmente protegidos 

é essencial, caso contrário, poderá ocorrer quebra de segurança e classes poderão 

ser substituídas. 

 Classes que estão presentes no CLASSPATH não podem ser transportadas 

e sim apenas classes que estão em AGLET_EXPORT_PATH são destinadas a 

estações remotas. 

Dentro das configurações do servidor de Aglets, é possível definir os 

níveis de acesso que aglets criados na máquina possuem e níveis de acesso dos 

aglets provenientes de outras máquinas. 

 

4.3.2 Propriedades de um Aglet 
 

 

Instância Aglet Classe Aglet 
Identidade Class Name 
Proprietário Code base 
Data criação Version 

Tabela 4.1 – Propriedades de um agente (IBM, 1998). 

 

 Aglets são identificados pela sua identidade e code base. O proprietário é 

identificado pelo seu nome e endereço de e-mail. 

 

4.4 Conclusão 
 

 Avaliar uma ferramenta de suporte de desenvolvimento de agentes de 

software, requer uma análise quanto a sua API, quanto à documentação da 

especificação do sistema, o suporte a mobilidade e também em relação às últimas 

atualizações e publicações da ferramenta, verificando assim a continuidade do seu 

projeto.  
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A ferramenta analisada em questão denominada Aglets, inicialmente 

desenvolvida pela IBM possui alguns pontos fortes como seu código fonte aberto 

e suporte a mobilidade de agentes de software. 

 Suas vantagens também se resumem quanto a sua facilidade de uso, possui 

uma especificação acompanhada de exemplos juntamente com sua API e o 

gerenciamento dos agentes é feito de maneira simples através do Tahiti. Sua 

linguagem base de utilização é Java, que conseqüentemente é suportado em 

diferentes plataformas de SO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

5 – Utilização de Agentes Móveis em redes coorporativas 
 
 Este capítulo demonstra a utilização de agentes móveis em redes 

coorporativas, com uma aplicação focada na localização de arquivos em uma 

determinada rede e funciona como um assistente ao administrador desta rede. 

 Neste capítulo é feita a análise em linguagem UML (Unified Modeling 

Language) para demonstrar seu funcionamento, todos os processos e os passos 

executados pela aplicação. 

 

5.1 Descrição da aplicação 
 
 

 A aplicação proposta consiste de um agente estático denominado Master 

que por sua vez pode instanciar novos agentes, estes denominados Slave, quantas 

vezes for necessário para percorrer todas as estações de uma rede. 

 Para obter os endereços das estações remotas, as quais receberão os 

agentes Slave, o agente Master fará a leitura de um arquivo texto que contém os 

endereços cadastrados. 

 O objetivo do agente Master é criar, em tempo de execução, um agente 

Slave para cada estação remota, e designá-lo para tal. Após despachar um agente 

Slave, o agente Master ficará aguardando na estação onde fora instanciado, pela 

resposta do agente Slave. 

 Já citado acima sobre sua forma de criação, o objetivo do agente Slave é 

efetuar a busca de arquivos na estação para a qual foi despachado. Para a 

realização deste trabalho, o agente Slave conta com os argumentos do nome do 

arquivo e o caminho a ser percorrido. Veja a seguir o diagrama de contexto geral 
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da aplicação: 

 

 

Fig 5.1 – Diagrama de contexto 

 

 É importante ressaltar que o agente Master guarda as informações de todos 

os agentes Slave criados. Estas informações compreendem os ID´s de cada agente 

e o endereço da estação remota deste agente. 

 Estas informações são necessárias para que o agente Master possa 

controlar os agentes Slave. 

Verifique as etapas realizadas pelo sistema através das ilustrações a seguir: 

 

1. A figura 5.2 ilustra um agente Master sendo criado e em seguida, enviando um 

agente para a estação cujo IP (Internet Protocol) é: 192.168.0.2 

 

Fig 5.2 – Agente Master enviando um agente Slave para estação remota. 

 

2. Em seguida, já na estação remota, a ilustração 5.3 mostra o trabalho realizado 

pelo agente Slave. Ao chegar na estação remota, este se identifica imprimindo na 

tela seu ID, e depois de realizada a busca, mostrará os arquivos encontrados ainda 

na tela desta estação para finalmente retornar a sua origem. 
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Fig 5.3 – Agente Slave executando seu trabalho remotamente 

 

3. Realizado o trabalho do agente Slave, e este retornando a resposta para sua 

estação de origem, se comportará agora como mostra a figura 5.4. Será impresso 

na tela o ID do agente, a estação remota da qual acabou de chegar, e o nome e 

caminho dos arquivos encontrados. 

 

Fig 5.4 – Agente Slave. Resposta na tela da estação de origem. 

 

5.2 Implementação 
 

 Para concretizar o desenvolvimento do estudo de caso apresentado neste 

trabalho, utilizou-se a plataforma de suporte Aglets como especificado no capítulo 

anterior. Analisa-se a aplicação através da metodologia de modelagem de sistemas 

UML (Unified Modeling Language) pela razão de ser precisa na declaração de 

procedimentos e etapas do clico de vida dos agentes. O sistema será descrito 

através dos seguintes diagramas: 

¬ Diagrama de casos de uso; 

¬ Diagrama de classe; 

¬ Diagrama de seqüência. 
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A linguagem de programação utilizada pela plataforma é Java. Desta 

forma o sistema estará habilitado a ser implementado em diferentes plataformas 

de hardware e sistema operacional. 

Um outro fator importante a ser levado em consideração é quanto ao 

processo de migração dos agentes entre estações. Estes se movem em arquiteturas 

de redes que utilizam o protocolo de transporte TCP/IP (Transmission Control 

Protocolo / Internet Protocol). 

 
5.2.1 Casos de Uso 
 

 O diagrama de casos de uso é apresentado na figura 5.5 a seguir, para, 

posteriormente, descrever os cenários dos casos de uso. 

 

 

Fig 5.5 – Diagrama de casos de uso 

 

Caso de uso: Cria Agente Máster 

 

• Este é o único processo executado pelo usuário externo. Neste 

passo o agente Master é criado em uma estação. 

 

Caso de uso: GetURL 
 

• Ler um arquivo texto, denominado urls.txt, que contém os 



 

 42 

endereços IP´s das máquinas a serem receptoras dos agentes Slave. 

 

Caso de uso: Cria agentes Slave 
 

• Cria agentes Slave obtendo seu ID e a referência de seu proxy; 

• Despachar o agente criado para a estação remota 

 

Caso de uso: Recebe Resposta 
 

• Recebe mensagens enviadas pelos Agentes Slave. 

• Toma atitudes de acordo com a mensagem recebida. 

• Caso parâmetro de mensagem é igual a Encontrou 

o Trazer de volta o agente que enviou esta mensagem 

o Envia mensagem aos outros agentes na rede para serem 

eliminados 

• Caso parâmetro de mensagem é NaoEncontrou 

o Imprime na tela o endereço e ID do agente que enviou esta 

mensagem, indicando que o este não encontrou o arquivo 

desejado. 

 

Caso de uso: Procura Arquivo 
 

• Executado na estação remota, este processo procura arquivos com 

os parâmetros do nome do arquivo e caminho a ser percorrido. 

• À medida que arquivos são encontrados, seu nome e seu caminho 

completo são armazenados em um vetor.  

 

Caso de uso: Envia Reposta 
 

• Depois de encerrado o processo da localização do arquivo, o agente 

Slave envia mensagem para o agente Master na estação de origem. 

Esta reposta é uma mensagem que irá conter como argumento a 

palavra Encontrou caso a localização tenha sido concluída com 
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sucesso, caso contrário a mensagem tem como argumento a palavra 

NaoEcontrou. 

 

 
5.2.2 Diagrama de classe 
 
 

 Confira na figura 5.6 a seguir, o diagrama de classes da aplicação. 

 

 

 

 

Fig 5.6 – Diagrama de classe 

 

 

 A classe principal representada pelo diagrama de classes é a classe Aglet. 

Esta é uma classe abstrata da plataforma Aglets, sendo considerada a classe base 

para o início da construção de agentes. 
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 A classe Master representa o agente Master como especificado. Esta 

classe, assim como todas as classes que definem um agente na plataforma em 

questão, é herdada da classe Aglet. Em seguida, a classe Slave, é a classe que 

representa os agentes Slave na aplicação. Seus métodos são utilizados para seu 

controle e para a busca de arquivos. 

 Entre estas duas classes, existe a associação de multiplicidade entre 1 e 

1..*. Isto representa que 1 (um) agente Master é criado e este por sua vez irá criar 

1 (um) ou mais agentes Slave para serem despachados. 

 Uma outra classe apresentada pelo diagrama é MobilityAdapter. Esta é 

instanciada por um agente Slave para controlar sua execução através do método 

onArrival() executado quando um agente chega a uma estação remota e através do 

método onReverting(), executado quando um agente é enviado de volta para a 

estação de origem. 

 

 

5.2.3 Seqüência de Processos 
 
 
 
 Para melhor compreender as etapas e as atividades executadas entre os 

agentes descritos na aplicação, descreve-se, agora, através do diagrama de 

seqüência, apresentado pela figura 5.7, as interações ocorridas entre eles 

demonstrando o tempo de acontecimento das atividades. 

Uma vez instanciado, o agente Master irá obter os endereços das estações 

remotas as quais receberão os agentes Slave. Após este passo, estes estarão 

prontos para serem despachados através do método dispatch(). 

As atividades executadas pelo agente Slave, se iniciam através dos 

métodos OnCreation() e run(). Estes possuem o objetivo de controlar as 

mensagens exibidas para o usuário e iniciar o processo de busca de arquivos. Este 

processo é representado no diagrama pelo método ProcuraArquivo(). 

Depois de terminada a busca, uma mensagem de resposta é enviada ao 

agente Master. Esta por sua vez é tratada por este no método handleMessage() e 

após verificado o parâmetro desta, poderá buscar para a origem o agente Slave 
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com a reposta da localização de arquivos. 

 
 

 
Fig 5.7 – Diagrama de seqüência 

 
 

5.3 Dificuldades encontradas durante a implementação 
 
 

É importante levar em consideração os percalços encontrados durante o 

processo de desenvolvimento do estudo de caso proposto neste trabalho. Como 

descrito anteriormente, o sistema é constituído basicamente do serviço daemon da 

plataforma Aglet e da JVM (Java Virtual Machine) para receber agentes móveis 

nas estações. 

 Todas as estações remotas, receptoras dos agentes Slave, irão sofrer o 

processo de execução do mecanismo de acesso a arquivos realizados por este 

agente para a concretização do objetivo do mesmo. Entretanto, um agente cuja 
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linguagem de programação é Java, não terá essa permissão de acesso a arquivos, 

devido a restrições na JVM. 

 Para solucionar este problema, foram feitas alterações na JVM de cada 

estação remota através da ferramenta policytool. Esta se encontra na pasta bin, do 

diretório do Java. Veja a seguir os passos para alterar as permissões da JVM para 

acessar arquivos. 

1) Depois de iniciada a aplicação policytool, localize o arquivo 

java.policy. 

2) Selecione o item “CodeBase <AL L>”, e clique no botão Edit Policy 

Entry”. Surgirá uma caixa de diálogo que irá conter as permissões 

atuais da JVM. 

3) Clique no botão Add Permission, para adicionar uma nova permissão. 

4) No primeiro item selecione File Permission, logo abaixo selecione 

<<ALL FILES>> para aplicar a todos os arquivos e finalmente 

escolha qual permissão deseja aplicar ao acesso á arquivos, selecione 

read. Confira este passo na figura 5.8 a seguir: 
 

 
Fig 5.8 – Adição de permissão na JVM (Java Virtual Machine) 

 

5) Para finalizar clique em OK. Em seguida clique em Done e finalmente 

salve o arquivo. 

 

5.4 Conclusão 
 
 Desenvolver um sistema baseado em agentes móveis é uma atividade um 

tanto desafiadora, uma vez que ainda é um paradigma, uma forma de implantação 
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de sistemas que não possui muitos casos reais e de sucesso de implementação, o 

que dificulta o comparativo entre aplicativos. 

 Entretanto nota-se, primordialmente, o potencial que os agentes móveis 

possuem em distribuição de processamentos baseados exclusivamente em 

software. Como provado pelo estudo de caso deste trabalho, a atividade de 

processamento realizada pelos agentes não ficou centralizada em uma única 

estação servidora na rede, o que se conclui que a sobre carga desta rede foi 

eliminada, pois o processamento foi executado localmente nas estações remotas. 

 Para o estudo de caso apresentado, as dificuldades de implementações 

também estão restritas à linguagem Java, pois como exposto neste capítulo, 

alterações na JVM de cada estação remota foram necessárias. 
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6 – Conclusão 
 

 

Através deste trabalho verificou-se que o estudo de agentes de software 

ainda se encontra sob pesquisa, sendo um desafio para os desenvolvedores e 

analistas utilizarem este novo conceito na forma de comunicação e 

desenvolvimento de sistemas. 

 Pode-se observar que muitos esforços estão sendo realizados por parte de 

pesquisadores, estudantes, companhias como a IBM, e organizações como a FIPA 

(Foundation for Intelligent Physical Agents) (FIPA, 2002), em busca de uma 

formalização e padronização dos procedimentos necessários à utilização de 

agentes de software. 

 As pesquisas realizadas sobre agentes de software, em especial os agentes 

móveis integram varias áreas de estudo da computação distribuída e da utilização 

de dispositivos móveis, como celulares e palms, pois esta solução está focada na 

distribuição de atividades e processamento, uma das propostas da utilização de 

agentes móveis. 

A escolha da plataforma de suporte para o desenvolvimento da aplicação 

apresentada neste trabalho teve como principal enfoque a sua documentação e 

suas bibliotecas de desenvolvimento, visto que muitas ferramentas atuais são 

deficientes em suas especificações e API. Outro fator determinante para a escolha 

foi o suporte à mobilidade. Em razão disso, a plataforma Aglets Workbench foi 

utilizada por trazer esses itens de maneira clara e precisa, na qual sua API é 

relativamente simples, permitindo a implementação da aplicação sem grandes 

dificuldades. 

Neste trabalho, foi desenvolvido um sistema de localização de arquivos em 
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uma rede. Agentes móveis são criados e enviados para as estações remotas desta 

rede para executarem suas atividades localmente. Desta forma, fica claro perceber 

que, a distribuição do processamento ocorre de fato com a utilização dos agentes 

móveis, pois atividades foram executadas localmente por um agente remoto. Aqui, 

o problema da latência da rede não é mais o gargalo da aplicação, pois para cada 

agente, apenas três mensagens são necessárias; o envio do agente, sua resposta e 

outra mensagem para trazê-lo de volta a origem, caso esta resposta seja positiva.  

 A utilização da linguagem Java permite que aplicações sejam 

desenvolvidas de modo rápido, com código simples e ainda explorando todos os 

conceitos da orientação a objeto. Entretanto, é importante ressaltar uma das 

dificuldades encontradas durante a implantação do projeto.  

No primeiro momento, os agentes móveis não conseguiam realizar o 

trabalho de localização de arquivos devido a restrições de segurança da JVM 

(Java Virtual Machine). Para resolver este problema, alterações na JVM de cada 

estação remota foi necessária para realização e sucesso do projeto. 

Tendo em vista a situação atual das pesquisas realizadas em torno do 

assunto deste trabalho, propõe-se sua extensão para projetos futuros de sistemas 

que façam uso de agentes móveis, disseminando este conceito nas universidades e 

aos estudantes. Estes sistemas podem ser aplicações como, comércio eletrônico, 

gerenciamento de ambientes distribuídos e controle de processos. 
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ANEXO 
 
package agentes.classes; 
/* 
 * Master.java 
 * Estudo de Caso para Monografia - Tema: Agentes Móveis 
 *  Autor: ADALBERTO KNYCHALA NETO 
 * 
 *  Este programa é dedicado a fins acadêmicos. 
 */ 
import com.ibm.aglet.*; 
 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import java.net.URL; 
 
 
public class Master extends Aglet { 
      
  URL destino; //usado para dispachar o agente 
     AgletID SlaveID; //obtem o ID do agente instanciado. Este valor depois é jogado em um vetor. 
  Vector ListaURL = new Vector(); //terá os enderecos das maquinas destino   
  Vector ID = new Vector(); //guarda os ID´s de todos os agentes Slaves instanciados. 
     Vector VecProxy = new Vector(); //guarda os Proxies dos agentes Slaves instanciados. 
  AgletProxy masterProxy = null; //instancia de AgletProxy deste agente Master 
  AgletProxy slaveProxy = null; //instancia de AgletProxy do agente Slave neste contexto 
  AgletProxy AgletRemoto = null; //instancia de AgletProxy do Slave despachado. 
  private final String caminho_completo = 
"C:\\agentes\\Aglets202\\public\\agentes\\classes\\"; 
 
 /** 
 Esta função irá ser executada quando o agente Master for criado. 
 */ 
 public void run()  
 { 
   try { 
    GetURL(); //le arquivo com todas a urls das estacoes na rede 
    TextoEnvio(1);  
    for (int i=0; i < ListaURL.size() ; i++) 
    { 
              destino = new URL("atp://"+ListaURL.get(i)); //obtem o endereco de destino 
           masterProxy = getProxy(); //obtem referencia do Proxy deste agente 
MASTER 
        slaveProxy = getAgletContext().createAglet(null,  
       "agentes.classes.Slave", 
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masterProxy); //instancia um novo aglet ainda neste contexto 
              SlaveID = slaveProxy.getAgletID(); //obtem o ID do agente slave instanciado 
neste contexto 
     AgletRemoto = slaveProxy.dispatch(destino); //despacha o 
agente para o destino 
     ID.add(AgletRemoto.getAgletID()); //vetor que guarda os 
ID´s de todos os agentes Slaves instanciados   
     VecProxy.add(AgletRemoto); //vetor que guarda os Proxies 
de todos os agentes Slaves instanciados 
        TextoEnvio(2); 
    } 
         } catch (Exception e1)  
    { System.out.println(e1); }     
 } //fim do run 
 
   
 /**   
 Função utilizada para receber as mensagens vindas do Agente Slave. Retorna true a cada 
leitura de uma mensagem 
 Irá tomar uma certa atitude, dependendo do parametro da mensagem recebida.  
 */ 
    public boolean handleMessage(Message msg)  
    { 
      String s = String.valueOf(msg.getArg()); 
   int lastchar = s.lastIndexOf('/'); 
   String end_remoto = s.substring(0, lastchar+1); 
   String id_remoto = s.substring(lastchar+1, s.length()); 
   AgletProxy TempProxy; 
         if(msg.sameKind("Encontrou")) //possui argumento do ID do agente Slave 
   {             
             try { 
      for(int i=0; i < ListaURL.size() ; i++) 
      {   TempProxy = (AgletProxy) VecProxy.get(i); //obtem o 
objeto proxy dos dados guardados no vetor 
       if(ID.get(i).toString().equals(s)) 
          getAgletContext().retractAglet(new
 URL("atp://"+ListaURL.get(i)),  (AgletID) ID.get(i)); 
       else 
                         TempProxy.sendMessage(new Message("Destroi")); 
      } 
       } catch (Exception e2)  
     { System.err.println(e2.toString()); } 
             return true; 
         } 
   else if (msg.sameKind("NaoEncontrou")) //possui argumento do endereco 
remoto do agente slave e do seu ID 
   { 
    System.out.println("\n===\nBusca Terminada pelo Agente (ID): 
"+id_remoto+"\nNo endereco remoto: "+end_remoto+"\nNenhum arquivo encontrado.\n===\n"); 
    return true; 
   }  
   else return false; 
    }   //fim handleMessage() 
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 /** 
 Imprime na tela alguns textos de entrada e identificação do agente. 
 Recebe argumentos (passos) para verificar quando imprimir um texto. 
 */ 
 public void TextoEnvio(int passo) 
 { 
  if(passo==1){    
  
 System.out.println("\n\n****************************************************
*************************"); 
         System.out.println("\t\t\tAGENTE MASTER\n\tUTILIZACAO DE AGENTES 
MOVEIS EM REDES COORPORATIVAS"); 
  
 System.out.println("*******************************************************
**********************\n"); 
  }else if(passo==2){ 
   System.out.println("\nFoi enviado um agente para: "+destino); 
   System.out.println("ID: 
"+SlaveID.toString()+"\n***********************************************************
******************\n"); 
  } 
 }  
 
 /** 
 Função utilizada para ler um arquivo texto, chamado urls.txt, localizado no mesmo 
caminho desta classe. 
 Este arquivo contem os endereços IP´s das maquinas a serem utlizadas na rede.  
 Estes IP´s são separados pelo token 'ponto-virgulo', por exemplo: 
192.168.0.1;192.168.0.2 
 */ 
 public void GetURL() 
 { 
  try 
   {    
     BufferedReader arq=new BufferedReader(new 
FileReader(caminho_completo+"urls.txt"));  
    StringBuffer buf=new StringBuffer();  
 
    while(arq.ready())  
    buf.append(arq.readLine());  
 
          StringTokenizer token=new StringTokenizer(buf.toString(),";");  
 
          int i=1;  
       while(token.hasMoreTokens())  
    { ListaURL.add(token.nextToken().toString()); }    
  
   } 
  catch (Exception e3) 
  { 
   System.out.println(e3); 
  } 
 } 
  
 }//fim class 
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package agentes.classes; 
/* 
 * Slave.java 
 * Estudo de Caso para Monografia - Tema: Agentes Móveis 
 *  Autor: ADALBERTO KNYCHALA NETO 
 * 
 *  Este programa é dedicado a fins acadêmicos. 
 */ 
import com.ibm.aglet.*; 
import com.ibm.aglet.event.*; 
 
import javax.swing.*; 
 
import java.util.Enumeration; 
import java.util.Vector; 
import java.util.StringTokenizer; 
import java.io.*; 
 
public class Slave extends Aglet { 
 
     boolean OutroEncontrou = false; //Verificado se 'true' no OnDisposing, caso este for deletado 
com mensagem destroi 
  private boolean NaOrigem; //identifica se o agente está na estacao onde foi instanciado 
     private AgletProxy masterProxy; //Proxy para obter referencia do Agente Master 
   Vector VecArq = new Vector(); //vetor que guarda nome dos arquivos encontrados 
  Vector VecDir = new Vector(); //vetor que guarda caminho dos diretorios dos arquivos 
encontrados 
  String endereco_remoto = null; //obtem o endereco (remoto) deste agente  
  String meuID = null; //obtem o ID deste agente 
  String NomeArquivo = "arq1.txt"; //parametro do nome do arquivo a ser encontrado por 
este 
  String CaminhoArquivo = "d:/procurar"; //parametro do caminho de inicio da busca do 
arquivo 
 
 /** 
 Esta funcao é executada apenas uma vez. Quando um agente é criado dentro de um 
Contexto. 
 Esta é a primeira a ser executada. 
 */ 
 public void onCreation (Object init) 
 { 
         NaOrigem = true; //true quando instanciado pela primeira vez 
    
         masterProxy = (AgletProxy) init; //obtem referencia do agente Master que criou o Slave 
 
         addMobilityListener(new MobilityAdapter () { 
 
    //depois de despachado, esta funcao ocorre quando o agente chega a 
um destino 
             public void onArrival(MobilityEvent me) { 
     if(NaOrigem) 
     { NaOrigem = false; 
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System.out.println("\n\n************************************************************
*****************"); 
       System.out.println("\t\t\tAGENTE 
SLAVE\n\tUTILIZACAO DE AGENTES MOVEIS EM REDES COORPORATIVAS"); 
       
System.out.println("***************************************************************
**************\n"); 
       endereco_remoto = 
getAgletContext().getHostingURL().toString(); 
     } 
                 else { NaOrigem = true; } 
     System.out.println("\nAgente (ID): 
"+getAgletID().toString()); 
             } 
 
    //acontece na maquina de Destino quando a Origem faz o retract 
    public void onReverting(MobilityEvent mev) {  
                 if(VecArq.size()!=0) 
     { System.out.print("Arquivo(s) encontrado(s) em: \n"); 
         for(int k = 0; k < VecArq.size(); k++) 
       System.out.println(VecDir.get(k)); 
     } 
     System.out.println("\nEstou partindo de volta para origem. 
BYE!!!!!!!!!");  
             } 
             
         }); 
    } 
 
 
 /** 
 Esta funcao ira ser executada sempre que um agente for iniciado, despachado ou 
clonado...   
 */ 
 public void run()  
 {  
          if(!NaOrigem)  
    { 
              try 
              {                
       ProcuraArquivo(NomeArquivo, CaminhoArquivo); //funcao de 
localizacao do arquivo 
    meuID = getProxy().getAgletID().toString(); 
    System.out.println("\nBusca finalizada.\n");   
  
    if(VecArq.size()!=0) 
      masterProxy.sendOnewayMessage(new 
Message("Encontrou", meuID));       
    else  
    { masterProxy.sendOnewayMessage(new 
Message("NaoEncontrou", endereco_remoto+meuID));  
      dispose();        
       } 
              } 
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     catch (Exception e)  
     { System.err.println("ERRO\n"+e.toString());  }  
                
          }  
    else //Este 'else' é executado quando o agente Slave retorna a origem  
   { 
     if(VecArq.size()!=0) 
              { Resposta(); } 
   } 
 } 
 
  
 /** 
 Esta função irá receber a mensagem do agente MASTER para que este seja destruido. 
 */ 
 public boolean handleMessage(Message msg)  
 { 
       if(msg.sameKind("Destroi"))  
    {             
             try 
             {   
              OutroEncontrou = true; 
    dispose(); 
             } 
             catch (Exception e) 
             { System.out.println(e); } 
   return true; 
    } 
    else return false; 
 } 
 
 
 /** 
 Esta função irá ser executada quando este agente sofrer 'dispose()', ou seja, eliminado 
 */ 
 public void onDisposing() 
 { 
      if(VecArq.size()==0) 
  if(OutroEncontrou) 
      System.out.println("Operacao finalizada.\nArquivo provavelmente encontrado 
em outra estacao.");  
      else 
      System.out.println("Arquivo nao encontrado nesta estacao.");  
      System.out.println("\nEstou partindo de volta para origem. BYE!!!!!!!!!");   
 } 
 
 
 /** 
 Esta função prepara os dados a serem retornados para o Agente Master caso encontre o 
documento. 
 Compreende os dados do arquivo e os dados do Agente Slave. 
 */ 
 public void Resposta() 
 { 
     System.out.println("Endereco remoto: "+endereco_remoto); 
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  System.out.println("\nENCONTROU O(S) ARQUIVO(S):"); 
  for(int k = 0; k < VecArq.size(); k++) 
     {  System.out.print("\nArquivo -> "+VecArq.get(k)+"\nCaminho-> 
"+VecDir.get(k)+"\n"); 
  
 System.out.print("*********************************************************
**"); 
  } 
  System.out.println("\n\t\t\t - FIM - ");    
 } 
   
 
 /** 
 Executa um clear screen na tela BEM BURRO MESMO 
 */ 

 public void LimpaTela() { 
System.out.println("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"); } 

 
 
 /** 
 Função para executar busca de arquivos na rede 
 */ 
 public void ProcuraArquivo(String arquivo, String caminho)  
 { 
    try 
       {   System.out.println("\nPREPARANDO PARA INICIAR BUSCA...\n"); 
     waitMessage(6*1000); 
     Enumeration e = ListaDiretorios(caminho).elements(); 
           for (; e.hasMoreElements(); )  
     {   File f = (File)e.nextElement(); 
      PercorreDiretorios(arquivo, f); 
     }       
       } catch (SecurityException se) { 
          JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ocorreu violação de segurança no acesso aos 
arquivos.");      
       } 
 } 
 
 
 /** 
 Função recursiva que procura e compara arquivos de diretorios. 
 Esta ao encontrar o(s) arquivo(s) especificado(s) irá colocar seus dados em Vetores. 
 */ 
 public void PercorreDiretorios(String s_arq, File f_arq)  
 { 
 //System.out.println(f.getPath()); //quando procurando o arquivo, lista o diretorio que 
cada arquivo esta contido 
      if (f_arq.isFile()) { 
      if(f_arq.getName().toUpperCase().equals(s_arq.toUpperCase())) 
   {  VecArq.add(new String (f_arq.getName())); 
    VecDir.add(new String (f_arq.getPath())); 
   } 
   } 
      else if (f_arq.isDirectory() && f_arq.canRead()) { 
         String[] dir = f_arq.list(); 
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         for (int j = 0; j < dir.length; j++) { 
            PercorreDiretorios(s_arq, new File(f_arq, dir[j])); 
         } 
      }   
 } 
 
 /** 
 Esta funcao cria lista de diretorios 
 */ 
    public Vector ListaDiretorios(String caminho)  
    { 
      char caminho_sep = File.pathSeparatorChar; 
      Vector ListaDir = new Vector(); 
      StringTokenizer st = new StringTokenizer(caminho, caminho_sep + ";" , false); 
     while (st.hasMoreTokens())  
   { ListaDir.addElement(new File(st.nextToken()));   } 
      return ListaDir; 
    } 
 
 } //fim classe 


