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Survey sobre Seguranca de Sistemas de Agentes Moveis
Nelson Uto
Ricardo Dahab
Instituto de Computac~ao - Unicamp
Resumo

Este trabalho e um survey sobre o estado da arte em seguranca de sistemas de agentes
moveis. Inicialmente, com base em um modelo simpli cado de sistemas de agente moveis
contendo apenas agentes e servidores, mostramos os problemas de seguranca inerentes
a estes sistemas e os requisitos de seguranca desejaveis. Apresentamos tambem os
fundamentos de Criptogra a e de seguranca de Java necessarios para a compreens~ao das
soluco~es adotadas pelos sistemas abordados. Dando ^enfase aos aspectos de seguranca,
descrevemos alguns sistemas comerciais e n~ao-comerciais de agentes moveis, apontando
de ci^encias e recomendando algumas soluco~es. Para nalizar, apresentamos um quadro
sinotico que resume as soluco~es propostas por cada um dos sistemas analisados.

1 Introduc~ao
Agentes moveis s~ao programas que executam tarefas em nome de um usuario e que possuem
autonomia para migrar entre os servidores do sistema. Normalmente, s~ao componentes
de uma aplicaca~o baseada em agentes e constituem uma entidade ativa que e executada
independentemente do processo que as criaram. Ha tambem agentes estacionarios que
residem em um servidor xo e oferecem servicos de aplicac~ao aos agentes visitantes. Os
servidores fornecem os recursos e o ambiente de execuc~ao para os agentes e, juntamente
com as entidades necessarias para se prover servicos como resoluc~ao de nomes, entre outros,
formam uma infraestrutura denominada sistema de agentes moveis.
Os agentes moveis surgiram como uma evoluc~ao dos paradigmas cliente-servidor tradicionais usados em sistemas distribudos como RPC e REV. No modelo RPC (Remote
Procedure Call), o cliente efetua uma chamada a um procedimento localizado no servidor.
Uma alternativa ao RPC e o modelo REV (Remote Evaluation) no qual o cliente envia uma
rotina para ser executada no servidor. O paradigma de agentes moveis apresenta diversas
vantagens sobre estes modelos como a reduc~ao no trafego de rede, operac~ao assncrona com
os processos criadores e facilidade para proporcionar toler^ancia a falhas.
O uso de agentes moveis na criac~ao de aplicac~oes distribudas tem despertado grande
interesse da comunidade cient ca nos ultimos anos; porem, o passo nal para a sua adoc~ao
comercialmente depende da soluc~ao dos problemas de seguranca inerentes a estes sistemas:
os servidores que executam os agentes est~ao sujeitos a penetrac~ao de agentes maliciosos.
Estes podem destruir ou roubar dados importantes ou fazer com que a maquina se torne
instavel. Outra possibilidade seria um ataque de negac~ao de servico atraves do consumo
1
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excessivo de recursos do sistema. Por outro lado, os agentes tambem est~ao sujeitos a
ataques efetuados pelos servidores ou outros agentes. Servidores maliciosos podem obter
dados con denciais como numeros de cart~ao de credito e dados bancarios bem como roubar
codigo proprietario dos agentes.
Este trabalho e um survey sobre o estado da arte em seguranca de sistemas de agentes
moveis. Inicialmente, mostramos os problemas de seguranca nestes sistemas e os requisitos de seguranca desejaveis. Em seguida, damos alguns fundamentos necessarios para a
compreens~ao das soluc~oes adotadas pelos sistemas pesquisados. Por m, descrevemos alguns sistemas com ^enfase nos aspectos de seguranca e apresentamos um quadro sinotico das
soluc~oes propostas por cada um deles.
O restante deste texto esta organizado da seguinte maneira:

 A Sec~ao 2 aborda de forma mais detalhada os problemas de seguranca em sistemas de

agentes moveis. A partir de um modelo simples, s~ao mostrados os tipos de ataques e
ameacas que podem ocorrer nestes ambientes. Em seguida, discutimos os requisitos de
seguranca que devem ser considerados em uma implementac~ao de tal sistema de forma
que o mesmo atenda as necessidades de um sistema real a ser usado comercialmente.

 A Seca~o 3 introduz fundamentos necessarios a compreens~ao dos mecanismos empre-

gados para solucionar alguns dos problemas de seguranca existentes. Descrevemos as
ferramentas criptogra cas mais comuns como ciframento e assinatura digital e abordamos os pilares da seguranca em Java, que e a linguagem mais utilizada nesses
sistemas.

 Na Seca~o 4, discutimos diversos sistemas de agentes moveis mostrando as carac-

tersticas gerais de cada um deles e os aspectos de seguranca por eles considerados.
Procuramos incluir aqueles sistemas que tratam de pelo menos um dos problemas de
seguranca expostos na Sec~ao 2.

 Finalmente, na Sec~ao 5, apresentamos um quadro sinotico comparando os aspectos de
seguranca dos sistemas abordados neste survey.

2 Seguranca de Sistemas de Agentes Moveis
Sistemas de agentes moveis formam uma infraestrutura na qual diversas aplicac~oes pertencentes a diferentes usuarios s~ao executadas concorrentemente. Esta infraestrutura e
composta pelos servidores e pelas demais entidades necessarias ao sistema para prover servicos como resoluca~o de nomes e aqueles baseados em criptogra a de chave publica, entre
outros. Os servidores fornecem os recursos e o ambiente de execuc~ao para os agentes. Estes, por sua vez, s~ao programas que executam alguma tarefa em nome de um usuario e que
podem migrar pelos servidores do sistema, de forma aut^onoma, para utilizar os recursos
necessarios a realizac~ao da tarefa delegada. Os agentes tambem podem ser entidades estacionarias e residir em um servidor xo, oferecendo servicos de aplicac~ao. Neste ambiente,
muitos usuarios podem n~ao ser con aveis e querer perpetrar ataques ao sistema. Assim,
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o uso de agentes moveis levanta muitas quest~oes de seguranca, principalmente quando os
mesmos s~ao utilizados em redes abertas como a Internet.
Um exemplo simples de ataque seria contra um sistema que pesquisa o preco de um
determinado produto em diversas lojas virtuais com a nalidade de apontar o melhor lugar
para compra. A aplicaca~o poderia enviar um agente movel que percorresse os sites das
lojas armazenando o preco do produto em cada uma delas. Uma loja desonesta poderia
fazer com que o agente a escolhesse simplesmente aumentando os valores coletados nos seus
concorrentes.
N~ao s~ao somente os servidores os responsaveis pelos ataques neste tipo de ambiente.
Um agente malicioso pode se aproveitar de falhas de seguranca no servidor para alterar
ou roubar informac~oes sigilosas. Com tudo isso, ca clara a necessidade de se utilizar
mecanismos para detectar e/ou impedir os ataques possveis. Muitas soluc~oes para esses
problemas s~ao baseadas em ferramentas criptogra cas, tais como ciframento, assinaturas
digitais e protocolos de autenticac~ao de entidades.

2.1 Tipos de Ataques e Ameacas
Para apresentar os principais tipos de ataques e ameacas aos sistemas de agentes moveis
vamos utilizar o modelo apresentado na Figura 1. Este modelo e bastante simples e nele
o sistema de agentes e composto apenas por dois elementos: agentes moveis e servidores
de agentes. Os agentes possuem codigo e dados e realizam alguma tarefa em nome de um
usuario. Para isso, eles podem migrar de forma aut^onoma para os servidores que oferecam
os recursos necessarios a sua execuc~ao. A Figura 1 ilustra tambem as terceiras partes,
que s~ao todas as entidades externas ao sistema de agentes que efetuem algum ataque. Os
ataques s~ao representados atraves de setas como a seguir:

Atacante ! Atacado
Cada seta foi rotulada com um numero que representa uma das classes de ataques e
ameacas possveis, de acordo com classi cac~ao feita pelo NIST [JK99]:
1. ameacas do servidor contra o agente;
2. ameacas do agente contra o servidor;
3. ameacas do agente contra outro agente executando no mesmo servidor; e
4. outras ameacas contra o sistema de agentes.
A grande parte dos sistemas abordados neste survey tem boas respostas apenas para
as tr^es ultimas classes de ameaca. Ja o problema de protec~ao do agente contra servidores
maliciosos ainda possui muitos aspectos n~ao resolvidos e e considerado por apenas alguns dos
sistemas existentes e de forma parcial. Nas proximas sub-sec~oes fazemos alguns comentarios
e damos alguns exemplos de cada uma das classes listadas.

4
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Figura 1: Ataques a um sistema de agentes moveis.

2.1.1 Ameacas do servidor contra o agente
Um agente que executa em um servidor esta completamente exposto ao mesmo. Se nenhum
mecanismo de protec~ao for utilizado pelo agente, tanto o seu codigo como os seus dados
ser~ao completamente acessveis ao servidor, que pode, ent~ao, afetar o agente de diversas
maneiras. Como, geralmente, parte do estado de um agente precisa ser alterado para
armazenar resultados de calculos ou dados coletados, acredita-se n~ao ser possvel garantir,
de uma forma geral, que um agente n~ao sera alterado de forma maliciosa [FGS96]. Essa
classe de ameacas compreende os problemas mais difceis de serem tratados.

Personi cac~ao

Um servidor pode querer personi car um outro servidor, como uma terceira parte conavel, por exemplo, para extrair informac~oes de agentes que tinham como destino o servidor
original. Como o servidor malicioso, em caso de um ataque bem sucedido, tera a posse do
agente enganado, outros ataques mais danosos poder~ao suceder a personi cac~ao, como os
descritos nos paragrafos seguintes.

Negac~ao de Servico

Quando um agente migra para um servidor, ele espera que o servico seja executado
corretamente e no tempo esperado. Um servidor malicioso pode n~ao atender a solicitac~ao
feita, realizar a tarefa delegada em um tempo inaceitavel ou nalizar o agente abruptamente.
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Este ultimo caso pode fazer a aplicac~ao que enviou os agentes entrar em um estado de
deadlock, caso ela que esperando inde nidamente pelo retorno do agente. Uma outra
situac~ao e o livelock na qual o agente nunca consegue terminar uma tarefa porque o servidor
n~ao para de lhe fornecer servico.
Eavesdropping
No cenario classico de \escuta", o atacante intercepta o canal de comunicac~ao estabelecido
entre duas partes A e B , que geralmente recebem o nome de Alice e Bob na literatura. No
caso de agentes moveis, alem desta possibilidade, ha um problema maior: os servidores tem
acesso a toda informaca~o n~ao cifrada contida nos agentes visitantes como instruc~oes, dados
e resultados. Assim, um servidor malicioso pode obter algoritmos proprietarios, numeros
de cart~ao de credito ou qualquer outra informac~ao sigilosa.

Alterac~ao

Um agente pode passar por varios servidores, dentre os quais alguns maliciosos; assim,
mecanismos que permitam a veri cac~ao da integridade do codigo e dos dados carregados
pelo agente devem ser providos aos servidores honestos. Segundo [JK99], n~ao existe ainda
uma soluc~ao geral para se detectar a alterac~ao maliciosa do estado de um agente sendo
executado. Soluc~oes calcadas em linguagens de programac~ao n~ao s~ao su cientes, pois o
servidor corrompido pode estar executando uma maquina virtual modi cada, por exemplo.
E importante veri car a integridade do agente quando retorna ao home site. Embora
um processo tenha con anca em seus proprios agentes, estes podem ter sido alterados por
algum servidor malicioso, ao longo do itinerario percorrido, com o intuito de causar danos
ao servidor de origem.

2.1.2 Ameacas do agente contra o servidor
Nesta categoria de ataques, os agentes procuram explorar fraquezas existentes nos servidores.

Personi cac~ao

E o ataque no qual um agente tenta se passar por um outro para utilizar recursos aos
quais n~ao tenha acesso ou para n~ao ser responsabilizado por ac~oes que venha a realizar.

Negac~ao de Servico

Este cenario pode ocorrer quando os agentes consomem excessivamente os recursos do servidor. Isto pode acontecer por bugs nos agentes ou propositadamente. Enquanto a primeira
causa pode ser atacada atraves de tecnicas de engenharia de software, a segunda requer o
uso de mecanismos de seguranca. Dependendo dos tipos de recursos que s~ao oferecidos aos
agentes, e possvel, em alguns casos, tornar o sistema completamente indisponvel.

Acesso n~ao Autorizado

O acesso n~ao autorizado a recursos pode comprometer o funcionamento e a seguranca de

6

N. Uto e R. Dahab

servidores e dos agentes executando nos mesmos. Por exemplo, em uma aplicac~ao bancaria
sem o devido controle de recursos, seria possvel a um agente malicioso movimentar o
dinheiro de contas de terceiros. E necessario, ent~ao, estabelecer uma poltica de seguranca
e aplica-la a todo agente que queira utilizar os recursos do servidor em quest~ao.

2.1.3 Ameacas do agente contra outro agente
Esta categoria compreende os ataques em que um agente tenta explorar fraquezas na seguranca de outros agentes presentes no mesmo servidor. Os casos de agentes atacando agentes
em outras plataformas est~ao descritos na Subsec~ao 2.1.4, pois estes ataques est~ao baseados
nos servicos de comunicaca~o dos servidores.

Personi cac~ao

Um agente pode tentar se passar por outro agente para obter informac~oes con denciais
de um terceiro ou para prejudicar o funcionamento deste ultimo. Pode-se realizar este
ataque tambem com o intuito de manchar a reputac~ao do agente personi cado. Um cenario
tpico deste ataque seria o de um agente personi cando um agente de alguma aplicac~ao de
comercio eletr^onico para obter numeros de cart~ao de credito.

Negac~ao de Servico

Agentes maliciosos podem realizar um ataque de negac~ao de servico contra outros agentes,
enviando-lhes uma grande quantidade de mensagens desnecessarias. Independentemente de
se processar ou bloquear as mensagens, tempo de processamento sera desperdicado pela
entidade atacada. Com isso, uma tarefa sendo realizada por esta entidade pode n~ao ser
nalizada no prazo estabelecido. Outra forma deste ataque consiste em fornecer informac~oes
incorretas para que um agente n~ao funcione apropriadamente.

Repudio

Quando um agente participante de uma transac~ao ou comunicac~ao nega ter realizado
as ac~oes que foram efetuadas tem-se um repudio. Este pode ocorrer devido a um agente
malicioso ou acidentalmente, por perda de uma mensagem. De qualquer forma, grandes
disputas podem se originar e, por isso, e importante que a infraestrutura do sistema de
agentes tenha mecanismos para poder arbitrar de forma correta tais situac~oes.

Acesso n~ao Autorizado

Se n~ao houver controle de acesso a recursos, um agente malicioso pode alterar dados ou
mesmo o codigo de um outro agente residente no mesmo servidor. O ultimo caso e mais
grave ainda pois uma alterac~ao deste tipo provoca uma mudanca de comportamento do
agente afetado.

2.1.4 Outras ameacas contra o sistema de agentes
Nesta categoria est~ao os ataques perpetrados por agentes contra agentes situados em outros
servidores, ataques de servidores contra servidores e ataques tradicionais em ambiente de
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rede explorando falhas de seguranca em sistemas operacionais. Um ponto comum nestes
ataques e que eles est~ao baseados nos servicos de comunicac~ao dos servidores e servicos de
rede.

Personi cac~ao

Um agente pode personi car outro agente para conseguir acesso a um recurso ou a um
servico oferecido por um servidor remoto. Um servidor pode tambem assumir uma outra
identidade para enganar agentes e outros servidores.

Acesso n~ao Autorizado

Agentes remotos ou outras entidades externas podem tentar acessar recursos para os quais
eles n~ao possuam os devidos privilegios. E possvel tambem que um atacante consiga acesso
ao sistema e destrua os dados da maquina comprometendo o funcionamento do servidor.

Negac~ao de Servico

Como os servicos dos servidores podem ser acessados remotamente, e possvel realizar
ataques de negaca~o de servico comuns contra eles. Pode-se direcionar estes ataques tambem
aos sistemas operacionais e aos protocolos de comunicac~ao.
Eavesdropping
O atacante pode \escutar" o canal de comunicac~ao entre servidores para obter informac~oes
de agentes migrantes ou dados armazenados neles. Outra possibilidade seria interceptar um
agente ou alguma mensagem para efetuar um ataque por repetic~ao.

Ataque por Repetic~ao

Neste ataque, uma terceira parte maliciosa intercepta um agente ou uma mensagem, realiza uma copia e depois, clona ou retransmite a mensagem, respectivamente. A interceptac~ao
acontece \escutando-se" o canal de comunicac~ao ou em um servidor malicioso, ao receber
um agente migrante ou uma mensagem.

2.2 Requisitos de Seguranca

A utilizac~ao de agentes moveis em redes abertas, como a Internet, gera uma serie de problemas de seguranca que devem ser abordados. Somente assim estes sistemas poder~ao deixar
o meio acad^emico e ser utilizados de forma ampla no meio comercial. Para que um sistema
de agentes moveis seja considerado seguro, ele deve atender a alguns requisitos de seguranca como con dencialidade e integridade. Assim, facamos uma breve introduc~ao a esses
requisitos.

2.2.1 Con dencialidade
Muitas vezes os agentes carregam consigo codigo e/ou dados sigilosos e, assim, n~ao devem
permitir que servidores e outros agentes n~ao autorizados tenham acesso a essas informac~oes.
A mesma consideraca~o e valida para os servidores. Atualmente, existem diversos metodos
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para se garantir a con dencialidade de dados. Infelizmente, o mesmo n~ao e verdade para a
parte de codigo, sendo esta, ainda, uma area em desenvolvimento.
E desejavel que a con dencialidade seja mantida por toda a infraestrutura de agentes
moveis, n~ao se limitindo apenas a relac~ao agente-servidor. Assim, os canais de comunicac~ao
pelos quais trafegam agentes e suas mensagens tambem devem atender a este requisito.

2.2.2 Integridade
Um servidor precisa proteger os agentes contra modi cac~oes em seu codigo, dados e estado e
garantir que somente entidades autorizadas possam alterar dados compartilhados. Porem,
se o servidor for malicioso, n~ao ha meios de se impedir que o agente seja modi cado.
Neste caso, ao menos, deve-se prover algum mecanismo que permita detectar a modi cac~ao
indesejada.

2.2.3 Autenticac~ao de Entidades
A autenticaca~o de entidades permite identi car unicamente cada entidade no sistema. Isto
e um requisito importante em sistemas de agentes moveis para que se torne possvel responsabilizar agentes e/ou servidores pelos atos realizados, bem como conceder privilegios
necessarios e efetuar cobranca pelo uso de recursos.

2.2.4 N~ao-repudio
N~ao-repudio e um requisito que n~ao permite que entidades que tenham participado de uma
transac~ao possam, em momento algum, negar a sua participac~ao. Para isso, a infraestrutura
de agentes moveis deve coletar informac~oes que comprovem qualquer tipo de transac~ao
efetuada. E facil observar como isso e importante, por exemplo, em sistemas de comercio
eletr^onico.

2.2.5 Disponibilidade
Os servidores devem garantir disponibilidade de dados e servicos aos agentes locais e remotos, prover acesso concorrente ou exclusivo aos recursos e controle de deadlock. Se os
servidores n~ao estiverem aptos a lidar com a quantidade de requisic~oes realizadas pelos
agentes, pode-se criar situac~oes de negac~ao de servico. Um ataque deste tipo bem sucedido
afeta todos os agentes e servidores que dependam da maquina atingida.

2.2.6 Anonimato
Em alguns casos e desejavel que a identidade da pessoa responsavel pelo agente permaneca
no anonimato. Por exemplo, uma pessoa pode querer n~ao se identi car ao responder um
questionario de avaliaca~o; ou ent~ao ao adquirir algum bem ou ao utilizar um servico. Casos
como o de fornecimento de emprestimos, porem, n~ao permitem anonimato pois e necessario
fazer o levantamento do historico nanceiro da pessoa interessada.

Seguranca de Sistemas de Agentes Moveis
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3 Fundamentos
3.1 Fundamentos de Criptogra a
A seguir daremos uma breve explicac~ao sobre as ferramentas da Criptogra a utilizadas para
solucionar diversos problemas de seguranca encontrados nos sistemas de agentes moveis
[MvOV97, Sti95].

3.1.1 Ciframento
Ciframento e um mecanismo criptogra co utilizado para prover con dencialidade de informac~ao. Consiste de funco~es matematicas aplicadas a uma mensagem qualquer e a uma
chave k1 que originam uma mensagem cifrada. O processo inverso, para recuperar a
mensagem original, utiliza uma chave k2 e e chamado de deciframento.
O esquema de ciframento e simetrico quando e computacionalmente facil determinar
k2 a partir de k1 e vice-versa. Em muitos casos praticos, temos k1 = k2 . Os algoritmos desta
classe s~ao rapidos e utilizam chaves relativamente pequenas. Por outro lado, em uma rede
grande, ha muitas chaves para serem distribudas e gerenciadas. Exemplos de algoritmos
simetricos s~ao DES, AES e IDEA.
Outra classe de agoritmos de ciframento s~ao os assimetricos ou de chave publica. A
caracterstica deste tipo de esquema e que dada a chave k1 e computacionalmente infactvel
derivar a chave de deciframento k2 . Os cifradores desta classe s~ao muito mais lentos que os
simetricos e necessitam de chaves maiores para garantir o mesmo nvel de seguranca. Como
vantagens temos que somente a chave privada deve ser mantida em segredo e que o numero
de chaves utilizadas, em uma rede, e pequeno.
Exemplos desses algoritmos s~ao RSA e ElGamal.

3.1.2 Assinaturas Digitais
Assinaturas digitais s~ao primitivas criptogra cas utilizadas para garantir integridade, autenticac~ao da origem da mensagem e n~ao-repudio. Associam a identidade de uma entidade
a uma mensagem qualquer. A maior parte dos algoritmos de assinatura digital e baseada
em algoritmos de chave publica, que utilizam a chave privada para gerar a assinatura.
Exemplos: RSA, DSA, ElGamal.

3.1.3 Funco~es de Espalhamento Criptogra cas
Estas func~oes tambem s~ao chamadas simplesmente de func~oes hash. Segundo de nic~ao dada
em [MvOV97], uma func~ao de espalhamento criptogra ca e uma func~ao computacionalmente e ciente que mapeia cadeias binarias de tamanho arbitrario em cadeias binarias
de tamanho xo qualquer, chamadas de valores hash , que se constituem numa especie de
impress~ao digital da cadeia mapeada.
Uma func~ao de espalhamento criptogra ca h(x) deve ter algumas propriedades basicas
relacionadas a seguir:
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 resist^encia da pre-imagem - para essencialmente todos os valores hash y, e computacionalmente infactvel encontrar qualquer pre-imagem x tal que h(x) = y (desde que
ja n~ao se conheca um tal x, obviamente).
 resist^encia da segunda pre-imagem - dado um x qualquer e computacionalmente infactvel encontrar um x =
6 x tal que h(x) = h(x ).
 resist^encia a colis~oes - e computacionalmente infactvel encontrar dois valores x e x
quaisquer tal que h(x) = h(x ).
0

0

0

0

Esta primitiva criptogra ca e normalmente utilizada para detectar modi cac~oes ou para gerar codigos de autenticac~ao da origem e conteudo de dados e e chamada, conforme
cada uso, de modi cation detection code (MDC) ou message authentication code (MAC)
respectivamente; esta ultima recebe como entrada, alem do dado, uma chave secreta.
Exemplos dessas funco~es s~ao MD4, MD5, SHA-1.

3.2 Seguranca em Java
O modelo de seguranca de Java e focado em proteger usuarios nais contra codigo malicioso
trazido pela rede a partir de servidores n~ao con aveis. Para isso, todo codigo externo e
executado em um sandbox que restringe as operac~oes que podem ser realizadas. O modelo
original apresentado na vers~ao 1.0 era extremamente restritivo e isso impedia ate programas
bem intencionados, mas provenientes de fontes inseguras, de executar qualquer tarefa util.
A vers~ao 1.1 inclua autenticac~ao e assinatura de codigo e permitia que programas assinados
por alguma entidade con avel executassem com todos os privilegios possveis. Assim, ou
depositava-se total con anca em uma classe, ou nenhuma. Com a vers~ao 1.2, nalmente
introduziu-se um controle de acesso mais granular estabelecido atraves de uma poltica
de seguranca. A seguir, faremos uma breve exposic~ao dos elementos da arquitetura de
seguranca de Java ao longo das vers~oes.

3.2.1 O Sandbox Basico
O modelo de sandbox permite executar codigo vindo de fontes n~ao con aveis de forma
isolada e impedir que sejam realizadas operac~oes danosas ao funcionamento do sistema.
Para implementar o sandbox, a arquitetura Java utiliza os seguintes componentes:






class loader ;
class le veri er ;

caractersticas de seguranca da maquina virtual; e
gerenciador de seguranca e Java API.

O primeiro e o quarto componentes podem ser personalizados para se de nir polticas
de seguranca de acordo com a aplicac~ao Java.
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3.2.2 Class Loader
O class loader e responsavel por carregar classes na maquina virtual Java. Cada class loader
de ne um espaco de nomes separado que e um conjunto de nomes unicos, um para cada
classe carregada por este class loader. Assim, se a classe X ja existe no espaco de nomes Y,
e impossvel carregar uma classe X diferente em Y. Por outro lado, classes diferentes com o
mesmo nome podem coexistir na mesma maquina virtual desde que em espacos de nomes
distintos.
Classes em um mesmo espaco de nomes podem interagir diretamente. Por outro lado,
classes existentes em espacos de nomes distintos sequer sabem da exist^encia umas das outras. Assim, e possvel prevenir que codigos maliciosos inter ram com codigos con aveis,
simplesmente carregando-os atraves de class loaders diferentes.
O class loader tambem previne que classes con aveis sejam substitudas por codigo
malicioso. Os class loaders est~ao organizados em uma hierarquia cujo topo e o bootstrap
class loader, responsavel por carregar as classes do nucleo da API Java. Quando uma
aplicac~ao Java necessita de uma classe pela primeira vez, a maquina virtual solicita que o
class loader da aplicaca~o a carregue. Esta solicitac~ao e passada nvel a nvel pela hierarquia
ate o bootstrap. Ent~ao, a classe e fornecida pelo nvel mais alto que possu-la. Desse modo,
uma aplicac~ao nunca conseguira utilizar, por exemplo, uma classe java.util.HashMap
modi cada maliciosamente, pois ela sera carregada pelo bootstrap a partir do nucleo da
API Java.

3.2.3 Class File Veri er
A func~ao deste modulo e veri car que as classes carregadas atendem a certos requisitos de
seguranca antes de serem utilizadas pela maquina virtual. Se algo estiver incorreto, uma
excec~ao e gerada.
Num primeiro passo, veri ca-se se a classe esta em conformidade com a estrutura de
uma classe Java: ela deve iniciar com um cabecalho padr~ao (bytes 0xCAFEBABE) e possuir o tamanho indicado. Em seguida, s~ao feitos testes de sem^antica e de tipos de dados
que asseguram, entre outras coisas, que descritores de metodos est~ao corretos e que uma
classe segue as especi cac~oes da linguagem. O terceiro passo compreende a veri cac~ao dos
bytecodes da classe para garantir que n~ao haja opcodes ou operandos invalidos, valores de
tipos diferentes do esperado em variaveis e que a execuc~ao destes bytecodes e segura para
a maquina virtual. Por m, e realizada a veri cac~ao de refer^encias simbolicas durante a
fase de ligaca~o din^amica. Nesta fase o veri cador con rma a exist^encia de classes, campos
e metodos referenciados.

3.2.4 Caractersticas de Seguranca da Maquina Virtual Java
A maquina virtual Java possui diversas caractersticas de seguranca que operam enquanto
os bytecodes s~ao executados:

 type-safe reference casting { n~ao e possvel utilizar uma refer^encia a um tipo de objeto
para manipula-lo, atraves de type-cast, como um objeto de outro tipo.
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 acesso estruturado a memoria { Java n~ao permite que o programador declare ponteiros
e nem que acesse a memoria a partir de uma refer^encia acrescida de um deslocamento. Devido a estas duas ultimas caractersticas, os programas cam impedidos de
manipular a memoria diretamente e corromp^e-la de forma acidental ou maliciosa.

 coleta de lixo automatica { Java se encarrega de liberar a memoria alocada a objetos

n~ao utilizados. Desse modo, evita-se que se tente desalocar a memoria de um mesmo
objeto duas vezes ou que ela seja desperdicada com objetos n~ao mais referenciados.

 veri caca~o dos limites de vetores { quando um item de um vetor e acessado, a maquina
virtual veri ca se o ndice esta dentro dos limites do mesmo. Assim, n~ao e possvel
armazenar um valor, por exemplo, na nona posic~ao de um vetor com sete elementos,
como em C++.

 veri caca~o de refer^encias null { toda vez que um programa tenta utilizar uma refer^encia null, Java gera uma excec~ao.

3.2.5 Gerenciador de Seguranca e API Java
O gerenciador de seguranca determina o que pode ser utilizado por um programa fora do
sandbox no qual ele e con nado. E possvel con gura-lo para estabelecer uma poltica de
seguranca particular para uma aplicac~ao. Esta poltica e garantida pela API Java que
sempre consulta o gerenciador antes de executar uma operac~ao potencialmente insegura.
Isso e feito chamando metodos de checagem existentes no objeto gerenciador. Por exemplo,
o metodo checkWrite() determina quando um thread possui permiss~ao para escrever em um
determinado arquivo. Quando uma ac~ao n~ao e permitida, ocorre uma excec~ao de seguranca.
Nas vers~oes 1.0 e 1.1, para criar uma poltica de seguranca particular era necessario escrever um gerenciador de seguranca a partir da classe abstrata java.lang.SecurityManager
e implementar seus metodos de checagem. Como isso era uma tarefa difcil e susceptvel a
erros, na vers~ao 1.2, a classe em quest~ao evoluiu de abstrata para concreta e incluiu uma
implementac~ao padr~ao do gerenciador. Alem disso, a poltica passou a ser especi cada em
um arquivo ASCII ao inves de codigo Java.

3.2.6 Assinatura de Codigo e Autenticac~ao
A vers~ao 1.1 de Java introduziu suporte a autenticac~ao com base em assinaturas digitais.
Quando uma parte A deseja atestar que um conjunto de classes n~ao possui codigo malicioso,
ela deve agrupa-las em um arquivo JAR e assina-lo digitalmente. A autenticac~ao e feita
veri cando-se a assinatura de A sobre o arquivo e, dependendo da con anca que se deposita
em A, pode-se relaxar as restric~oes do sandbox sobre as classes presentes no arquivo JAR.
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4 Alguns Sistemas de Agentes Moveis
4.1 Telescript

Informaco~es Gerais

Telescript [TV96] e uma linguagem orientada a objetos para desenvolvimento de aplicaco~es baseadas em agentes. Foi criada pela empresa General Magic, em 1995, com
objetivos comerciais. Como a programac~ao de agentes em Telescript requeria o aprendizado de uma linguagem completamente nova, o projeto n~ao obteve o sucesso esperado e foi abandonado. Abordamos Telescript neste survey apenas por raz~oes historicas,
uma vez que foi um dos primeiros projetos a abordar os problemas de seguranca oriundos desta area.

Descric~ao do Sistema

Os servidores em Telescript s~ao chamados de places . Todo agente que chega a um
servidor pode veri car quais servicos s~ao oferecidos por este ultimo. Estes servicos
geralmente s~ao fornecidos atraves de agentes estacionarios residentes no servidor que
interagem com os agentes recebidos.
Os nomes das entidades em Telescript s~ao dependentes de localizac~ao e baseados em
nomes de domnio DNS. O modelo de mobilidade e forte permitindo a captura do
estado de execuc~ao no nvel de thread. Quando um agente migra para outro servidor,
todas as classes relacionadas s~ao transportadas para o novo local. A migrac~ao pode
ocorrer efetuando-se uma chamada a primitiva go que faz com que a proxima instruc~ao
do agente seja executada no novo local. Telescript possui tambem uma migrac~ao
relativa atraves da primitiva meet. Com ela pode-se fazer o agente migrar para um
servidor que esteja hospedando um determinado agente com o qual se queira interagir.

Aspectos de Seguranca

Telescript e uma linguagem \segura" do ponto de vista de programac~ao. N~ao possui
ponteiros, como em Java, e qualquer interac~ao com objetos e feita atraves da interface publica dos mesmos. O interpretador realiza veri cac~ao de tipos em tempo de
execuc~ao, gerenciamento de memoria e processamento de excec~oes. Por m, o interpretador funciona como um monitor de refer^encias mediando os acessos aos objetos.
Cada processo esta associado a uma autoridade que e uma identi cac~ao unica atribuda a um responsavel (uma pessoa ou organizac~ao). Essa autoridade pode ser
autenticada quando necessario, por exemplo, para permitir que um servidor decida se
aceita ou n~ao um agente migrante.
Atraves de permiss~oes pode-se limitar o consumo de recursos e restringir a execuc~ao
de um agente. As permiss~oes podem ser atribudas pelo criador do agente, pelo engine
Telescript no momento de criac~ao do processo ou pelo servidor ao aceitar um agente.
A intersecc~ao destas permiss~oes atribudas resulta nas permiss~oes nais do agente.
Quando um processo viola um limite estabelecido, uma excec~ao e sinalizada que,
geralmente, causa a nalizac~ao do codigo responsavel.
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A proteca~o de agentes durante uma migrac~ao de um servidor para outro e realizada
atraves de canais seguros estabelecidos segundo um regime de seguranca. Ha seis
regimes de seguranca em Telescript e cada um deles especi ca um conjunto de servicos e protocolos criptogra cos a ser utilizado na criac~ao do canal. O regime mais
simples somente troca as informac~oes das autoridades envolvidas, ao passo que, os
mais complexos utilizam autenticac~ao por RSA, troca de chaves atraves do protocolo
Die-Helman e ciframento para criar o canal seguro atraves do algoritmo RC4. O
uso de RSA requer uma infraestrutura de chaves publicas que e desempenhada pela
autoridade de nomes. Seu funcionamento, porem, n~ao e abordado em [TV96]

Comentarios

Como Telescript pretendia ser utilizado globalmente, os algoritmos criptogra cos foram obrigados a utilizar chaves menores, respeitando-se os limites impostos pela
poltica de exportac~ao dos Estados Unidos nesta area. Com isso, torna-se possvel
quebrar as chaves utilizadas nestes sistemas.
Todos esses mecanismos apresentados objetivam apenas a protec~ao do servidor e a
proteca~o do agente contra outros agentes e terceiros. Telescript n~ao possui qualquer
recurso para a protec~ao do agente contra ataques realizados por um servidor.

4.2 Aglets

Informaco~es Gerais

Aglets Software Development Kit (Aglets) [KLO97, LA97, LO98, OKO98], antigamente denominado de Aglets Workbench, e um sistema de agentes moveis desenvolvido
pela IBM Tokyo Research Laboratory. O termo aglet e uma combinac~ao das palavras
agent e applet. Isso se deve ao fato de Aglets ter sido criado com base no modelo de
applets de Java. O sistema e baseado na linguagem Java 1.1 e a primeira publicac~ao
data de 1996. Recentemente, a IBM disponibilizou o codigo fonte do sistema sob
licenca publica da IBM, a qual foi aprovada por Open Source Initiative.

Descric~ao do Sistema

Os agentes neste sistema recebem o nome de aglets enquanto que os servidores s~ao
chamados de contexts . Uma maquina na rede pode conter mais de um context, cada
um sendo identi cado por um nome diferente. Um servidor pode ser referenciado pelo
URL da maquina adicionado de seu nome. Quando um aglet e aceito em um contexto,
ele pode criar outros aglets ou obter a lista dos aglets residindo no mesmo servidor.
O modelo de programac~ao de Aglets e orientado a eventos. Desse modo, para cada
evento que pode ocorrer durante o ciclo de vida de um aglet, ha um metodo correspondente que e ativado na ocorr^encia do mesmo. Por exemplo, quando um aglet
e criado e quando chega a um contexto, os metodos onCreation() e onArrival()
s~ao executados, respectivamente. Todos os metodos tratadores de eventos podem ser
modi cados para atender as necessidades espec cas dos agentes.
A mobilidade em Aglets e fraca e baseada na serializac~ao de Java. Portanto, o estado
de execuc~ao n~ao e capturado no nvel de thread. Quando o aglet deixa um contexto
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e e recriado na maquina destino, o metodo run() e chamado automaticamente. Uma
migraca~o ocorre quando um aglet invoca o metodo dispatch() ou quando alguma
entidade solicita que o agente retorne a algum servidor espec co. Aglets suporta
transfer^encia de codigo sob demanda e completa. Em alguns casos, uma combinac~ao
dos dois tipos e utilizada.
Nenhuma refer^encia direta e obtida a um aglet. Aglets utiliza proxys que funcionam
como representantes do aglet desejado e protegem os metodos publicos do mesmo
contra acesso direto. Outra func~ao do proxy e garantir transpar^encia de localizac~ao.
Quando o aglet real estiver localizado remotamente, o proxy se encarregara de realizar
a comunicaca~o com o servidor remoto. Conforme [OKO98], ha um pequeno problema
que ocorre quando um aglet migra de servidor. Todos os proxys que o referenciavam
deixam de ser validos.
A comunicaca~o entre agentes n~ao e realizada atraves de invocac~ao de metodos e sim,
atraves da passagem de mensagens. Cada aglet pode possuir um metodo para tratar
as mensagens que recebe de outros agentes. A troca de mensagens pode ser sncrona
ou assncrona.

Aspectos de Seguranca

Para descrever os aspectos de seguranca de Aglets utilizamos o documento [LO98]. O
modelo apresentado em [KLO97] e apenas conceitual, n~ao tendo sido implementado
ate a vers~ao corrente do sistema.
Um domnio, em Aglets, corresponde a um conjunto de contextos. A abordagem
adotada considera que todos os servidores dentro de um domnio s~ao con aveis. Os
servidores pertencentes a um domnio compartilham uma chave secreta que e utilizada
para a autenticaca~o. Isto e realizado calculando-se um MAC sobre os dados a serem
enviados concatenados com um nonce. Esta trinca de informac~oes (dados, nonce e
MAC) e, ent~ao, enviada ao servidor destino que confere o MAC e, se o mesmo estiver
correto, obtem a autenticac~ao da parte comunicante como pertencente ao mesmo
domnio. Porem, n~ao e possivel determinar exatamente quem e o outro servidor. Este
esquema tambem e utilizado para garantir a integridade dos canais de comunicac~ao.
Quando um servidor recebe um aglet migrante, veri ca se o mesmo originou-se de um
dos servidores da teia de con anca. Em caso a rmativo, o servidor deposita con anca
no aglet recebido, permitindo que o mesmo seja executado.
O acesso a recursos e limitado pelas permiss~oes especi cadas no banco de dados de
poltica de seguranca. As permiss~oes est~ao associadas a pares (proprietario, code
base ). Quando um agente tenta acessar algum recurso ou realizar alguma operac~ao, o
banco de dados e consultado sobre a permiss~ao correspondente. O par (proprietario,
code base ) utilizado e obtido a partir do objeto AgletInfo associado ao agente. As
permiss~oes se aplicam a recursos da propria linguagem Java, como leitura e escrita de
arquivos, a troca de mensagens e a funcionalidades dos contextos e agentes.

Comentarios

Os recursos de seguranca de Aglets s~ao escassos e atendem a alguns requisitos apenas
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super cialmente. Muito pouco do modelo apresentado em [KLO97] foi implementado. N~ao ha nenhuma preocupac~ao quanto a seguranca dos agentes contra servidores
maliciosos e todo o sistema esta sujeito a diversos ataques.
A autenticac~ao e realizada apenas para identi car se uma maquina pertence a um
domnio. Assim, n~ao e possvel saber com que servidor a comunicac~ao esta sendo realizada. Se uma terceira parte mal intencionada obtiver a senha utilizada para calculo
do MAC, nenhum servidor mais podera ser autenticado. A soluc~ao tambem e muito
pouco exvel e n~ao poderia ser aplicada a redes abertas contendo diversos servidores
como a Internet, por exemplo. Usuarios e proprietarios de agentes n~ao podem ser
autenticados e suas identidades s~ao validadas com base na con anca depositada em
um servidor.
Os canais por onde trafegam mensagens e agentes n~ao possuem mecanismos para
garantir a con dencialidade da transmiss~ao. A unica protec~ao existente e em relac~ao
a integridade dos dados enviados.
N~ao existe controle de acesso sobre a primitiva retract e assim, qualquer agente
pode solicitar que um agente localizado em um servidor remoto retorne/migre para o
servidor no qual o primeiro executa.

4.3 Concordia

Informaco~es Gerais

Concordia [Lab, WpW98] e o sistema de agentes moveis desenvolvido pela Mitsubishi
Electric ITA. E baseado na linguagem Java 1.1 e a primeira publicac~ao sobre o sistema
data de 1997.

Descric~ao do Sistema

Um sistema de agentes em Concordia e composto por uma serie de servidores executando sobre maquinas virtuais Java. Cada servidor Concordia possui uma serie de
componentes que s~ao responsaveis por funcionalidades como mobilidade dos agentes,
comunicac~ao, administrac~ao, gerenciamento de seguranca e persist^encia entre outros.
O componente Service Bridge permite a desenvolvedores de agentes/aplicac~oes incluir
servicos aos servidores que possam ser utilizados pelos agentes visitantes. Quando um
agente deseja localizar um servidor ou um servico ele consulta o Directory Manager
que e responsavel por manter um registro destas informac~oes. Todo servico que for
disponibilizado a agentes visitantes deve ser registrado previamente com este modulo.
No maximo, havera uma unidade deste modulo por maquina. Os nomes de servidores
e servicos s~ao dependentes de localizac~ao e baseados em DNS.
Concordia suporta apenas mobilidade fraca valendo-se dos mecanismos de serializac~ao
de Java. A transfer^encia de codigo pode ser feita sob demanda ou transferindo-se todas
as classes necessarias ao agente de uma so vez. Para aumentar a con abilidade na
migraca~o, Concordia utiliza uma la para armazenar os agentes migrantes. Uma copia
adicional tambem e armazenada em disco e a transmiss~ao do agente e feita segundo o
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protocolo Two Phase Commit. A copia do agente so e removida da mdia persistente,
apos ter sido corretamente transferido para o servidor destino.
O estado interno dos servidores Concordia bem como os estados dos agentes s~ao
armazenados em mdia persistente para possibilitar a recuperac~ao do sistema em casos
de queda. E permitido tambem a aplicac~oes e agentes realizar checkpoints para, em
caso de falhas, reiniciar sua execuc~ao a partir de um checkpoint desejado. Apos
uma falha do sistema ou do servidor, o modulo Agent Manager e responsavel por
reinicializar cada agente a partir da mdia persistente. Todo este aparato implica
uma degradac~ao do desempenho do sistema. Para garantir uma maior exibilidade,
Concordia permite que os administradores tenham um compromisso entre desempenho
e con abilidade determinando quais modulos do servidor ser~ao armazenados em mdia
persistente.

Aspectos de Seguranca

A proteca~o do agente, em Concordia, se preocupa com os problemas de seguranca decorrentes da migrac~ao dos agentes e de seu armazenamento em disco. Concordia n~ao
implementa nenhuma funcionalidade adicional para proteger agentes enquanto estejam em memoria, con ando esta tarefa, completamente, aos mecanismos de seguranca
de Java e do sistema operacional. Quanto a seguranca do agente contra servidores
maliciosos, n~ao ha nada desenvolvido.
Concordia prov^e comunicac~ao segura entre os servidores atraves do protocolo SSLv3
(Secure Sockets Layer version 3). Este protocolo fornece servicos de autenticac~ao e
ciframento para conex~oes TCP. Como Concordia realiza comunicac~ao de rede utilizando RMI de Java, que e baseado em TCP/IP sockets, basta trocar as bibliotecas
padr~oes de sockets por SSL, para se obter transmiss~ao segura nos nveis superiores de
rede, de forma transparente.
Um agente e armazenado em disco em decorr^encia da poltica adotada por Concordia
para conseguir servidores mais con aveis. Obviamente, isso representa uma brecha
para ataques. Assim, para evitar o acesso n~ao autorizado a um agente, as informac~oes
do mesmo s~ao cifradas com o uso de um algoritmo simetrico, antes de serem armazenadas. Diversos algoritmos podem ser utilizados (IDEA, DES, RC4 entre outros) e a
chave privada e gerada aleatoriamente para cada agente recebido pelo servidor. Esta
chave e cifrada por um algoritmo assimetrico e armazenada junto com o agente.
A proteca~o de recursos dos servidores e baseada em extens~oes aplicadas ao modelo
de seguranca de Java. Este modelo e bastante restritivo e concede acessos somente
a objetos classi cados como con aveis ou cujos codigos tenham sido escritos e digitalmente assinados por um autor considerado con avel. Em Concordia, a relac~ao de
con anca desejada n~ao acontece com o autor e sim, com a pessoa pela qual o agente
realiza alguma tarefa.
Todo agente em Concordia esta associado a um usuario em particular atraves de uma
identidade de usuario. Esta identidade corresponde a um objeto Java contendo
um nome de usuario, um grupo de usuario e uma senha. Na realidade, este ultimo
corresponde a um valor hash calculado sobre a senha de fato. A identidade e carregada
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pelo agente durante todo o tempo e e veri cada contra uma lista de usuarios validos em
cada servidor visitado. A lista de usuarios validos e armazenada em um arquivo de
senhas que pode ser localizado centralizadamente ou de forma replicada. Este arquivo
contem os nomes de usuarios e os valores hash das senhas. Um hash e calculado sobre
o arquivo e este e assinado digitalmente pelo servidor para evitar modi cac~ao n~ao
autorizada do arquivo. A validac~ao de um agente se da comparando o valor hash
contida na identidade com o correspondente no arquivo de senhas.
O uso de recursos e condicionado por permiss~oes concedidas de acordo com a identidade associada a um agente. Concordia possibilita que as permiss~oes sejam dadas
para aceitar ou negar acesso a recursos t~ao granulares como a leitura de um arquivo
em particular. As permiss~oes se aplicam a todos os recursos controlados pela classe
SecurityManager e algumas funcionalidades adicionais como cria
c~ao e suspens~ao de
agentes. Para isso, a classe SecurityManager e estendida por Concordia. Quando
uma classe tenta utilizar um recurso, o sistema permite a operac~ao se:

 a classe for local; ou
 a classe pertencer a um agente, sua identidade for validada e o mesmo possuir
as permiss~oes necessarias no arquivo de permiss~oes.
De outro modo, a classe executa dentro de um sandbox, com o mnimo de privilegios.
O sandbox pode ser con gurado para permitir o nvel de acesso desejado.
Como ja mencionado, as permiss~oes sobre recursos s~ao armazenadas em um arquivo
de permiss~oes. Este arquivo, igualmente ao arquivo de senhas, e protegido contra
modi cac~oes indesejadas atraves de um valor hash assinado digitalmente pelo servidor.

Comentarios

Concordia n~ao possui nenhum mecanismo para proteger agentes contra servidores
maliciosos. A protec~ao de agentes so ocorre durante a migrac~ao e na copia armazenada
para aumentar a con abilidade.
Em [WpW98] comenta-se que a construc~ao de um agente necessita da senha original,
n~ao sendo su ciente apenas o valor hash da mesma contida no objeto identidade. N~ao
esta claro como e este processo, mas nossa impress~ao e que a associac~ao da identidade
a um agente n~ao e feita de forma segura. Considerando que a validac~ao de um agente
compara o valor hash presente na identidade com o hash pre-calculado contido no
arquivo de senhas, conclui-se que o hash independe de qualquer codigo ou dado do
agente. Embora seja difcil a uma terceira parte maliciosa obter o objeto identidade
de um agente, uma vez que a transmiss~ao de agentes entre servidores e feita por
canais seguros e sua copia armazenada em mdia persistente e cifrada, um servidor
malicioso tem acesso a essa informac~ao. De posse deste dado, e possvel forjar agentes
e associa-los ao usuario relacionado, simplesmente adicionando-se o objeto identidade
adquirido.
Para garantir a integridade dos arquivos de senha e de permiss~oes poder-se-ia usar,
no lugar do hash com a assinatura digital, um MAC, simplesmente.
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4.4 Ara

Informaco~es Gerais

O sistema de agentes moveis Ara (Agents for Remote Action) [PS97, Pei97, Pei98]
e um trabalho desenvolvido na Universidade de Kaiserslautern e iniciado em 1997.
A ideia principal do projeto e adicionar mobilidade as linguagens de programac~ao
existentes. Ara suporta as linguagens Tcl, C e C++ e as plataformas Sparc Solaris,
Intel Linux e Sparc SunOS. O codigo fonte e disponibilizado gratuitamente para uso
n~ao comercial.

Descric~ao do Sistema

Os servidores em Ara s~ao chamados de places como em Telescript (Sec~ao 4.1). A
arquitetura do sistema e composta por um nucleo e por interpretadores para cada linguagem suportada. No nucleo, est~ao concentradas as funcionalidades independentes
de linguagem, como mobilidade e comunicac~ao. Ja as quest~oes dependentes de linguagem, como a captura e a restaurac~ao do estado de um agente, s~ao resolvidas pelos
interpretadores. Servicos de mais alto nvel s~ao disponibilizados atraves de agentes
estacionarios.
Esta arquitetura torna o sistema exvel e permite adicionar suporte a novas linguagens. Para tanto e necessario criar interfaces (stubs ) para que agentes escritos na
nova linguagem possam efetuar chamadas as rotinas do nucleo. Por outro lado, o
interpretador deve fornecer rotinas a serem executadas pelo nucleo (upcalls ) em casos
como a migraca~o, onde a captura do estado de um agente e necessaria.
O nome de um servidor e constitudo de listas de URLs correspondentes aos protocolos
de transporte que podem ser utilizados para se comunicar com o servidor. Ja o nome
de um agente consiste de um identi cador unico global, uma identi cac~ao do usuario
responsavel e um nome simbolico opcional.
Ara apresenta mobilidade forte em todas as linguagens atualmente suportadas. Quando um agente deseja migrar para um novo servidor, ele efetua uma chamada a primitiva go do nucleo atraves da interface provida pela linguagem. Na migrac~ao, todas as
classes necessarias ao agente s~ao transferidas para o novo local.
A comunicaca~o entre agentes e feita por troca de mensagens ao estilo cliente-servidor.
Ara encoraja o uso de comunicac~ao local fornecendo, nos servidores, pontos de encontro onde esta interac~ao entre agentes pode ocorrer. Comunicac~oes globais n~ao tem
suporte do sistema e devem ser tratadas pelos proprios agentes atraves do uso dos
recursos de rede.
Por m, Ara permite que os agentes criem um checkpoint, quando desejado, para
armazenar seu estado interno atual em mdia persistente. Assim, se ocorrer algum
problema, e possvel restaurar o estado anterior do agente preservado pelo checkpoint.

Aspectos de Seguranca

O modelo de seguranca de Ara considera tr^es entidades para serem autenticadas:
usuario do agente, fabricante do agente e host machines. O primeiro e o usuario do

20

N. Uto e R. Dahab
sistema responsavel pelas ac~oes do agente. O fabricante corresponde ao desenvolvedor
do codigo do agente. Finalmente, host machine e uma maquina da rede que abriga
um ou mais places.
Cada agente carrega consigo um passaporte que contem informac~oes necessarias a
sua autenticac~ao. Entre estas informac~oes est~ao um identi cador, nome do agente e
uma assinatura digital do fabricante sobre o codigo do mesmo. O passaporte nunca e alterado e e assinado digitalmente pelo usuario durante a criac~ao do agente. Ha
tambem atributos de seguranca variaveis como o registro de servidores visitados, atualizado a cada migrac~ao. Este registro e assinado digitalmente por cada no visitado
apos a autenticaca~o da identidade do servidor remetente.
Durante a migraca~o, o agente pode optar se deseja ou n~ao realizar autenticac~ao da
origem e do destino bem como o ciframento dos dados transmitidos. Estes recursos
s~ao implementados com base no protocolo SSL e o agente deve ter um compromisso
entre desempenho e seguranca ao utiliza-los.
Uma regi~ao em Ara e composta por um conjunto de maquinas que depositam con anca
umas nas outras. As regi~oes s~ao transparentes aos agentes e conhecidas apenas pelo
sistema de agentes moveis. Quando um agente migra entre maquinas pertencentes
a uma mesma regi~ao, os servicos de autenticac~ao e ciframento s~ao automaticamente
desabilitados.
Cada place em Ara possui um func~ao de admiss~ao que e responsavel pelo processo de
autorizac~ao. Estas func~oes recebem como par^ametros o passaporte do agente, atributos de seguranca e quantidade desejada de cada recurso. Com base nestas informac~oes,
aceita-se ou n~ao a entrada do agente no servidor. Neste ultimo caso, um vetor contendo os limites no uso de cada recurso e retornado ao agente. Os limites impostos
s~ao de nidos pelas quantidades solicitadas e pela poltica de seguranca adotada.

Comentarios

Dos sistemas analisados, Ara foi o primeiro a oferecer alguma protec~ao ao agente
contra servidores maliciosos. Ara possibilita veri car a integridade e autenticidade do
codigo do agente, bastando para isso, conferir a assinatura digital que e gerada pelo
fabricante sobre o codigo e que faz parte do passaporte.
Quanto ao uso de criptogra a de chaves publicas, em [PS97], os autores relatam
que Ara sup~oe a pre-exist^encia de uma infraestrutura de chaves publicas e, assim, n~ao
aborda esta quest~ao. Para a veri cac~ao das assinaturas digitais do usuario responsavel
por um agente e o fabricante de seu codigo s~ao utilizados os certi cados contidos no
proprio passaporte.

4.5 D'Agents

Informaco~es Gerais

D'Agents [Gra96, Gra97, GKCR98], antigamente denominado de Agent Tcl, tem sido
desenvolvido na Dartmouth College desde 1995 e e patrocinado por diversas entidades
como DARPA e Oce of Naval Research. O objetivo principal do sistema e suportar
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aplicaco~es de recuperac~ao, organizac~ao e apresentac~ao de informac~ao distribuda em
redes arbitrarias. Os agentes podem ser escritos em Tcl, Java e Scheme. O codigo
fonte do sistema e disponvel para uso n~ao comercial.

Descric~ao do Sistema

A arquitetura do sistema D'Agents e composta de quatro nveis hierarquicos, conforme
exibida na Figura 2. O nvel mais baixo e uma API para os mecanismos de transporte
disponveis. O segundo nvel e o servidor D'Agents que executa em cada maquina. Ele
e responsavel por manter a lista dos agentes executando na maquina, prover primitivas
para comunicaca~o inter-agentes e receber um agente migrante, reinicializando-o, apos
autenticado, no interpretador apropriado. O terceiro nvel contem os ambientes de
execuc~ao para cada linguagem suportada e a interface deste nvel com o inferior e feita
atraves de bibliotecas escritas em C/C++. Por m, a ultima camada e composta pelos
agentes, que podem ser moveis ou estacionarios.
Agentes
Ambientes de Execução
Servidor
Comunicação

Figura 2: Arquitetura do sistema D'Agents.
O esquema e exvel e permite a inclus~ao de novas linguagens. Para isso basta criar
um novo modulo, no terceiro nvel, para a linguagem a ser includa. Cada modulo e
composto de um interpretador para a linguagem, func~oes para captura/recuperac~ao
do estado de um agente, modulo para evitar ac~oes maliciosas dos agentes e uma API
para acessar os servicos do servidor.
Quando um agente deseja migrar para um novo servidor, a primitiva agent jump
e utilizada. Como o tipo de mobilidade depende das capacidades do interpretador
utilizado, D'Agents apresenta mobilidade fraca ou forte, dependendo da linguagem
com a qual o agente e escrito. Agentes escritos em Tcl e Java 1 t^em seu estado
capturado no nvel de thread de execuc~ao, o que con gura mobilidade forte. Ja agentes
escritos em Scheme apresentam apenas mobilidade fraca. Durante a migraca~o, todo
codigo necessario ao agente e enviado ao servidor destino.
A comunicac~ao entre agentes e realizada de duas maneiras: passagem de mensagens e conex~ao direta. A primeira e utilizada atraves das primitivas agent send e
agent receive que enviam e recebem uma mensagem, respectivamente. A segunda
e realizada atraves da primitiva agent meet que estabele uma conex~ao com o agente
1

Uma vers~ao modi cada da maquina virtual Java 1.0 e utilizada
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desejado. Esta forma e mais e ciente que a primeira para interac~oes mais longas. As
mensagens n~ao possuem nenhum formato pre-de nido e correspondem simplesmente
a cadeias de caracteres. A sem^antica e a sintaxe das mensagens deve ser combinada pelas partes comunicantes. Agentes escritos em linguagens diferentes podem se
comunicar normalmente.

Aspectos de Seguranca

Os mecanismos de seguranca em D'Agents envolvem, basicamente, as tarefas de autenticac~ao e autorizaca~o. Estas tarefas s~ao realizados pelos subsistema de Criptogra a,
modulo de seguranca dependente de linguagem e modulo de poltica de seguranca
independente de linguagem.
D'Agents classi ca os agentes em owned e an^onimos. Os primeiros s~ao agentes cujos proprietarios podem ser autenticados e constam da lista de usuarios autorizados
pelo servidor. Os segundos s~ao os agentes para os quais qualquer uma das duas situac~oes anteriores n~ao e satisfeita. Agentes an^onimos podem ou n~ao ser aceitos por
um servidor, dependendo da sua poltica de seguranca.
Cada usuario e servidor do sistema possui um par de chaves RSA utilizadas para
autenticac~ao. D'Agents utiliza PGP para prover os servicos de ciframento e assinatura
digital. Estes servicos podem ser usados pelos agentes durante migrac~oes e troca de
mensagens. Como e possvel desabilitar estes servicos, os agentes devem considerar
seu uso conforme cada caso. Uma vez que os algoritmos de chave publica s~ao lentos,
a desativaca~o destes recursos implicaria um ganho de desempenho.
Para mostrar como um usuario e autenticado, vamos imaginar que um serivdor X
envia um agente pertencente ao usuario Y para o servidor Z. O proprietario do agente,
Y, e autenticado se: (1) o agente e digitalmente assinado por Y; ou (2) o agente e
digitalmente assinado por X, Z con a em X e X foi capaz de autenticar Y. E importante
notar que X poderia ter autenticado Y da mesma forma que em (1) ou (2). Assim,
temos que a con anca e transitiva.
Quando um agente registra-se em seu servidor base com o comando begin ou quando
ele migra pela primeira vez com o comando jump, a requisic~ao e o agente, respectivamente, s~ao assinados digitalmente com a chave privada do proprietario do agente.
Opcionalmente e possvel cifrar os dados envidos com a chave publica do servidor destino. Nas migraco~es seguintes, o agente e assinado com a chave privada do servidor
atual e a autenticac~ao se da como explicado anteriormente.
Enquanto um agente migra por servidores dentro do conjunto considerado con avel, e
possvel autenticar seu proprietario direta ou indiretamente da maneira apresentada.
T~ao logo o agente deixe este conjunto de servidores, ele torna-se an^onimo por todo o
resto de sua exist^encia.
Em D'Agents ha dois tipos de recursos: indiretos, que podem ser utilizados somente
por meio de um agente, e nativos (built-in ), que s~ao acessveis diretamente atraves
de primitivas da linguagem. Entre exemplos deste ultimo tipo est~ao recursos como
memoria e uso de UCP.
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O uso de recursos indiretos e controlado diretamente pelo agente responsavel. Ja os
recursos nativos s~ao controlados pelo servidor, pelos modulos de seguranca espec cos
de linguagem e pelos gerenciadores de recursos independentes de linguagem. Estes
s~ao compostos por agentes estacionarios que s~ao consultados toda vez que um agente
quiser acessar um recurso nativo. A consulta e realizada por intermedio dos modulos
espec cos de cada linguagem. Em ambos os casos, o acesso e concedido se o proprietario do agente possuir permiss~ao para utilizar o recurso, conforme a poltica de
seguranca adotada. D'Agents possui seis gerenciadores de recursos distintos. Cada um
deles controla uma classe de recursos diferente como o sistema de arquivos e servicos
de rede.
Finalmente, D'Agents possui um mecanismo para protec~ao de um conjunto de maquinas
quando as mesmas se encontram sob um mesmo domnio administrativo. Cada agente
carrega um vetor que determina, para cada recurso existente, o maximo que pode ser
usado e o quanto ja foi usado. Se o agente ultrapassar o limite estabelecido ele e terminado. A atualizaca~o correta dos valores e o cumprimento dos limites s~ao garantidos
pelos modulos de seguranca e gerenciadores de recursos .

Comentarios

O artigo [GKCR98] cita diversas soluc~oes para o problema de protec~ao do agente
contra servidores maliciosos. Porem, como na maioria dos sistemas, nenhum destes
mecanismos propostos foi implementado.
O modelo utilizado para autenticac~ao, assim como em Aglets (Sec~ao 4.2), depende de
uma con anca estabelecida entre as maquinas. Isso torna o sistema pouco exvel e de
difcil aplicac~ao a muitos sistemas que utilizam redes abertas como a Internet. Alem
disso, n~ao existe uma infraestrutura de chaves publicas. Os servidores s~ao obrigados
a saber previamente as chaves publicas de todos os servidores nos quais depositam
con anca.
Quando um agente registra-se no seu servidor base, ele pode ou n~ao estar na mesma
maquina. No primeiro caso, a chave privada do proprietario do agente n~ao estara
disponvel no servidor, apos o registro, pois a mesma n~ao e enviada junto com o
agente. Mesmo assim, como explicado em [GKCR98], sup~oe-se que o agente deva ser
assinado digitalmente com a chave privada do proprietario, na primeira vez que ele
migrar, o que e impossvel no caso apresentado.

4.6 Soma

Informaco~es Gerais

O sistema de agentes moveis SOMA (Secure and Open Mobile Agent) [BCS99, CMS99,
CCMS99] e um projeto em desenvolvimento no DEIS - Universidade de Bologna e iniciado em 1998. Os objetivos principais do projeto s~ao seguranca e interoperabilidade.
SOMA suporta a linguagem Java (JDK 2) e as plataformas Win95/NT e Solaris. O
binario e o codigo fonte do sistema est~ao disponveis para uso n~ao comercial e podem
ser solicitados aos autores do projeto.
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Descric~ao do Sistema

Um servidor em SOMA recebe o nome de place como em outros sistemas de agentes
moveis. Cada servidor e dividido em diversos modulos: o Agent Manager, responsavel
pela mobilidade dos agentes e pela comunicac~ao entre agentes; o Local Resource Manager, que controla o acesso a recursos; o Distributed Information Service, que busca
informaco~es sobre servidores e agentes localizados remotamente; e o CORBABridge,
para suporte a CORBA e MASIF.
O sistema SOMA utiliza uma hierarquia de abstrac~oes de localidade para organizar
tarefas de gerenciamento e de nir polticas de seguranca. Cada no da rede possui pelo
menos um servidor para executar agentes. Os servidores s~ao agrupados em domnios
e cada um destes possui um servidor que funciona como um gateway para comunicac~ao
entre domnios.
SOMA suporta mobilidade fraca atraves da primitiva go disponvel aos agentes. Quando executada, esta primitiva faz com que o agente seja transferido para o novo servidor
e que o metodo especi cado seja executado apos a migrac~ao. A transfer^encia de codigo
para o servidor destino e realizada sob demanda, conforme a necessidade do agente.
A comunicaca~o entre agentes localizados no mesmo servidor e feita atraves do compartilhamento de recursos como um bu er, por exemplo. Ja a comunicac~ao com um
agente remoto e realizada atraves da troca de mensagens. Uma mensagem e enviada
a um agente mesmo que ele migre para outro servidor.
Para atingir o objetivo de interoperabilidade, SOMA e compatvel com CORBA e
MASIF. Assim, um agente pode acessar objetos CORBA externos e operar como
servidores CORBA, ao passo que o sistema SOMA pode tornar-se acessvel a entidades
externas atraves da interface MASIF padr~ao.

Aspectos de Seguranca

SOMA estrutura as polticas de seguranca de forma hierarquica baseando-se nas abstraco~es de localidade. Assim, os domnios determinam autorizac~oes e proibic~oes gerais
que podem ser restringidas por cada servidor de acordo com a poltica de seguranca
local adotada.
Cada agente carrega consigo suas credenciais que s~ao as informac~oes necessarias a
autenticac~ao do mesmo. Dentre estas informac~oes est~ao os nomes do domnio e do
servidor origem, a classe que implementa o agente e o usuario responsavel por ele. A
autenticac~ao ocorre tanto no domnio quanto no servidor e a aceitac~ao de um agente
migrante dependera da poltica de seguranca utilizada.
A autorizaca~o para utilizar um recurso depende dos papeis (roles ) associados ao
usuario proprietario do agente. Os papeis de nem quais tipos de operac~oes podem ser
realizadas sobre os recursos do servidor e sua utilizac~ao visa tornar o gerenciamento
de permiss~oes mais exvel. Os papeis e as polticas de controle de acesso s~ao especicados na linguagem Ponder [DDLS00] e armazenados em arquivos cifrados. SOMA
possui uma ferramenta gra ca para gerenciar estes arquivos em tempo de execuc~ao.
A proteca~o do agente durante a migrac~ao entre dois servidores utiliza canais cifrados e
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autenticados. E possvel utilizar o algoritmo DES para cifrar as informac~oes enviadas
ou adotar o protocolo SSLv3. No primeiro caso, a chave utilizada e enviada de um
servidor a outro cifrada por RSA ou ent~ao estabelecida pelo protocolo Die-Hellman.
SOMA apresenta duas soluc~oes para proteger o estado de um agente contra ataques
realizados por servidores maliciosos: a primeira depende de uma terceira parte conavel (TTP) que valida os dados coletados pelo agente; e a segunda e um protocolo
distribudo, chamado de Multiple-Hops, que dispensa o uso da TTP.
Na soluc~ao baseada na terceira parte con avel, o agente sempre carrega um MDC
(Modi cation Detection Code) calculado pela TTP sobre os dados coletados. Toda
vez que um agente for migrar para um servidor possivelmente malicioso, ele deve,
primeiramente, visitar a TTP. Esta veri ca o MDC previamente calculado para assegurar que nenhum dado coletado anteriormente foi modi cado maliciosamente pelo
ultimo servidor. Depois disso, ela recalcula o MDC sobre o MDC anterior e sobre os
dados coletados no servidor remetente e envia o agente para o servidor destino.
No protocolo Multiple-Hops, o agente pode migrar para quaisquer servidores sem a
necessidade de utilizar a TTP. Inicialmente, o home server do agente calcula C1 =
h(C ), onde C e um numero aleatorio mantido secreto e h(C ) e uma func~ao hash livre
de colis~oes. C1 e enviado cifrado para o primeiro servidor com a chave publica do
mesmo. Cada servidor Si visitado pelo agente calcula um MDC sobre o MDC anterior,
os dados includos por Si , Ci e sobre Si+1 . O MDC e digitalmente assinado por Si e
armazenado com a assinatura pelo agente. Apos isso, Si calcula Ci+1 = h(Ci ) e o envia
cifrado, juntamente com o agente, para o proximo servidor. Quando o agente retornar
ao home server, este podera veri car a integridade dos dados coletados recalculando
e comparando a cadeia de MDCs.

Comentarios

O sistema SOMA apresenta uma grande diversidade de recursos de seguranca abrangendo todas as classes de ataques listadas na Sec~ao 2.1. Alem disso, e um dos poucos
sistemas a se preocupar com a seguranca do agente contra servidores maliciosos.
O protocolo baseado em TTP, como apontado pelos autores, n~ao e adequado a redes
abertas como a Internet devido a necessidade da exist^encia de nos con aveis que
implementem a TTP. Alem disso, o protocolo causa um impacto direto no desempenho
do sistema ao obrigar que o agente interaja com a TTP antes de cada migrac~ao.
A seguranca do protocolo esta baseada na suposic~ao de que apenas as TTPs conhecem
a func~ao hash h(x) utilizada para gerar a prova criptogra ca de integridade do estado
do agente. Isso e um problema, pois normalmente, a seguranca de primitivas criptogra cas n~ao deve depender de tal suposic~ao. Se uma entidade maliciosa descobre a
funca~o h(x) empregada, ela pode gerar ou apagar itens do estado do agente sem que
se possa detectar a modi cac~ao indesejada. Ao inves de um MDC, seria recomendado
o uso de um MAC cuja chave fosse compartilhada pelo conjunto de TTPs.
Outro problema encontrado e quando o agente visita um mesmo servidor malicioso
SM duas vezes. Durante a primeira visita, o servidor copia e armazena todo o estado
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do agente recebido. Como este estado, incluindo a prova criptogra ca calculada pela
TTP, e valido, basta que durante a segunda visita, SM substitua o estado atual do
agente por aquele armazenado anteriormente. Assim, todos os dados coletados entre
as duas migrac~oes s~ao removidas com sucesso. Um ataque semelhante e possvel se
um servidor malicioso Si envia o estado do agente recebido a um outro servidor,
tambem malicioso, Sj . Se o agente visitar Sj , este pode substituir o estado daquele
pelo enviado por Si .
O protocolo Multiple-Hops e menos custoso que o baseado em TTP, mas ele tambem
e vulneravel a ataques se um servidor puder ser visitado mais que uma vez por um
mesmo agente. O servidor malicioso pode armazenar o segredo Ci recebido durante
a primeira visita do agente e utiliza-lo, na segunda migrac~ao, para remover os dados
inseridos pelos servidores Sj , com j > i. Um ataque similar pode ser realizado por
dois servidores maliciosos Si e Sk : Si fornece a Sk o segredo Ci , o dado includo, o
MDC e a sua assinatura digital sobre o MDC. Com esses dados, Sk e capaz de remover
os dados includos pelos servidores Sj , com i < j < k, quando o agente passar por Sk .
Finalmente, como n~ao ha controle sobre qual servidor esta atualmente hospedando
um agente, e possvel a um servidor malicioso introduzir uma copia de um agente
simplesmente enviando-o a dois servidores ao mesmo tempo.

4.7 Ajanta

Informaco~es Gerais

O sistema de agentes moveis Ajanta [Kar98, KT98, KT99, TKV+99, TK00, KT00]
e um trabalho desenvolvido na Universidade de Minnesota e iniciado em 1997. Suporta a linguagem Java 1.1.5 em plataformas Unix/Linux e necessita de Perl para ser
instalado. O binario e disponibilizado gratuitamente para uso n~ao comercial.

Descric~ao do Sistema

Em Ajanta, um servidor de agentes executa sobre uma maquina virtual Java e deve estar presente em todo no da rede que deseje suportar aplicac~oes baseadas em
agentes. Cada servidor, alem de executar agentes visitantes, oferece primitivas para
comunicac~ao, migrac~ao, controle e monitorac~ao de agentes.
Ajanta apresenta mobilidade fraca como todos os sistemas baseados na maquina virtual Java original. Quando um agente deseja migrar, ele determina o metodo de sua
classe a ser executado apos a chegada no servidor destino. A transfer^encia de codigo
necessario a execuca~o do agente e feita sob demanda a partir do servidor base do
mesmo.
O tratamento de excec~oes e realizado pelo proprio agente se possvel. Quando o
agente n~ao consegue tratar uma excec~ao, Ajanta o transporta ate o objeto guardi~ao
responsavel por ele e noti ca o problema. Normalmente, toda aplicac~ao cria um objeto
guardi~ao que e incumbido de tratar as excec~oes n~ao resolvidas pelos agentes por ela
utiilizados.
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Todas as entidades do sistema (como agentes, servidores e recursos) recebem um nome que as identi cam unicamente. Estes nomes s~ao independentes de localizac~ao e
baseados no modelo URN (Uniform Resource Name) [Moa97, SM94]. Ajanta disponibiliza um servico de nomes responsavel por fazer o mapeamento dos nomes das
entidades para sua localizac~ao atual. Outra func~ao deste servico e atuar como uma
entidade certi cadora das chaves publicas utilizadas pelo sistema.
A comunicaca~o entre agentes executando no mesmo servidor e realizada atraves da
invocaca~o de metodos ou do acesso compartilhado a algum recurso. No primeiro caso,
um agente se registra no servidor como um recurso e fornece proxies (explicado no
proximo item) aos agentes que desejem comunicar-se com ele. Alem destes mecanismos
de comunicac~ao local, Ajanta permite que agentes interajam com pares localizados
remotamente atraves de RMI autenticado.

Aspectos de Seguranca

Cada entidade do sistema, como servidores e usuarios, pode registrar suas chaves
publicas com o servico de nomes, conforme ja mencionado. Estas chaves s~ao utilizadas
para assinaturas digitais (DSA) e ciframento (ElGamal) e s~ao associadas ao URN de
cada entidade.
A autenticac~ao de entidades e feita com base em um mecanismo simples de desa oresposta utilizando assinaturas digitais. Ao todo, s~ao trocadas apenas tr^es mensagens
e a solicitac~ao de servico e enviada junto com a ultima mensagem. Este protocolo
opera no nvel de aplicac~ao e permite autenticaca~o mutua dos URNs.
Em Ajanta, a migrac~ao de agentes entre servidores deve seguir o protocolo de transfer^encia de agentes. A autenticac~ao dos servidores envolvidos e o ciframento dos dados
transmitidos podem ser habilitados pelo agente migrante, conforme especi cado em
suas credenciais. O protocolo permite ao agente determinar o metodo a ser executado
apos iniciado no servidor destino. Este veri ca as assinaturas nas credenciais e se
pode ou n~ao aceitar o agente conforme sua poltica de seguranca. No ultimo passo do
protocolo, o servidor origem atualiza a localizac~ao do agente com o servico de nomes.
O acesso a recursos de sistema e controlado pelo Gerenciador de Seguranca do
Ajanta que estende o Gerenciador de Seguranca de RMI de Java. O gerenciador
utiliza listas de controle de acesso baseados nos URNs dos usuarios para liberar o
acesso a recursos como o sistema de arquivos e servicos de rede. Ja a protec~ao de
recursos de aplicaca~o e realizada atraves da interposic~ao de um objeto proxy entre o
recurso e o cliente. O proxy possui a mesma interface que o recurso que ele protege,
mas quaisquer metodos podem ser desabilitados conforme a poltica de seguranca
adotada. Os servidores tambem podem habilitar/desabilitar os metodos do proxy
dinamicamente.
Para proteger os agentes contra ataques realizados por servidores maliciosos, Ajanta
fornece tr^es mecanismos que permitem detectar modi cac~oes indesejadas ao estado do
agente. O primeiro consiste de dados somente para leitura, inicializados durante
a criaca~o do agente. O segundo e um cont^einer somente para inclus~ao, que
armazena objetos includos pelos servidores visitados. Por m, o ultimo mecanismo e
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composto de um vetor de dados direcionados em que cada posic~ao tem servidores
espec cos como destinatarios.
Os dados somente para leitura compreendem a parte do estado do agente criada pelo
seu proprietario e que n~ao deve ser modi cada. Primeiramente e calculado um hash
de 128 bits sobre estes o qual e assinado digitalmente pelo proprietario do agente com
o algoritmo DSA. Esta assinatura e carregada com o agente e pode ser veri cada por
qualquer servidor utilizando-se a chave publica do proprietario do agente.
O cont^einer apenas para inclus~ao permite coletar dados dos servidores visitados e
proteg^e-los contra remoc~oes e modi cac~oes por servidores maliciosos. Para isso, o
servidor que desejar incluir um objeto deve assina-lo digitalmente para associa-lo
a sua identidade e garantir a integridade do objeto includo. Apos toda inclus~ao,
um checksum e calculado que permite detectar remoc~oes, modi cac~oes e inclus~oes
maliciosas.
Para evitar que um dado direcionado seja acessado por outros servidores alem do
destinatario do dado, o agente, durante sua criac~ao, cifra o dado em quest~ao com
a chave publica do servidor destino. Assim, somente este sera capaz de decifrar a
informaca~o a ele destinada. Os dados direcionados s~ao assinados digitalmente pelo
proprietario do agente para impedir que sejam modi cados.

Comentarios

O sistema Ajanta e o mais completo dos sistemas analisados do ponto-de-vista de
seguranca, alem de possuir otima documentac~ao dos mecanismos empregados. O sistema se preocupa com todas as classes de ataques apresentadas na Sec~ao 2.1 inclusive
ataques perpetrados por servidores maliciosos contra agentes. Isso e um ponto positivo para Ajanta, uma vez que esta classe de ataque, como visto nos outros sistemas,
ou n~ao e abordada ou e de forma bem super cial, com excec~ao de SOMA.

4.8 Outros Sistemas

4.8.1 Mole

O sistema de agentes moveis Mole [BHRS97, SBH97, BHR+ 98] e um trabalho de mais de
cinco anos desenvolvido no IPVR (Institute for Parallel and Distributed Computer Systems)
da Universidade de Stuttgart. A ultima vers~ao e a 3.0, cujo codigo fonte e disponibilizado
gratuitamente para uso n~ao comercial.
Como Mole utiliza a maquina virtual Java padr~ao, o sistema suporta apenas mobilidade
fraca. Quando um agente migra, todas as classes utilizadas s~ao transferidas de uma vez
para o servidor destino. A comunicac~ao entre agentes e feita estabelecendo-se uma sess~ao
entre eles, apos o que, a interac~ao ocorre atraves de RMI ou passagem de mensagens.
Mole adota o modelo sandbox de seguranca no qual os agentes de usuarios n~ao podem
acessar diretamente nenhum recurso do sistema. O acesso e feito de forma controlada
e segura por intermedio de agentes estacionarios existentes nos servidores. Para evitar
ataques de negaca~o de servico, o gerenciador de recursos controla o uso de tempo de CPU,
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uso da rede, numero de agentes lhos criados e tempo total no servidor. Alem disso, cada
servidor pode especi car o tipo de agente que aceita para execuc~ao.

4.8.2 Nomads

O sistema Nomads [SBB+ , SBB+ 00a, SBB+ 00b] e um projeto em andamento na Universidade de West Florida e suportado pelo DARPA. Nomads tem como objetivo fornecer
mobilidade forte e controle granular de recursos. Ele e baseado na lingugem Java e e compatvel com as plataformas Windows NT, Solaris e Linux.
O sistema utiliza a maquina virtual Aroma que e compatvel com a maquina virtual Java
padr~ao e que foi projetada e implementada para atingir os objetivos listados anteriormente
como mobilidade forte. Em uma migrac~ao, todas as classes necessarias s~ao transferidas de
uma vez so para o servidor destino. A comunicac~ao entre agentes e feita atraves da troca
de mensagens que podem conter qualquer objeto Java serializavel.
A biblioteca de codigo nativo e capaz de limitar o uso de disco e de rede, evitando
assim alguns ataques de negac~ao de servico. Tr^es limites podem ser impostos: taxa de
transfer^encia, quantidade e espaco. Por exemplo, pode-se impor a um agente uma taxa de
escrita na rede de 100KB/s e determinar que o espaco total em disco utilizado n~ao ultrapasse
5MB.
A poltica de seguranca pode ser estabelecida sobre um usuario individual ou sobre
um grupo de usuarios. Ela e responsabilidade do modulo Policy Manager do servidor
(chamado de Oasis) que, na inicializac~ao, l^e um arquivo policies contendo a poltica sobre
transfer^encia de agentes, controle de execuc~ao, controle de acesso e uso de recursos.

5 Tabela-resumo dos Aspectos de Seguranca
Para nalizar este trabalho, resumimos os aspectos de seguranca de cada sistema analisado
agrupando-os na Tabela 1 (pagina 30).
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Sistema de
Proteca~o do Agente
Agentes
x Agente
x Servidor
Acesso a outro objeto
Telescript somente atraves da in- N/A
terface publica
Aglets

Mecanismos Java???

N/A

Concordia

Mecanismos Java e ciframento dos agentes N/A
enquanto em disco

Ara

Cada agente executa
em um interpretador
separado.
Comunicaca~o inter-agentes controlada e segura

D'Agents

Acesso a outros agentes
somente atraves de passagem de mensagens

Soma

Cada agente utiliza um
espaco de nomes separado

Ajanta

Domnios de proteca~o
de Java

Proteca~o do Servidor
x Agente
x Servidor
Limite no uso de recur- Autenticaca~o de entisos; Autorizaca~o baseada dades
na autoridade do agente
Autenticaca~o de um
Autorizaca~o baseada no servidor como pertencode base do aglet
cente a teia de conanca
Estende gerenciador de
seguranca de Java; Auto- Autenticaca~o de entirizaca~o baseada na iden- dades
tidade do usuario responsavel pelo agente

Integridade e autenticidade do codigo atraves Limitaca~o no uso de rede assinaturas digitais; cursos determinado por
Registro dos servidores uma funca~o de admiss~ao
visitados
Autorizaca~o baseada no
proprietario do agente;
Limite no uso de reN/A
cursos em uma maquina
ou em um conjunto de
maquinas
Integridade do codigo Poltica de seguranca espor assinatura digital; peci cada na linguagem
Integridade do agente Ponder e autorizaca~o baatraves dos protocolos seada em roles associaMultiple-Hops e TTP das a usuarios
Autorizaca~o baseada no
Integridade do codigo e proprietario do agente;
estado do agente
Proteca~o de recursos por
interposica~o proxy

Comunicaca~o
Segura
Autenticaca~o com
RSA e ciframento
via RC4
Autenticaca~o e integridade via MAC
em teia de con anca
Autenticaca~o e ciframento via SSLv3

Autenticaca~o dos ser- Autenticaca~o e cividores; Regi~oes de framento via SSL
con anca
Autenticaca~o de enti- Autenticaca~o e cidades
framento via PGP
por DES
Autenticaca~o de enti- Ciframento
ou
autentica
ca~o e cidades
framento por SSLv3
com ElAutenticaca~o de enti- Ciframento
Gamal
e
autentidades
caca~o com DSA

Tabela 1: Tabela-Resumo dos Aspectos de Seguranca
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A Glossario

applet pequenos programas Java que s~ao executados por um navegador Web. Por motivos

de seguranca, as operac~oes que eles podem realizar s~ao limitadas. Apesar disso, s~ao
uma ferramenta poderosa para programac~ao das aplicac~oes clientes em Web.
bytecode linguagem de maquina para uma maquina abstrata que e interpretada por uma
maquina virtual.
classe abstrata e uma classe que de ne apenas uma parte da implementac~ao e serve de
base para outras classes que devem prover a implementac~ao de alguns ou todos os
metodos.
CORBA (Common Object Request Broker Architecture) infraestrutura para objetos distribudos padronizada pela OMG (Object Management Group). CORBA automatiza muitas tarefas de programac~ao como registro e localizac~ao de objetos entre
outras.
deadlock e uma situac~ao na qual tem-se um conjunto de processos que n~ao podem prosseguir porque cada um deles espera por um evento (como a liberac~ao de um recurso, por
exemplo) que depende de um processo do proprio conjunto. Como todos os processos
est~ao esperando, nenhum dos eventos necessarios ocorrera.
DNS (Domain Name System e um modelo para gerenciamento de nomes de domnios
da Internet de forma hierarquica e distribuda. O DNS e responsavel por mapear
nomes de maquinas para enderecos IP e vice-versa.
gateway dispositivo que interliga duas redes e pode operar em nveis a partir da camada
3 do modelo RM-OSI. Quando ele se encarrega do roteamento de pacotes e chamado
de roteador e opera na camada de rede. Quando sua func~ao e traduzir mensagens de
uma rede para outra que utiliza um protocolo diferente para a camada em quest~ao e
chamado de tradutor de protocolo.
livelock situaca~o em que um processo n~ao consegue terminar uma tarefa porque o servidor
lhe fornece servico inde nidamente.
MASIF (Mobile Agent System Interoperability Facility) e um padr~ao da OMG
para um middleware que possibilita interac~oes transparentes de localizac~ao entre agentes/objetos estaticos e moveis. A ideia e alcancar interoperabilidade entre sistemas de
agentes moveis de diferentes fabricantes sem a necessidade de grandes modi cac~oes
nas plataformas.
mobilidade forte modelo de migrac~ao em sistemas de agentes moveis no qual o estado
do agente e capturado no nvel de thread de execuc~ao ou processo. Assim, tanto o
estado da pilha como o program counter s~ao transportados para o servidor destino
alem das estruturas de nidas pelo agente. Com isso, a migrac~ao pode ocorrer em
qualquer ponto da execuc~ao do agente e o mesmo continuar, na maquina destino, a
partir do ponto em que foi interrompido.
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mobilidade fraca modelo de migrac~ao em sistemas de agentes moveis no qual o estado que

e capturado do agente consiste essencialmente das estruturas de dados de nidas pelo
mesmo. O estado da pilha de execuc~ao e o program counter n~ao s~ao transportados
para o servidor destino e, assim, o agente n~ao reinicia do ponto em que ocorreu a
migraca~o.
nonce um valor utilizado n~ao mais que uma vez para o mesmo proposito. Tipicamente e
usado para prevenir ataques por repetic~ao [MvOV97].
opcode parte de uma instruc~ao de computador que de ne a operac~ao a ser realizada.
RMI (Remote Method Invocation) possibilita efetuar uma chamada a um metodo de
um objeto localizado remotamente e receber o resultado de volta, como se o objeto
estivesse na maquina local.
serializac~ao de objetos em Java permite transformar qualquer objeto que implementa
a interface Serializable em uma sequ^encia de bytes independente de plataforma.
sockets e uma interface de programac~ao desenvolvida para a linguagem C e utilizada para
comunicac~ao. Ela utiliza chamadas de sistema do Unix e adiciona algumas outras para
suportar TCP/IP.
thread tambem chamado de lightweight process, e uma subtarefa de um processo que
possui PC, registradores e pilha proprios. Compartilha com os demais threads que
comp~oem o processo a sec~ao de dados, codigo e recursos de sistema operacional.
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