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Agentes Replicantes e Algoritmos de EcoMarcos Euz�ebio �Sum�arioOs algoritmos de eco formam uma classe de algoritmos distribu��dos simples, vers�ateis ee�cientes utilizados para a obten�c~ao de informa�c~oes globais de uma forma descentrali-zada. Normalmente estes algoritmos s~ao implementados utilizando-se o paradigma detroca de mensagens, ainda que sua descri�c~ao siga a met�afora de agentes replicantes.Neste artigo ser�a apresentado o ambiente de execu�c~ao, que oferece a infra-estruturapara a execu�c~ao de agentes replicantes, assim como a descri�c~ao de algumas experiênciasiniciais obtidas na programa�c~ao de agentes replicantes, incluindo a implementa�c~ao deuma instância dos algoritmos de eco.1 Introdu�c~aoOs algoritmos de eco [Chang 82] formam uma classe de algoritmos distribu��dos utili-zados para a obten�c~ao de informa�c~oes globais de uma forma descentralizada. Normal-mente estes algoritmos s~ao implementados utilizando-se o paradigma de troca de mensa-gens [Tanenbaum 92], ainda que sua descri�c~ao siga a met�afora de agentes replicantes[Manthy 87, Shoch e Hupp 82].Neste artigo ser�a apresentado o ambiente de execu�c~ao, criado com o objetivo de oferecerum infra-estrutura simples, adequada e minimal para permitir a execu�c~ao e experimenta�c~aocom prot�otipos de agentes replicantes. Al�em disto ser�a discutido a implementa�c~ao de umainstância de algoritmo de eco utilizando o modelo de agentes replicantes.No modelo de agentes replicantes as mensagens carregam n~ao apenas dados mas tamb�eminforma�c~ao de controle. Assim ele oferece um ponto de vista dual ao que se costuma utilizarem sistema distribu��do baseado em troca de mensagens. Aqui a abstra�c~ao utilizada confereas mensagens um papel secund�ario, passivo mesmo. O controle do processo �e feito em pontoslocalizados do sistema, n�os, e o conte�udo computacional das mensagens n~ao �e t~ao poderoso.Uma ilustra�c~ao destes conceitos seria o processo de colheita de n�ectar pelas abelhas: omodelo abstrato que estamos chamando de convencional veria o processo do ponto de vistadas ores; o modelo de agentes replicantes veria o processo do ponto de vista das abelhas!�Departamento de Ciência da Computa�c~ao, Universidade Estadual de Campinas, 13081-970 Campinas,SP. 1



2 O Modelo: Agentes Replicantes2.1 O que s~ao Agentes?A palavra agente vem sendo utilizada nos mais diferentes contextos, as vezes n~ao muitodistantes, com signi�cados quase sempre diferentes [Wooldridge e Jennings 95]. O uso dotermo come�cou na comunidade de Inteligência Arti�cial e j�a at�e existem taxonomias relativasao termo: agentes de aconselhamento, agentes assistentes, agentes Internet, agentes decomunica�c~ao, etc [Etzioni e Weld 94, Indermauer 95, Wayner 95].Fora da comunidade de IA o termo �e utilizado com um sentido mais espec���co, maisfraco, sem carregar toda a semântica inerente �a IA.Entretanto, mesmo sem considerar a taxonomia de IA, espera-se que um agente cumpracertos requisitos m��nimos de [Shoham 93]:autonomia opera�c~ao sem a interven�c~ao direta de humanos;sociabilidade capacidade de intera�c~ao com outros agentes e/ou humanos;reatividade denota uma capacidade de percep�c~ao do ambiente e habilidade de reagir asmudan�cas ocorrendo no mesmo epro-ativismo o agente al�em de responder ao ambiente deve possuir capacidade de inicia-tiva e possuir um comportamento dirigido a objetivos.2.2 Agentes replicantesUm agente replicante (em inglês: fmobile,itinerant, migrating, etc.,g todos os termoss~ao usados) deve possuir as caracter��sticas acima e tamb�em ser capaz de percorrer umarede (tendo um ambiente de execu�c~ao apropriado) al�em de poder se auto-replicar quandonecess�ario. Este modelo de agente replicante �e popularmente conhecido como v��rus ouworms e tem causado um s�erie de transtornos aos usu�arios de computadores pessoais. (Parauma segunda opini~ao um tanto quanto complacente e benevolente a respeito dos v��rus veja[Dibbel 95].)A id�eia de se usar agentes replicantes �e bastante antiga e pode ter surgido assim que apa-receram as primeiras redes de computadores. [Shoch e Hupp 82] descreve suas experiênciasno Centro de Pesquisas da Xerox em Palo Alto. Seus agentes replicantes eram escritos emBCPL e chegavam a interagir a n��vel de dispositivos de comunica�c~ao (placas de rede). Al�emde conseguir deixar a rede de uma centena de m�aquinas fora do ar de vez em quando elesdesenvolveram uma s�erie de aplica�c~oes interessantes e �uteis como um sistema para teste deplacas de redes.[Borenstein 1994] trata do uso de tais agentes dentro do ambiente de correio eletrônico.Al�em de receber textos, audio, imagens, etc. o usu�ario poder�a tamb�em ter acesso a men-sagens interativas. Em cima deste servi�co seria implementado aplica�c~oes mais so�sticadasvoltadas para o uso em mem�oria organizacional [Cesar e Wainer 94], por exemplo. Nestamesma linha atuam outros pesquisadores, como [Majewski 95]. Alguns pontos consideradosaqui s~ao: 2



� autentica�c~ao/assinatura digital;� controle de recursos, cobran�ca e monitoramento;� controle de acesso e seguran�ca;� negocia�c~ao e protocolos para a intera�c~ao de agentes.Do ponto de vista de desempenho, a implanta�c~ao de certos servi�cos utilizando o modelode agentes replicantes �e, muitas vezes, a mais adequada. Na verdade a coloca�c~ao de c�odigode controle por si s�o j�a apresenta vantagens, da�� o surgimento da linguagem/processadoresPostScript e SQL.No caso em que o servi�co exige a consulta a diversos servidores, al�em da vantagempotencial de se reduzir o volume de dados a ser transferido pode acontecer tamb�em umredu�c~ao no tempo de resposta devido a uma melhor utiliza�c~ao da rede, evitando-se a du-plica�c~ao do tr�afego de mensagens em uma mesma rota [Finney 95]. Com a capacidade deauto-replica�c~ao dos agentes replicantes aparece a possibilidade do paralalelismo e com elenovos ganhos em tempo de resposta. Estes ganhos s~ao muito benvindos para a computa�c~aom�ovel [Forman e Zahorjan 94].A introdu�c~ao de novos servi�cos ou novas vers~oes de servi�cos tamb�em �e facilitada com ouso de replicantes[Reinhardt 94].Entretanto a utiliza�c~ao de agentes replicantes introduz uma s�eria amea�ca a seguran�ca dossistema ligados �a rede. As precau�c~oes citadas acima no caso de correio eletrônico continuamv�alidas.Com o objetivo de tornar vi�avel a utiliza�c~ao de agentes replicantes v�arias pesquisastem sido feitas e podemos citar: o desenvolvimento do ambiente/linguagem TeleScript pelaGeneral Magic [Loewenstern 94, Merel 94, Reinhardt 94, Wayner 94, White 94], que pre-tende ser no mundo de redes o que PostScript �e no mundo das impressoras; a linguagemObliq na DEC [Cardelli 95]; a linguagem de scripts da Apple (OSA) [Cook e Harris 95];um projeto de adequar Safe-Tcl para a programa�c~ao de agentes (Agent-Tcl) [Gallo 94]; alinguagem Java sendo desenvolvida na Sun [Sun 95]; etc. [Wayner 95] faz uma compara�c~aoentre Smalltalk, TeleScript e Safe-Tcl.3 O Paradigma: Algoritmos de EcoEsta se�c~ao �e fortemente baseada em [Chang 82], que �e um artigo seminal em computa�c~aodistribu��da. Os objetivos do Chang; constru�c~ao de algoritmos distribu��dos que obt�em pro-priedades gerais de grafos; s~ao mais abstratos que os nossos, mas muitas das suas id�eias s~aobastante relevantes. Ali�as, alguns de seus algoritmos para a detec�c~ao de propriedades degrafos tem uma tradu�c~ao pr�atica bastante importante. A detec�c~ao de componentes bicone-xas e v�ertices de articula�c~ao poderia ser utilizada para determina�c~ao de roteadores em umarede de computa�c~ao m�ovel [Parekh 94] .O objetivo �e tentar ser �el ao esp��rito das id�eias do autor para que o leitor perceba como�e natural a adequa�c~ao do paradigma de algoritmos de eco ao modelo de agentes replicantes.Entretanto em [Chang 82] existe uma preocupa�c~ao em dar uma descri�c~ao baseada no modeloconvencional de sistemas distribu��dos. 3



3.1 O modelo de computa�c~ao[Chang 82] vê um sistema de computa�c~ao distribu��do como um grafo conexo em que cadan�o �e um processador e cada aresta um enlace bidirecional de comunica�c~ao. Cada processa-dor possui mem�oria local pr�opria e �e capaz de hospedar v�arios processos; assim enquantouma aplica�c~ao esta rodando, o processador �e capaz de receber, enviar mensagens e iniciarprocessos de controle.Outros detalhes, talvez menos importantes dentro do escopo de nosso artigo, s~ao: ca-pacidade de enviar em paralelo a todos os vizinhos e mem�oria generosa o su�ciente paraarmazenar todas as mensagens que chegarem; n~ao se presume nada a respeito das diferen�casde velocidades de transmiss~ao entre os processadores mas exige-se que a ordem de recep�c~aodas mensagens seja igual a ordem de envio para um dado enlace; n~ao h�a perda de mensa-gens; n~ao existe mem�oria compartilhada, rel�ogio global ou controle central; nenhum n�o tema priori o conhecimento do con�gura�c~ao total do sistema.3.2 Esquema geral de um algoritmo de ecoAs id�eias b�asicas de um algoritmo de eco s~ao simples:1. A opera�c~ao fundamental �e a troca de mensagens. O percurso de uma grafosigni�ca que mensagens ser~ao passadas de um para o outro.2. Os algoritmos de eco implementam um percurso no grafo/sistema de computa�c~ao dis-tribu��do. O percurso pode ser dividido em duas fases: avan�co e recuo. As mensagensutilizadas na fase de avan�co s~ao chamadas de pioneiras e as utilizadas na fase derecuo de eco.3. Ao receber uma pioneira pela primeira vez um n�o dever�a reenvia-la para todos osseus vizinhos menos o remetente da pioneira. As pioneiras que chegarem a um n�o j�avisitado se transformam em ecos. Ecos viajam na dire�c~ao oposta �as pioneiras.4. Deve existir um mecanismo de arbitra�c~ao. No caso de duas pioneiras chegarem aoum mesmo n�o ao mesmo tempo apenas uma delas ser�a escolhida como tal.5. Sincroniza�c~ao �e fundamental. Ao receber ecos para todas todas as pioneiras enviadaso n�o dever�a enviar um eco para remetente da sua pioneira. Este eco ser�a obtido atrav�esde um mecanismo de composi�c~ao dos v�arios ecos recebidos.6. Pioneiras e ecos poder~ao conter informa�c~oes obtidas a partir das partes do grafovisitado.3.3 Outros aspectos do artigo de ChangAp�os a apresenta�c~ao do modelo computacional e do algoritmo gen�erico descrito informal-mente acima Chang introduz outras de�ni�c~oes necess�arias para as an�alises de e�ciência eprovas de termina�c~ao que ele vai fazer dos seus algoritmos. A seguir ele especializa o seualgoritmo de eco para resolver os seguintes problemas de ordena�c~ao, elei�c~ao e obten�c~ao das4



componentes biconexas de um grafo. A descri�c~ao pormenorizada de tais algoritmos fogemdo escopo deste artigo.A tradu�c~ao do algoritmo gen�erico para o modelo de agentes replicantes n~ao �e muitocomplicado. Na verdade ocorre at�e uma simpli�ca�c~ao, uma vez que s�o vai existir um tipode mensagem. A mensagem, que cont�em um programa/agente poder�a determinar em quefase ela est�a, avan�co ou recuo, baseado na situa�c~ao do n�o que ela est�a visitando.4 A Plataforma de Execu�c~aoA plataforma de execu�c~ao �e implementada utilizando uma s�erie de servidores. O sistemaoperacional utilizado foi o Unix e a linguagem Perl [Ryan 93, Schwartz 93], [Wall e Schwartz 93]que possui uma interface para sockets. Qualquer outra linguagem com tal interface poderiaser utilizada.Os servidores isolados n~ao seriam de muita valia e por isto associado a cada um delesest�a uma lista de vizinhos. No nosso caso particular optou por uma topologia regular; cadaservidor conhece outros quatro. Para obter um grafo de diâmetro gerou-se dois circuitohamiltonianos quase-aleat�orios.Para simpli�car a implementa�c~ao n~ao nos preocupamos nesta etapa com a instala�c~ao demecanismos de seguran�ca, controle de acesso, etc. Tais adi�c~oes n~ao funcionais podem serfeitas mais tarde se necess�arias ou se o enfoque do trabalho for desviado para tais aspectos.Nesta etapa estavamos mais interessados em ter uma plataforma de execu�c~ao o mais simplesposs��vel.O servidor, ap�os a de�ni�c~ao de algumas variav�eis de ambiente e cria�c~ao de um diret�oriopr�oprio �ca aguardando conex~oes. Ao receber um agente replicante, �e criado um diret�oriopara o mesmo e repassado a um processo �lho a tarefa da execu�c~ao do agente replicante.Ap�os o encerramento do agente, a �area em que ele residira �e removida. Agentes replicantespodem no entanto criar sub-diret�orios na �area do servidor; sem este recurso n~ao seria poss��vela implementa�c~ao dos algoritmos de eco. Perl foi escolhida para a programa�c~ao dos agentesreplicantes tamb�em.4.1 Aplica�c~ao: Lista de Processos na Rede LocalA obten�c~ao da lista global de processos que est~ao rodando em uma rede local pode servirmuitas �nalidades; �e uma tarefa rotineira de administradores de rede, que fazem muito bomuso desta informa�c~ao. [Maltzahn e Vollmar 95] descreve um sistema que tenta catalisar acoopera�c~ao de uma comunidade de usu�arios e para isto veri�car quais s~ao as ferramentassendo utilizados por seus membros. A seguir os membros s~ao consultados e solicitados acompartilhar seus conhecimentos com os outros colegas.A aplica�c~ao escolhida foi esta. Entretanto a especializa�c~ao do algoritmo de eco imple-mentado como agente replicante para outras aplica�c~oes que colhem dados globais �e trivial.A parte espec���ca da aplica�c~ao muitas vezes representa o aspecto mais trivial da imple-menta�c~ao.Informalmente, seguindo o molde utilizado por Chang [Chang 82] a implementa�c~ao deum algoritmo gen�erico �e feita assim: 5



1. A migra�c~ao dos agentes replicantes �e um princ��pio fundamental aqui. O percursodo grafo �e feito atrav�es da migra�c~ao dos agentes replicantes. Isto signi�ca apenas quec�opias do c�odigo do agente em execu�c~ao (a plataforma oferece isto de gra�ca em umarquivo) s~ao enviadas para os servidores vizinhos. Todos os agentes come�cam suaexecu�c~ao pelo come�co. �E poss��vel modi�car o c�odigo do agente em execu�c~ao para quealguma informa�c~oes de estados possam ser transportadas.2. Existe apenas um tipo de agente replicante. Ao chegar em um servidor ele veri�ca se �eo primeiro (independente de ser pioneiro ou eco). Se n~ao for ele passa a se comportarcomo se fosse um eco.3. Um agente replicante pioneiro envia c�opias de seu c�odigo para todos os vizinhos.Para que o vizinho saiba quem foi o remetente ele altera estas informa�c~oes do c�odigosque est~ao em linhas bem espec��fcas do programa. Funcionam como o cabe�calho deuma mensagem de correio eletrônico.4. O mecanismo de arbitra�c~ao �e atrav�es da veri�ca�c~ao da existência do diret�orio rela-cionada aquele percurso (todo percurso deve ter uma identi�ca�c~ao pr�opria). O testeda existência de um diret�orio n~ao �e uma opera�c~ao atômica, mas funciona.5. A Sincroniza�c~ao �e feita da seguinte forma: a execu�c~ao dos ecos �e serializada (locks:veri�ca�c~ao da existência de arquivo). Para cada procedência foi criado um arquivona hora do envio da pioneira. Ao �nal do processamento o eco veri�ca se todos j�achegaram e neste faz a composi�c~ao dos resultados, depois de efetuar o processamentolocal relativo a aplica�c~ao e cria um novo agente replicante para conter esta informa�c~ao,al�em das outras mudan�cas que tamb�em s~ao feitas na fase de avan�co.Al�em do servidor e do agente replicante �e necess�ario um pseudo-servidor para catapultearo agente replicante na plataforma e tamb�em aguardar o resultado. O pseudo-servidor �eparecido com o servidor, apenas mais simples.5 Conclus~ao e Planos para o FuturoA implementa�c~ao de instâncias dos algoritmos de eco seguindo a elegante met�afora dosagentes replicantes foi interessante por v�arios motivos. Foi grati�cante encontrar uma classede algoritmos que casava bem com esta met�afora e que tamb�em explorava suas principaiscaracter��sticas: migra�c~ao e auto-replicagem. Al�em disso o paradigma de algoritmos de ecoserve a uma s�erie de aplica�c~oes pr�aticas.A descri�c~ao de Chang mostra seu bias com rela�c~ao ao ponto de vista convencional. Comoestamos acostumados a programar segundo um modelo sequencial, ao passarmos para umsistema distribu��do, �e natural manter um enfoque centrado nos locais de processamento. Umdiagrama que indicasse a ordem parcial entre os v�arios eventos colocaria em uma mesmareta os eventos que ocorreriam em cada processo. A dependência entre eventos ocorrendoem processos diferentes seria indicada pela presen�ca de mensagens entre os mesmos. Paraalgumas aplica�c~oes este diagrama seria �util, para outros n~ao.6



No caso de classes de algoritmos tais como os algoritmos de eco o melhor seria tra�cara ordem entre os eventos a partir da perspectiva das mensagens (agentes replicantes). Asincroniza�c~ao/comunica�c~ao entre os eventos ocorrendo em agentes replicantes diferentesseria atrav�es de acesso a uma mem�oria compartilhada.�E poss��vel que uma melhor compreens~ao desta dualidade dos sistemas distribu��dos con-tribua de alguma maneira para para um melhor entendimento da arte de program�a-lo.A partir deste trabalho, dentro do contexto de programa�c~ao baseada em agentes repli-cantes as perspectivas s~ao bastante amplas. V�arios aspectos ainda precisam ser explorados,o que explica o grande interesse na �area; acadêmico e comercial. Assim temos os aspectosrelacionados ao desenvolvimento de ambientes de execu�c~ao como seguran�ca, cobran�ca, etc.;aspectos relacionados �a programa�c~ao dos agentes como a quest~ao do desenvolvimento delinguagens adequadas; aspectos relacionados ao desenvolvimento de algoritmos, inclusivetolerância a falhas; aspectos relacionados �a cria�c~ao de interfaces \inteligentes" adequadasaos usu�arios leigos, etc.Dentro de nossa �area de pesquisa relacionada a aspectos te�oricos e pr�aticos de mem�oriaorganizacional parece que o uso de agentes replicantes ser�a muito importante. A veri�ca�c~aoda realidade desta hip�otese, assim como a determina�c~ao do escopo e abrangência da mesma�e uma das nossas preocupa�c~oes futuras.Referências[Borenstein 1994]N. S. Borenstein. The Safe-Tcl Language for Enabled Mail. ULPAA '94, Barcelona,Espanha, 1994,http://minsky.med.Virginia.Edu/sdm7g/Projects/Python/safe-tcl.[Cardelli 95]L. Cardelli. Obliq, 1995,http://www.research.digital.com/SRC/Obliq/Obliq.html.[Cesar e Wainer 94]F. L. Cesar e J. Wainer. vIBIS: A Discussion and Voting System. Journal of theBrazilian Computer Society, pp. 36{43, novembro de 1994.[Chang 82]E. J. H. Chang. Echo Algorithms: Depth Parallel Operations on General Graphs.IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. SE-8, No. 4, julho de 1982.[Christiansen 95]T. Christiansen. TCP::Server Module. Newsgroup comp.lang.perl, Mar�co de 1995,news:comp.lang.perl.[Cook e Harris 95]W. R. Cook e W. H. Harris. The Open Scripting Architecture: Automating, Inte-grating and Customizing Applications,http://minsky.med.Virginia.Edu/sdm7g/Projects/Python/OSA, 1995.7
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