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Summary

Mobile agents are small programs that have the ability to perform tasks in an

autonomous way, while roaming the Internet. They are not bound to the runtime
environment of a single computer, but may 'hop' to another machine when
appropriate. Vertis, an organisation specialised in information technology and Oracle

solutions in particular, is interested in the whole concept of mobile agents. In a
continuating project they want to experiment with this new technique.

In the first phase of the project, research was done on the possibilities of mobile
agents. In the next phase, Vertis wanted to develop a new mobile agent platform,
based on the Grasshopper platform by IKV++. This is the document that was made in
that phase of the project.

We will explain what the main goals of this phase were, which choices were to be
made, the influence of new standards and techniques, like F1PA and MASIF, for
which purposes mobile agents can be used, and eventually how the Vertis Mobile
Agent Platform was developed. We will describe the use of RDF as an agent content
language and make an attempt to the development of a uniform query language for
RDF. At the end, we will describe the development of a mobile agent application,
which should be an example for new applications to come.
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2

Inleiding

Doe!
Het doe! van deze afstudeeropdracht is het vergaren van kennis over het gebruik van
Mobile Agents en de mogelijkheden op het gebied van interactie van database servers
met deze agents. Hierbij zal gekeken worden naar de beschikbare standaarden op dit
moment en die van de toekomst. Ook zal een inventarisatie gemaakt worden van
toepassingsgebieden waar de mobile agents technologie de voorkeur heeft boven
andere technologieen. Het uiteindelijk doel is het ontwikkelen van een
ontwikkelplatform, waarmee binnen Vertis op eenvoudige wijze nieuwe mobile agent
toepassingen ontwikkeld kunnen worden.
2.1

2.2 Achtergrond
Deze afstudeeropdracht is een onderdeel van een doorlopend onderzoek, een initiatief

van Vertis. In een samenwerkingsverband tussen Vertis en de Hanzehogeschool wordt

door middel van een mobile agents proefluin onderzoek mogelijk gemaakt naar ebusiness toepassingen met minimale menselijke interactie. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van mobile agents.

Een mobile agent is een, vaak relatief klein, autonoom programma, dat zichzelf kan
verplaatsen over het Internet van computer naar computer. Op deze manier kan het

programma gebruik maken van de voordelen van lokaliteit, waardoor nieuwe
toepassingen mogelijk worden die met andere technieken niet mogelijk of erg
complex zijn.

Vertis is geInteresseerd in het gehele paradigma van mobile agents, maar vooral in de
vraag aan welke eisen database servers, gekoppeld aan het Internet, moeten voldoen

om met mobile agents te kunnen interacteren, om op die manier informatie te
ontsluiten aan derden.

Gebiedsafbakening
Zoals gezegd, maakt dit afstudeerproject deel uit van een groter project. Voor dit
gehele project heeft Vertis een aantal grenzen gesteld. Hierbij dient genoemd te
worden dat, wanneer dit geen of nauwelijks extra moeite kost of de tijd dit toelaat,
deze grenzen overschreden kunnen worden. Het is aan Vertis om te beslissen welke
2.3

uitbreidingen de voorkeur genieten.
Het project wordt in eerste instantie begrensd door de volgende gebiedsafbakening:
•

Beperkt intelligente agenten

Vertis is geInteresseerd in het principe van mobile agents, niet in verwante
principes zoals intelligent agents, neurale netwerken of fuzzy logic. In de loop van

het project kunnen agents, mocht dit nodig blijken, uitgerust worden met een
beperkte mate van intelligentie.
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•

Geen beveiliging

In dit stadium van het project is Vertis alleen geInteresseerd in de mogelijkheden

van mobile agents. In de meeste gevallen zullen mobile agents gebruikt gaan
worden tussen vertrouwde partijen, binnen een extranet. Mobile agents bewegen
zich in alle gevallen op netwerken die gebaseerd zijn op het TCP/IP protocol.
Voor dit soort netwerken is voldoende beveiliging te realiseren. In het huidige
stadium houden we ons daar echter niet mee bezig.
•

Alleen gebruik van platform onafhankelijke technieken

We willen zorgen dat we mobile agents kunnen toepassen in een heterogene
Uitgaande van netwerken met computers met verschillende
architecturen, waarop mogelijk verschillende operating systems gebruikt worden,
willen we een zo groot mogelijk bereik voor onze agents.
omgeving.

Dit afstudeerproject zal zich beperken tot de volgende zaken:
•

We gaan kijken hoe we agents op een gestandaardiseerde manier tussen
computers kunnen laten migreren.

•

We gaan kijken hoe we agents op een gestandaardiseerde manier met elkaar
kunnen laten communiceren, om ze de mogelijkheid te geven om bijvoorbeeld
met elkaar samen te werken of te onderhandelen.

•

Het doe! is het ontwikkelen van een ontwikkelplatform waarmee nieuwe mobile
agent applicaties ontwikkeld kunnen worden. Hiervoor zullen we, indien

mogelijk, gebruik maken van een bestaand platform, waaraan de benodigde extra
functionaliteit voor Vertis zal worden toegevoegd. Het project is te klein om zelf
een nieuw platform van de grond af op te bouwen.
•

Wanneer een platform is gerealiseerd voor het creëren van mobile agent
applicaties en de tijd dit toelaat, zul!en één of meer voorbeeldtoepassingen worden

ontwikkeld. Allereerst zullen deze toepassingen een indicatie geven van de
mogelijkheden van het platform. Daarnaast kunnen deze toepassingen dienen als
voorbeeld bij het ontwikkelen van andere, mogelijk meer complexe toepassingen
binnen Vertis.

2.4 Opbouw van dit versiag
In het volgende hoofdstuk zullen we een gedegen introductie geven van een mobile
agent en de omgeving waarbinnen een mobile agent zich beweegt. Dit zullen we doen

door het beschrijven van een abstract model voor de mobile agents technologie.
Daarna zullen een aantal vraagstukken van mobile agents aan bod komen.

Na de introductie zal een beschrijving gegeven worden van het vooronderzoek. Hierin
zullen de meest gebruikte technieken, standaarden en ontwikkelplatformen worden
besproken.

Na het vooronderzoek zal het onderzoek beschreven worden. Hierin worden de
beschikbare standaarden vergeleken en wordt gekeken welke keuzes we nog moeten
maken om een daadwerkelijk ontwikkelplatform te realiseren. Het onderzoek
resulteert dan ook in een beschrijving van dit keuzeproces, waarbij de nadruk zal
liggen op de keuze voor een communicatietaal voor mobile agents.
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Wanneer het keuzeproces doorlopen is, beginnen we met de ontwikkeling van het
ontwikkelplatform. De implementatiekeuzes en de problemen die we tegengekomen
zijn, zullen hier worden besproken.

Wanneer het ontwikkelplatform gereed is, wordt een voorbeeldtoepassing ontwikkeld,
als demonstratie van zowel mobile agents in de praktijk als het ontwikkelplatform.

Als afsluiting zullen we terugkijken op onze doelstellingen, de gemaakte keuzes en de
uiteindelijke resultaten en zullen we aanbevelingen doen voor de toekomst.
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3

Mobile Agents

Om een goed beeld te krijgen van wat mobile agents nu precies zijn, zullen we in dit

hoofdstuk beginnen met het opstellen van een abstract model. Hierin zal een
algemeen beeld worden geschetst van hoe de omgeving van een mobile agent emit
ziet en wat de verantwoordelijkheden zijn van de afzonderlijke componenten in het
model. Daarna zullen we gaan kijken welke voordelen mobile agents hebben en welke
vragen ze met zich meebrengen.

Een abstract model
Het is verstandig om eens te kijken waarvoor we mobile agents eigenhijk willen
gebruiken. Hoe passen mobile agents in het huidige model of in een meer idyllisch
model van een netwerk en het Internet in het bijzonder. Om te beginnen zullen we
3.1

daarom eerst een abstract model opstellen voor de locatie waar informatieverwerking
plaatsvindt binnen een willekeurig netwerk.
3.1.1 Abstract model voor de locatie van informatieverwerking
In

een simplistisch model van een willekeurig netwerk kunnen we een aantal

concepten onderscheiden. Allereerst zijn er computers, met elkaar verbonden via een
willekeurige netwerkstructuur. Daarnaast bevatten deze computers informatie. Op
iedere computer binnen het netwerk kan een proces worden uitgevoerd die informatie
nodig heeft die binnen het netwerk beschikbaar is. In het meest gebruikelijke model

zal informatie die niet op dezelfde computer als het proces aanwezig is, naar die
computer gekopieerd worden. Het proces wordt daarna uitgevoerd op de informatie,
waarna de informatie op de lokale computer gewist wordt en het resultaat van het
proces op de computer beschikbaar wordt. Het resultaat van een proces is weer te zien

als een nieuwe informatiebron. Het kopieren van de informatiebron is in Figuur 1
weergegeven.
I

A

Figuur 1: Gebruikelijk situatie: informatiebron Iwordt naar proces Pgekopieerd

Dit model heeft een grote analogie met de Von Neumann architectuur, de architectuur

waarop tot op heden bijna alle digitale computers gebaseerd zijn: een centrale
verwerkingseenheid en daaraan gekoppeld een hoeveelheid geheugen waaruit
informatie wordt opgehaald en verwerkt en waarvan het resultaat wordt opgeslagen.
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Het verschil is echter dat de locatie waar de informatie zich binnen een netwerk
bevindt, zeif ook beschikt over een centrale verwerkingseenheid. Dit houdt in dat het
niet zomaar een logische keuze is om de informatie naar het proces te verplaatsen,
maar dat het proces ook naar de informatie verplaatst zou kunnen worden. Sterker
nog, binnen het netwerk zijn ook andere centrale verwerkingseenheden aanwezig, die
in staat zijn om het proces uit te voeren op de informatie. Deze twee situaties zijn in
Figuur 2 weergegeven.
I

I

A

B

(b)

(a)

Figuur 2: (a)

proces naar informatie ;

(b)

proces

C

en informatie naar andere computer

De vraag is nu hoe we op een bepaald tijdstip bepalen wat de beste locatie is om een
proces uit te voeren. Laten we hiervoor afspreken dat we onder 'beste' verstaan: per
tijdseenheid zo veel mogelijk processen uitvoeren. Voordat we deze vraag kunnen
beantwoorden, moeten we eerst op een njtje zetten welke variabelen invloed hebben
op deze keuze.

Laten we aannemen dat we een netwerk kunnen beschrijven aan de hand van een
configuratie { Co.j, Pøm, 'On, N}, waarbij:
Co..k de computers in het netwerk zijn;

POrn de processen in het netwerk zijn;

Io.., de informatiebronnen in het netwerk zijn;
N de netwerkarchitectuur is.

De computers kunnen we beschrijven aan de hand van:
•
•

de kloksnelheid, gemeten in klokcycli per seconde, aangeduid door speed(C);
het beschikbaar geheugen, aangeduid door mem(C).

Processen beschrijven we aan de hand van:
•

de omvang in bytes die verstuurd moet worden om het proces op een andere
computer uit te voeren, aangeduid door size(P);

•

de omvang in bytes van het resultaat van het proces, aangeduid door

•
•
•

resultsize(P, V), waarbij V de verzameling informatiebronnen is, waarop P
wordt uitgevoerd.
het aantal klokcycli die nodig zijn om het proces uit te voeren, aangeduid door
cycli(P);
het benodigde geheugen, aangeduid door mem(P);
de benodigde informatiebronnen is,, met 0 < x n en x = x i =j, aangeduid
door source(P, i).

Informatiebronnen hebben het kenmerk:
•
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de omvang in bytes, aangeduid door size (I)

Tenslotte, het netwerk heeft als eigenschap:
de bandbreedte in bytes per seconde, aangeduid door bandwidth(N).

We kunnen aan de hand van deze configuratie een optimalisatieprobleem formuleren,
waarbij we de totale tijd die nodig is om alle processen Pi tIm Pm af te ronden, willen

minimaliseren. Dit lijkt veel op het probleem van process scheduling op een
multiprocessor systeem. Om het model wat te vereenvoudigen, doen we een aantal
aannames, namelijk:

1) Elk proces neemt 100% van de rekentijd van een computer in beslag. Het is
dus niet mogelijk om twee processen tegelijkertijd uit te voeren.

2) Als er niet voldoende geheugen op een computer aanwezig is voor een bepaald
proces, kan het proces niet op die computer uitgevoerd worden.

3) De bandbreedte is over het gehele netwerk hetzelfde. De overdrachtsnelheid
tussen ieder tweetal computers is dan ook gelijk.

4) Het resultaat van een proces moet uiteindelijk op de computer beschikbaar
komen waarop het proces initieel stond.

5) Het kan voorkomen dat een proces een informatiebron wil wijzigen,
bijvoorbeeld in het geval van een vluchtreserveringsdatabase. We kunnen
zeggen dat het resultaat van het proces de gebruikte informatiebron vervangt.
In dit geval moet een informatiebron ge-locked worden tijdens de wijziging.
Andere processen zullen dan moeten wachten totdat de informatiebron weer
beschikbaar is. Hierdoor kan deadlock ontstaan. We gaan er in ons model van
uit dat hiervoor een deadlock-preventie mechanisme wordt gebruikt. We gaan
hier verder niet op in.

Wanneer we deze aannames maken, kunnen we vergelijkbare algoritmes voor dit
probleem gebruiken als die uit de process scheduling literatuur. Wat betreft het
optimaliseren van de doorvoer moeten we hierbij wel rekening houden met de tijd die
nodig is om hetzij een informatiebron, hetzij een proces, hetzij zowel de
informatiebron als het proces te verplaatsen.
De tijd die nodig is om een informatiebron I te verplaatsen is size (I) / bandwidth(N).

De tijd die nodig is om een proces P te verplaatsen en na uitvoeren van P het resultaat
van het proces terug te verplaatsen is (size(P) + resultsize(P, '9) / bandwidth(N).

De tijd die nodig is om een proces P uit te voeren op een computer C is cycli(P) /
speed(C).

Zo kunnen we bijvoorbeeld berekenen dat het loont om een proces P op computer C0
naar een informatiebron I op computer C1 te verplaatsen en daarna het resultaat terug
te verplaatsen, in plaats van de informatiebron naar het proces te kopieren, als geldt:
(size(P) + resultsize(P, (I))) / bandwidth(N) + cycli(P) / speed(Cj) <size(I) / bandwidth(N) + cycli(P)
/ speed(Co).

Wanneer we uitgaan van een mogelijke configuratie, zoals hierboven geschetst, dan
kunnen we precies bepalen wat een mogelijke optimale verdeling is van de processen
en informatiebronnen over de computers in het netwerk. Helaas gaat een dergelijke
configuratie in de praktijk niet op, aangezien het aantal processen en
informatiebronnen in de tijd veranderen. We kunnen dus slechts voor één specifiek
tijdstip bepalen wat een mogelijke optimale verdeling is. Het verschijnen van één
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enkel nieuw proces kan echter a! zorgen dat de gekozen verdeling toch niet optimaal
is. Een voorbeeld: laten we aannemen dat op een bepaald tijdstip zich de configuratie
voordoet als in Figuur 3. Gemakkelijkheidshalve gaan we ervan uit dat er voldoende
geheugen beschikbaar is op alle computers en dat proces Po geen resultaat oplevert
dat weer verplaatst moet worden naar computer Co.
I,

Po

( 400MHz

'0

C1: 850 MHz
C2: 700 MHz

Cl

P0: 800 cycli. omvang 2048 bytes
Jo: 2 Mb

I,: I Mb
Netwcrkbandhnc*ite 10Mbps

Figuur 3: mogelijke conhiguratie op een bepaald tijdstip

In Tabel 1 is aangegeven welke mogelijkheden we hebben en wat de sneiheid van

deze verdeling is. De sneiste manier om proces Po uit te voeren op J is door het
proces te verplaatsen naar C1
Tabel 1: snelheid per verdeling; U=uitvoersnelheid van het proces, P=vertraging door
verplaatsing van het proces, I=vertraging door verplaatsing van de informatiebron
Uitvoeren op

Sneiheid

CO

1 ,60(/) + 2,00(U) = 3,60 s

Cl

1,610(P) + 0,94(U) = 0,94 s

C2

1,6.103(P) + 1,6(I) + 1,14(U) = 2,74 s

Stel nu dat direct nadat we deze keuze gemaakt hebben een nieuw proces, P1.
gecreeerd wordt op computer C1 en dat dit proces informatiebron I nodig heeft. Deze
situatie is in Figuur 4 weergegeven. Aangezien P1 veel meer klokcycli nodig heeft om
uitgevoerd te worden, moeten we dit proces op een snellere computer uitvoeren dan
proces Po om een zo kort mogelijke doorvoertijd te halen.

Ii •PO

Jo —

P1

C0: 400 MHz

C: 850 MHz
('2: 700 MHz

Po: 8O0cycli omvang 2048 bytes
P1: 2200 cycli, ornvang 8192 bytes

Co

Jo: 2 Mb
1,: 1 Mb
Netwerkhandhreedtc 10Mbps

C2

Figuur 4: dezelfde confIguratie na creatie van P1

In Tabel 2 zijn flu de sneiheden gegeven van ieder proces per computer. Hierin zien
we dat proces P1 het sneist is uit te voeren op computer C1. Als proces Po echter ook
op deze computer wordt uitgevoerd, dan moet Pj op Po wachten. Het is duidelijk dat
we proces P0 flu niet op computer C1 kunnen uitvoeren. Om de totale doorvoertijd zo
klein mogelijk te houden, moeten we proces Po en informatiebron Jo flu verplaatsen
naar computer C2. Proces P1 is dan het langst bezig, namelijk 3,4 seconden.
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Tabel 2: snelheid per verdeling; U=uitvoersnelheid van het proces, P=vertraging door

verplaatsing van het proces, I=vertraging door verplaatsing van de informatiebron
Uitvoeren op

Sneiheid P0

Snelheid P1

C0

1,6(I) ÷2,0(U) = 3,6 s

6,6'103(P)+ 5,5(U) = 5,5 S

C1

1,61 03(P) + 0,9(U) = 0,9 S

0,8(I) + 2,6(U) = 3,4 s

C2

1,6103(P)+ 1,6(I)+ 1,1(U) = 2,7s

0,8(I)+ 6,6•103(P)+3,1(U) = 3,9s

Hieruit volgt dat we achteraf een verkeerde beslissing genomen hebben. Op het
moment van beslissen konden we dit echter niet voorzien. Wanneer in de tijd nieuwe

processen gecreeerd worden, kunnen we dus niet meer spreken over 'de beste'
verdeling van processen en informatiebronnen over de beschikbare computers in het
netwerk. We kunnen slechts proberen om de processen en informatiebronnen zo goed
mogelijk te verdelen, op grond van de configuratie op dat moment. Ook hier kunnen

we weer een heleboel theorieën toepassen die ontwikkeld zijn op het gebied van
process scheduling. In dit geval kunnen verschillende algoritmen toegepast worden,
maar er zal niet één algoritme zijn die in alle gevallen het beste resultaat behaalt.

Het geschetste model gaan we in de volgende subparagraaf verder 'aankleden'. We
gaan specificeren welke componenten we nodig hebben om het geschetste model te
kunnen gebruiken.

3.1.2 Abstract model voor mobile agents
We hebben nu een model van een willekeurig netwerk met daarin computers,
informatiebronnen en processen, waarbij de configuratie van het netwerk in de tijd
verandert. We kunnen precies aangeven wat de meest ideale situatie is binnen een
dergelijk netwerk, namelijk zorgen dat we per tijdseenheid zo veel mogelijk processen
kunnen uitvoeren. Dit kunnen we proberen te realiseren door processen en
informatiebronnen te verdelen over de beschikbare computers. Wat we ons nu echter
moeten afvragen, is of dit model in de praktijk ook te gebruiken is. Een probleem wat
zich in dit soort modellen altijd voordoet, is het gebrek aan een zogenaamde globale
administratie, die een overzicht heeft zoals gegeven in Figuur 3 en Figuur 4. Het is
moeilijk te realiseren dat op ieder willekeurig moment beschikbaar is welke processen
en informatiebronnen aanwezig zijn in een netwerk, helemaal op het Internet.

Om dit probleem op te lossen, moeten we ons model zodanig aanpassen dat geen
globale administratie nodig is. We kunnen dan niet meer kijken naar de optimale
uitvoenng van alle processen in het netwerk, maar we zouden per proces kunnen
kijken hoe dit proces zo snel mogelijk is uit te voeren. Het ene proces kan dan geen
rekening houden met een ander proces, zoals in de situatie die we hierboven hebben
geschetst, maar moet zelf de locatie van zijn uitvoering bepalen aan de hand van de
grootte van de benodigde informatiebronnen, de beschikbare computers, de
netwerksnelheid en zijn eigen omvang. Een dergelijk 'zelfbewust' proces is nu precies
een mobile agent: een proces dat in staat is zichzelf te verplaatsen naar een andere
computer binnen het netwerk en de keuze voor het verplaatsen te baseren op gegevens
uit zijn omgeving.

Een mobile agent is dus in staat om zichzelf te verplaatsen. Hij is daarnaast in staat
om informatiebronnen te vinden binnen een netwerk. Een informatiebron kan in dit
geval ook een andere mobile agent zijn, die nuttige informatie kan verschaffen. We
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moeten er in het model dus rekening mee houden dat informatiebronnen zich kunnen
verplaatsen, dynamisch gegenereerd en verwijderd kunnen worden. Om een andere

mobile agent te vinden, moet iedere agent beschikken over een unieke naam.
Bovendien moet een mobile agent in staat zijn om aan een willekeurige computer
binnen het netwerk te vragen of, en hoeveel van, een bepaalde resource beschikbaar
is. Op grond van die gegevens moet een mobile agent beslissen of, en zo ja, naar
welke computer hij zich verplaatst. Een component die op een computer de
beschikbare resources administreert, zullen we een agency noemen. Onder de
beschikbare resources verstaan we ook de informatiebronnen die op een systeem
aanwezig zijn.

Als een mobile agent in staat wil zijn zichzelf te verplaatsen naar een andere
computer, dan zal de complete 'state' van deze agent overgebracht moeten worden
naar de andere computer. We spreken hierbij af, dat de 'state' van een mobile agent
bepaald wordt door de totale inhoud van het gereserveerde geheugen van de mobile
agent, de stack en de waarde van de program-counter. In het bijzonder geldt dat de
state precies datgene omvat wat nodig is om de agent zonder complicaties op de
andere computer zijn uitvoer te laten hervatten op de volgende instructie-regel,
volgend op de instructie die de mobile agent verplaatste naar de andere computer.
Hierbij spreken we we! af, dat al!e exteme resources die de mobile agent op de vorige
computer gebruikte, zoals geopende bestanden, netwerk- of databaseverbindingen,
geen onderdeel zijn van de 'state'.

Hoe de gehele toestand van een mobile agent van één computer naar een andere
verstuurd wordt, is implementatieafhankelijk. We leggen alleen vast dat de agency
binnen het model verantwoordelijk is voor het versturen of ontvangen van de toestand
van een agent en het opnemen van de mobile agent in de lijst van actieve processen.
Als een mobile agent zichze!f wi! verplaatsen, vraagt hij de lokale agency om zijn
toestand over te sturen naar een andere agency.

Samengevat kunnen we in het abstracte mode! de volgende componenten
onderscheiden:
•

Mobile agents. Een mobile agent kan gegevens van computers op het netwerk

verzamelen, zoeken naar informatiebronnen en andere agents en zichzelf
verplaatsen tussen agencies.
•

Agencies. Een agency administreert de beschikbare resources op een
computer, kan de toestand van mobile agents naar andere agencies versturen,

kan de toestand van mobile agents ontvangen en deze mobile agents
toevoegen aan de lijst van actieve processen.
•

Informatiebronnen. Deze componenten zijn in ons model passief
Informatiebronnen kunnen worden gekopieerd, vervangen en worden gebruikt
door mobile agents.

In Figuur 5

is

een moge!ijke situatie volgens het abstracte model weergegeven. De

mobile agents, weergegeven met een ©, kunnen toegang krijgen tot een
informatiebron via de agency die de informatiebron 'beheert'. Een mobile agent hoeft

hiervoor niet op die agency aanwezig te zijn. Ook kan een mobile agent aan iedere
agency vragen welke resources beschikbaar zijn.
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Figuur 5: weergave van een mobile agent omgeving

Wat gebeurt er flu precies wanneer een agent zichzelf wil verplaatsen naar een andere
agency? We doorlopen de stappen één voor één:
1.

De mobile agent geeft de lokale agency de opdracht om hem naar een
specifieke andere agency te verplaatsen.

2. De agency overlegt met de andere agency of deze in staat en bereid is om de
mobile agent te ontvangen. Zo niet, dan moet de mobile agent hiervan op de
hoogte worden gesteld en vervolgt de mobile agent zijn uitvoer.
3. De agency geeft het besturingssysteem de opdracht om de interne toestand van
de mobile agent te veranderen van running naar suspended, zodat de mobile
agent niet verder gaat met zijn uitvoer op de huidige computer.
4. De agency verzamelt alle gegevens die de totale toestand van de mobile agent
bepalen, zoals zijn interne toestand (suspended), de program counter, de stack
pointer, de inhoud van de stack van deze mobile agent, geheugen allocatie, en
alle andere gegevens die nodig zijn.
5. De agency stuurt al deze gegevens naar de andere agency.
6. De nieuwe agency ontvangt de gegevens en geeft het besturingssysteem de
opdracht om de mobile agent op te nemen in de lijst van processen. Dc interne
toestand van de mobile agent wordt hierbij veranderd in ready.
7. De mobile agent vervolgt zijn uitvoer op de nieuwe agency.

We hebben flu een model voor mobile agents en hun omgeving. Het model is volledig
schaalbaar en dankzij de gemaakte abstracties kan het model op veel verschillende
manieren gerealiseerd worden. Voor een daadwerkelijke realisatie van een dergelijk
model is het we! nodig om de protoco!!en te beschrijven die gebruikt worden bij de
interactie tussen agencies en mobile agents. Dit zullen we in de volgende
subparagraaf doen.

3.1.3 Protocollen
Eén van de belangrijkste protocollen is het protocol dat gebruikt wordt tussen twee
agencies. Er vindt interactie plaats tussen twee agencies, wanneer een mobile agent
zich wil verplaatsen naar een andere agency. Tijdens de interactie tussen twee
agencies moet bepaald worden of de mobile agent verplaatst kan worden. In Figuur 6
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is in een diagram weergegeven op welke manier interactie plaatsvindt wanneer een
agency A een mobile agent wil versturen naar agency B.
Agency B

Agency A
aanvraag
I

afwijzing

'

UI

acceptatie

II

I
I

mobile agent gegevens

foul
mobile agent gestart

Figuur 6: interactieprotocol tussen agencies

In het geval van een 'afwijzing' of een 'fout' zal de mobile agent hiervan op de
hoogte gesteld moeten worden, en moet de agent zijn uitvoer hervatten op agency A.
Het is dus van belang dat agency A de gegevens van de mobile agent bewaart, totdat
het seintje 'mobile agent gestart' wordt gegeven door agency B.
Om informatie te krijgen over de beschikbaarheid van resources op een agency, moet
een mobile agent hiermee kunnen interacteren. Een protocol dat hiervoor gebruikt kan
worden, is weergegeven in Figuur 7.
Mobile Agent

Agency

informeren naar resource
aanwezig
afwezig

'I

in gebruik
aanwezig in hoeveelheid x

Figuur 7: informeren naar een resource

In het geval van een resource die wel of niet aanwezig is, zoals een informatiebron,
kan het antwoord van de agency volstaan met 'aanwezig', 'afwezig' of 'in gebruik'.
In het geval van een resource waarvan een kwantitatieve aanduiding kan worden
gegeven, zoals CPU-snelheid, geheugen of schijfruimte, wordt deze hoeveelheid
opgeleverd.
Hoe

mobile

agents

informatiebronnen

benaderen,

is

afhankelijk

van

de

informatiebron. Dit zal echter niet anders zijn voor een mobile agent als voor een
willekeurig ander proces binnen het netwerk. Om informatiebronnen te kunnen
benaderen is echter één vereiste: iedere informatiebron moet binnen het netwerk uniek
kunnen worden geIdentificeerd. Dit geldt in het bijzonder voor een mobile agent zeif,
die kan optreden als informatiebron voor een andere mobile agent.
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3.1.4 Het vinden van een mobile agent
Indien een mobile agent geInteresseerd is in een andere mobile agent, dan moet deze
mobile agent op de één of andere manier gelokaliseerd worden. Binnen ons model is
dit in eerste instantie geen probleem. Een mobile agent is zelf een informatiebron en

iedere mobile agent kan aan een agency vragen of een bepaalde informatiebron
aanwezig is op de computer waar de agency zich bevindt. Een mobile agent kan dus
aan een agency vragen of zich op dat systeem een andere mobile agent bevindt.

Het probleem met mobile agents is echter dat ze mobiel zijn, oftewel niet aan één
plaats gebonden. Wanneer een mobile agent aan een agency vraagt of een andere
agent op dat systeem aanwezig is en de agency bevestigt dit, dan kan het best zijn dat
de gezochte agent zich daarna verplaatst.

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om een agency te laten administreren
waar een bepaalde mobile agent heen gegaan is. Hierdoor kan een andere agent, die
achter het net vist, de verplaatste agent 'achterna reizen'. In het ergste geval blijft een
agent een andere agent achterna reizen, net zo lang totdat de gezochte agent klaar is
met zijn taak en verdwijnt.

Een andere mogelijkheid is om de agency waar een mobile agent oorspronkelijk
gecreeerd is, de zogenaamde thuis-agency, te laten bijhouden waar de agent zich
bevindt. Hiertoe kan hetzij de agent zeif, hetzij de verzendende agency, hetzij de
ontvangende agency een berichtje sturen aan de thuis-agency, iedere keer wanneer
een mobile agent zich verplaatst.

Al deze oplossingen zijn verre van ideaal. Ook een centrale administratie, zoals een
directory service, kan hier geen uitkomst bieden. ledere keer wanneer een mobile
agent een andere agent heeft gelokaliseerd, kan de gezochte agent weer verplaatst
zijn. We kunnen ons natuurlijk afvragen of het wel zin heeft om agents die zo mobiel
zijn, elkaar te laten zoeken. Wanneer een mobile agent informatie heeft die voor
andere agents zinvol zou kunnen zijn, dan kan de agent deze informatie natuurlijk
gewoon achterlaten op een computer. In dat geval kunnen we het hele idee van een
mobile agent als informatiebron gewoon laten vallen. We moeten dan we! afspreken
dat de mobile agent die de informatie achterlaat verantwoordelijk is voor de juistheid

van deze gegevens, zodat geen verouderde gegevens ergens op het netwerk
'rondzwerven'.

Wanneer mobile agents samenwerken, moeten ze elkaar echter we! kunnen vinden.
Ook in dit geval levert dit geen grote problemen, aangezien dan afgesproken kan
worden dat mobile agents op elkaar wachten op van tevoren vastgelegde momenten,
de zogenaamde synchronization points. De mobile agents blijven dan bijvoorbeeld op
de agency waarop ze zich op dat moment bevinden, totdat één of meerdere mobile

agents toestemming hebben gegeven om weer verder te gaan. Er kan ook voor
gekozen worden om alle agents zich naar een van tevoren afgesproken plek te laten
verplaatsen, om daar samen informatie uit te wisselen.
Al deze oplossingen zijn afhankelijk van het gebruik van de mobile agents en zullen
daarom niet opgenomen worden in ons abstracte mode!.

Voordelen van mobile agents
Zoals in het abstracte model naar voren is gekomen, kunnen we met behulp van
mobile agents proberen optimaal gebruik te maken van de rekenkracht binnen een
netwerk. Dit is echter niet het enige voordeel van mobile agents. We leven in een

3.2
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tijdperk waarin alles draait om informatie. De enorme groei van het Internet van de
afgelopen jaren is daar een bewijs van. Juist door deze grote groei is het onmogelijk
om alle beschikbare informatie te achterhalen. Zoekmachines, zoals Google, Altavista
en Yahoo doen een poging om het zoeken naar informatie gemakkelijker te maken.
Helaas leveren deze zoekmachines maar a! te vaak niet-relevante of niet-bestaande
pagina's op. Daarnaast geven deze zoekmachines slechts toegang tot informatie op
webpagina's. Dit is echter slechts een klein dee! van de informatie die op het Internet
aanwezig is. Veel informatie bevindt zich in databases of andere informatiebronnen,
die niet via webpagina's te benaderen zijn.
Mobile agents maken het mogelijk, mits de infrastructuur hiervoor geschikt is, om 24
uur per dag naar heel specifieke informatie te zoeken. Deze manier van
informatievoorziening is geheel gericht op een individu, een groep of een organisatie.

Op die manier is de kans veel groter dat informatie uiteindelijk terecht komt bij
degenen die er in geInteresseerd zijn. In feite is dat het hele idee achter het Internet.

Een gevoig van de grote behoefte aan informatie is dat een groot dee! van de
wereldbevolking op dit moment rondloopt met mobiele telefoons en kleine
zakcomputers, zogenaamde handhelds of PDA 's (Personal Digital Assistants). Deze
kleine computers hebben vaak de mogelijkheid om een verbinding te maken met het

Internet of een ander netwerk, maar hebben nog niet de rekenkracht om grote
hoeveelheden data te verwerken. Ook hier kunnen mobile agents uitkomst bieden.
Door de mogelijkheid van mobile agents om op zoek te gaan naar computers met

betere resources (meer geheugen, sne!!ere CPU), stellen ze ons in staat om
verwerkingen op data te verrichten, zonder dat we (direct) over de benodigde
rekenkracht of geheugencapaciteit beschikken.

Als we onze fantasie de vrije loop laten, dan kunnen we het idee van een mobiel
proces ook doorvoeren naar mobiele applicaties. Te denken valt ann flexibele
werkplekken, waarbij draaiende applicaties meeverhuizen met de werknemer van één
computer naar een andere. Laten we twee mobile agents samenwerken, dan kunnen
we zelfs het verwerkingsgedeelte en het uitvoergedeelte op verschillende,
willekeurige, computers laten plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een
tekstverwerkingsprogramma, waarvan de 'kernapplicatie' uitgevoerd wordt op een
snelle, centrale server en waarvan de schermuitvoer, de grafische userinterface, op een
willekeurig andere computer, bijvoorbeeld een zakcomputer, wordt weergegeven. De
userinterface kan in dit geval meeverhuizen met de werknemer en de kernapplicatie
kan naar wens op een andere, meer beschikte, server worden verplaatst.
De mobile agent techniek brengt in veel gevallen een nieuwe kijk op de situatie. Soms
wordt jets moge!ijk wat eerst niet mogelijk was, soms kan een betere of eenvoudigere
oplossing gerealiseerd worden met behulp van mobile agents.

Welke vragen brengen mobile agents met zich mee?
Naast alle voordelen die de mobile agent technologie met zich meebrengt, zorgt het
ook voor een aantal vragen, die eerst beantwoord zullen moeten worden, voordat we

3.3

mobile agents in de praktijk kunnen gaan toepassen.

Om te beginnen, zullen we een keuze moeten maken uit alle beschikbare
programmeertalen. Bij een mobile agent hebben we te maken met een programma die
mogelijk geschreven is door een onbekende partij. In veel gevallen willen we daarom
niet dat een mobile agent dezelfde permissies heeft als ieder ander programma op een
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computer. De huidige besturingssystemen hebben geen mogelijkheden om bepaalde
programma's wel bepaalde opdrachten uit te laten voeren en anderen niet. Daarom
wordt vaak gekozen voor een constructie waarin op iedere computer een interpreter
aanwezig is, die de code van de mobile agent interpreteert. Deze interpreter kan naar
wens aangepast worden, zodat bepaalde instructies uit de code 'gefilterd' kunnen
worden.

Een andere mogelijkheid is om te zorgen dat de libraries voor bepaalde instructies niet
beschikbaar zijn voor mobile agents, waardoor sommige instructies niet uitgevoerd
kunnen worden. Het is in die gevallen aan de mobile agent om te zorgen dat mogelijk
optredende fouten afgevangen worden. In de praktijk wordt dit echter nooit gebruikt.

Dan is er de vraag over de beveiliging: wat moet je precies beveiligen, welke
functionaliteit moet je verbergen om grote schade te voorkomen en tot welke
gegevens heeft een mobile agent of ontvangende computer toegang? Het laten
uitvoeren van andermans code op jouw computer geeft niet direct een veilig gevoel,
of die code nu binnenkomt onder de naam 'agent' of 'virus'. Daarnaast is het voor de
eigenaar van een agent niet wenselijk dat de agent overal zijn persoonlijke gegevens
achterlaat. Wanneer het gaat om vertrouwde partijen, dan kan een contract opgesteld
worden met daarin de 'straffen' die staan op het versturen van corrupte agents of het
publiceren van andermans gegevens. Een andere mogelijkheid is het wederzijds
moeten identificeren. In dat geval weet de agent wie de eigenaar van het ontvangende
systeem is en weet het ontvangende systeem van wie de agent afkomstig is.
Om een agent daadwerkelijk van één computer naar de andere te sturen en daarbij zijn
toestand ook mee te nemen, zal de agentcode op een bepaalde manier geserialiseerd
moeten worden. Serialiseren is niets anders dan het versturen van alle gegevens die
nodig zijn om de agent op de nieuwe locatie verder te laten gaan, in een van tevoren
afgesproken formaat.

Een andere vraag, die hiermee verband houdt, is op welke manier de agent zijn
uitvoer weer hervat. In ons abstracte model hebben we gesproken over het versturen
van de totale toestand van een mobile agent, om zo te zorgen dat de agent op precies
hetzelfde punt en in precies dezelfde toestand zijn uitvoer hervat als op het moment
direct na de opdracht tot verplaatsing. In dit geval spreken we over sterke migratie. In
de praktijk is dit echter niet altijd mogelijk, omdat in dat geval rechtstreeks
gecommuniceerd moet worden met het onderliggende besturingssysteem. Daarnaast
verschillen de gegevens die nodig zijn om de toestand van een proces te beschrijven

van systeem tot systeem. In veel gevallen wordt daarom gekozen voor zwakke
migratie. Hierin wordt alleen de programmacode van de mobile agent, samen met de
waarden van zijn globale variabelen, overgestuurd. Op de ontvangende kant wordt de
agent opnieuw gestart, waarbij de globale variabelen reeds op de oude waarden zijn
geInitialiseerd. In dit geval moet de agent zeif zijn toestand onthouden aan de hand
van een globale variabele.

Wanneer we niet alleen agents willen gebruiken om informatie rechtstreeks uit een
gegevensbron te halen, maar ook ingewikkelde queries willen laten stellen over

bepaalde gegevens of laten samenwerken met andere agents, zal een algemene
communicatietaal nodig zijn om agents met elkaar te kunnen laten communiceren.
Het expressief vermogen van zo'n taal moet erg hoog zijn, aangezien het gebruikt
moet gaan worden voor vele doeleinden. Misschien is het zelfs nodig om meerdere
talen te kiezen, elk geschikt voor verschillende doeleinden. Maar hiermee zijn we er
nog niet. Met behulp van een gekozen communicatietaal kunnen we namelijk we!
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vastleggen op wat voor manier de agents met elkaar kunnen communiceren, maar
leggen we nog niet vast wat de inhoud van de gesprekken dan precies betekenen. We
zullen dus een manier moeten vinden om bepaalde concepten en relaties tussen deze
concepten vast te leggen. Op dit moment wordt gebruik gemaakt van zogenaamde
ontologieen. Ontologieen zullen worden besproken in paragraaf 4.1.2.

3.4 Gerelateerde vraagstukken
Niet alleen vragen die direct te maken hebben met de mobile agent techniek zullen
beantwoord moeten worden. Ook gerelateerde vraagstukken moeten onderzocht
worden. Dit zijn vraagstukken die geen invloed hebben op de interoperabiliteit tussen

agents, maar die we! beantwoord moeten worden voordat we mobile agents
grootschalig kunnen integreren in nieuwe software producten.

Allereerst is er de vraag hoe we kunnen zorgen dat mobile agents toegang krijgen tot
bestaande toepassingen. Om bijvoorbeeld agents op een uniforme manier gegevens op
te laten vragen uit een database, zal de databaseserver agents binnen moeten laten en
de database op een uniforme manier moeten kunnen laten bevragen. Hiervoor kunnen
we de bestaande software herschrijven, maar voor een database management systeem
is dit geen geringe kius. Ook kunnen we kiezen om bijvoorbeeld een interface in de
vorm van een lokale agent, die weet hoe de databasestructuur er uit ziet, de database

te laten benaderen met behuip van SQL, waarna via die interface de gegevens
doorgespeeld worden aan een bezoekende agent.

In paragraaf 3.3 hebben we het a! gehad over het gebruik van ontologieen om
concepten en relaties vast te leggen. Een bijkomend probleem is, hoe we deze
ontologieen gaan samenstellen. Dit is ontzettend veel werk. De organisatie Cycorp is

bijvoorbeeld al sinds 1984 bezig om een database aan te leggen met alledaagse
concepten en relaties, in de hoop dat ze uiteindelijk een compleet zelfstandig lerend,
denkend en communicerend computerprogramma kunnen creëren [CYCORPI. Op 1

juli 2001 zal een gedeelte van deze database opengesteld worden onder de naam
OpenCyc 1.0, waarmee het mogelijk moet worden voor applicaties, waaronder agents,
om toegang te krijgen tot alledaagse kennis.

De mobile agent technologie is vrij nieuw en opent voor veel ontwikkelaars een
wereld vol nieuwe mogelijkheden. We moeten ons echter we! bedenken dat we een
technologie niet moeten gebruiken omwille van de technologie. Voordat mobile
agents gebruikt worden bij een nieuwe toepassing, zal goed doordacht moeten worden
of dit echt de beste oplossing voor een probleem is. Zoals in het model van paragraaf
3.1 te zien was, is de snelheid waarmee een proces wordt uitgevoerd op een computer

afhankelijk van een heleboel variabelen. Soms kan de performance van een heel
netwerk bijvoorbeeld eenvoudig worden verbeterd door het vemieuwen van de
infrastructuur, in de vorm van snellere computers of een netwerk met een grotere
bandbreedte. Zijn er echter veel zaken die invloed hebben op de sneiheid waarmee
processen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld een groot verschil tussen de belasting van
computers onderling, veel netwerkcongestie door het kopieren van grote
hoeveelheden informatie terwiji weinig informatie nodig is uit grote hoeveelheden
gegevens, dan kan het gebruik van mobile agents een goede oplossing zijn.

Als laatste open vraagstuk moeten we ons afvragen of, en zo ja, welke nieuwe
methodiek we moeten gebruiken voor het ontwikkelen van mobile agent
toepassingen. Net als bij de opkomst van object georienteerde programmeertalen is er
vraag naar nieuwe ontwikkelmethoden, aangezien ook hier de manier van denken een
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ander pad in slaat. We zijn niet meer gegevensgericht en ook niet objectgericht, maar
we richten ons nu op taken en locaties waar deze taken het beste uitgevoerd kunnen
worden.

25

26

Vooronderzoek

4

Het project is gestart met een breed vooronderzoek. Hierin is gekeken wat op dit
moment veel voorkomende technieken zijn op het gebied van mobile agents, waar
onderzoekers zich veel op richten, op welke vragen a! antwoorden gevonden zijn en
welke vragen nog beantwoord moeten worden, en waarvoor mobile agents op dit
moment worden ingezet. In dit hoofdstuk zullen we naar een aantal van deze aspecten

gaan kijken.

Veel voorkomende technieken

4.1
4.1.1
In

Speech act theory

veel van de toepassingen van mobile agents worden de agents gebruikt als

vertegenwoordigers van hun gebruikers. Een agent moet daarom ook in staat zijn om

de wensen en mogelijkheden van zijn eigenaar zo precies mogelijk duidelijk te
maken. Niet alleen aan andere agents, maar ook aan andere (menselijke) gebruikers.
Er wordt daarom onderzoek gedaan naar een manier van communiceren die voor
zowel een menselijke gebruiker als software agents te begrijpen is. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de speech act theory [Austin, 1962; Searle, 1969]. Bet idee
erachter is dat alles wat een persoon zegt, een impliciete actie oproept. ledere zin in
een taal kan opgevat worden als een zogenaamde performatief Zo bestaan er onder
andere vertel-, verzoek-, vraag- en aanbied-performatieven. Wanneer een persoon A
tegen een persoon B zegt: "Hoe laat is het?", dan laat A aan B weten dat:
hij de tijd niet weet,
hij de tijd graag zou willen weten,
hij vermoedt dat de ander de tijd wel weet en
hij verwacht dat de ander hem de tijd vertelt.
Door dus slechts één vraag te stellen, legt persoon A een gedeelte van zijn eigen
toestand bloot en weten zowel persoon A als persoon B dat er van B wordt verwacht
aan A de tijd te geven (ervan uitgaande dat persoon B de tijd weet).
In [Labrou & Finin, 1994] worden performatieven ingedeeld in vijf kiassen,
afhankelijk van de intentie die de spreker heeft. Deze klassen zijn:
1. asserties, wanneer een feit of standpunt wordt aangegeven.
2. directieven, wanneer het gaat om een opdracht, een vraag of een suggestie.
3. declaraties, waarin een handeling of actie wordt verteld.
4. toezeggingen, wanneer de spreker belooft jets te doen.
5. expressies, wanneer de spreker een gevoel of houding van zichzelf uit.
De laatste twee kiassen zullen over het algemeen alleen gebruikt worden bij agents
die het menselijk gedrag zeer nauwkeurig moeten benaderen, bijvoorbeeld op het
gebied van artificiële intelligentie.

Een voorbeeld van een assertie is "De deur is dicht.", een directief zou kunnen zijn:
"Doe de deur dicht." en een mogelijke declaratie is "1k heb de deur dichtgedaan".
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Aangezien alle performatieven impliciet de mogelijke reacties van de toehoorder
bevatten, liggen hiermee direct alle mogelijke protocollen vast. Een nadeel hiervan is

we!, dat het moeilijker wordt om de precieze semantiek van een protocol of
performatief vast te leggen. De gebruiker is snel geneigd zijn eigen betekenis toe te
kennen aan een protocol of performatief, omdat de manier van communiceren heel
dicht bij de menselijke taal ligt. Een andere moeilijkheid van het gebruik van speech
act bij agents is het gemis van intonatie. Bij de mens gaat het er niet alleen om wat je
zegt, maar ook hoe je het zegt. Met agents is dit niet mogelijk, tenzij de intonatie
expliciet in het bericht wordt opgenomen, of wanneer de waarschijnlijke intonatie
wordt afge!eid aan de hand van expressies die de spreker uit.

4.1.2 Ontologieen
In de psychologie staat de term 'ontologie' bekend als de wetenschap van het bestaan.

In de informatica, en met name in de richting van de artificië!e intelligentie, doelt men

met de term 'ontologie' op een specificatie van een kennisdomein. Het is een
verzameling van concepten met relaties daartussen. Als voorbeeld nemen we een
aanta! concepten uit de ontologie 'dranken' [Erdmann, 1998]. In Tabe! 3 zijn een
aantal dranken opgenomen, met een aantal van hun eigenschappen.
Tabel 3: concepten en hun attributen
Attributen
Concepttypen

Niet-alcoholisch

Heet

thee

V'

koffie

,(

I

mineraalwater

v#'

bier
champagne

Alcoholisch

Cat emnehoudend

I
VI

wIjn

cola

(

s'.'

I
I

I

koolzuurhoudend

I
I
I
I

De attributen of eigenschappen van de concepttypen en de vele combinaties hiervan
kunnen we in een tralie onderbrengen, waarna we de concepttypen kunnen indelen.
Dit levert een tralie zoals in Figuur 8. De concepttypen worden cursief weergegeven.
De attributen worden normaal weergegeven en beginnen met een hoofdletter. Uit de
tralie kunnen we bijvoorbeeld afleiden dat cola een niet-alcoholische, cafeIne- en
koo!zuurhoudende drank is, door vanuit cola alle paden naar boven te volgen.
Andersom kunnen we ook afleiden dat zowel wijn, bier als champagne alcoholische
dranken zijn, door vanuit Alcoholisch al!e paden naar beneden te vo!gen.
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Drank

Alcohotisch

w,jn

Heet

thee

bier
champagne

Figuur 8: representatie van een ontologie

In dit voorbeeld beperken we ons tot zeer eenvoudige concepten en eigenschappen,

maar in de praktijk kan een tralie behoorlijk groot worden. We zouden in ons
voorbeeld bijvoorbeeld verschillende soorten koffie, thee, wijn en dergelijke op
kunnen nemen, waarbij we deze onderscheiden met behuip van nieuwe attributen,
zoals smaak, geur en kleur. Daarentegen kunnen we ons voorbeeld ook
vereenvoudigen, door het attnbuut 'niet-alcoholisch' weg te nemen en te

veronderstellen dat alle dranken die niet het attribuut 'alcoholisch' hebben, impliciet
het attribuut 'niet-alcoholisch' hebben.
Agents kunnen dezelfde taal 'spreken' of er kan een één op één vertaling zijn tussen
hun beide talen, maar dat is niet genoeg om met elkaar te communiceren. In veel
gevallen zullen de woorden die een agent kent rechtstreeks uit een gesproken taal
komen, waarschijnhijk uit de engelse taal. Wanneer nu een agent op zoek is naar de
Engelse term bar, bedoelt hij daarmee dan een café, een zandbank, bar als eenheid
van druk of de ombervis (Sciaena aquila)? Dat hangt van de ontologie af. Een totale
ontologie zal er niet zijn en als deze er a! is, dan is het zeer onwaarschijnlijk dat deze

ooit gebruikt zal worden. Op dit moment wordt gewerkt aan ontologieen op
verschillende gebieden, zoals planning, natuurkunde, biologie en de medische
wetenschappen.

4.2 De MASIF standaard
Dc Mobile Agent System Interoperability Facilities [MASIF, 1998] is op dit moment
de defacto standaard op het gebied van de mobile agent techniek.
Aangezien de technologie van mobile agents vrij nieuw is, werd er in eerste instantie

veel geexperimenteerd binnen bedrijven en universiteiten, wat resulteerde in een
diversiteit aan mobile agent systemen, die allen behoorlijk verschillen in architectuur
en implementatie. Deze diversiteit houdt een snelle groei van het gebruik van mobile

agents tegen en daarom heeft 0MG samen met een groep andere organisaties en
bedrijven in 1997 de MASIF specificatie opgezet.
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De MASIF specificatie definieert allereerst een aantal basisconcepten. Deze
basisconcepten zijn weergegeven in Figuur 9. De MASIF-specificatie lijkt veel op ons
abstracte model, maar MASIF specificeert een aantal extra componenten. We zien

bijvoorbeeld dat een agency is opgebouwd uit één of meerdere places. Aan
verschillende places zouden bijvoorbeeld verschillende permissies kunnen worden

toegekend, waarbij vertrouwde agents naar een place kunnen gaan met veel

permissies en onvertrouwde agents alleen naar places met weinig permissies. MASIF
laat dit verder aan de ontwikkelaars van een type agency over. ledere place kan nul of
meer agents bevatten. De locatie van een agent wordt gegeven door een adres dat
naast de naam van de agency ook de naam van de place waarbinnen de agent zich
bevindt, bevat.
Region

L

Place

Place

Place

Ii

Communication
Infrastructure

[

Place

[

Place

L

Agency

Agency

Agency

I

nication
Infrastructure

nication
Infrastructure

Figuur 9: Een agent system

Een region wordt gevormd door een groep van één of meer agencies. Een agency
hoeft niet per definitie bij een region te horen. Agencies die zich bij dezelfde region
hebben aangemeld, representeren dezelfde autoriteit. Dat wil zeggen dat ze handelen
in naam van dezelfde persoon of organisatie. De agencies kunnen daarnaast van
verschillende types zijn. Hierdoor kan één organisatie aan meerdere typen agents hun
services aanbieden. Een ander voordeel van regions kan zijn, dat slechts één agency
van buiten de region toegankelijk is, die de binnenkomende agents verdeelt over de

beschikbare andere agencies binnen de region. Dit zorgt voor zowel een betere
performance als een zekere robuustheid, en dit geheel transparant voor de agents of
andere agencies.

MASIF legt geen programmeertaal vast, maar specificeert een aantal interfaces voor
agent systems (agencies) die met behuip van CORBA aangesproken kunnen worden.
De specificatie houdt een standaardisering in van:
Agent management: het creëren, onderbreken, hervatten en termineren van een
agent.

30

•

Agent transfer: het verplaatsen van een agent van één computer naar een
andere computer via een netwerkverbinding.

•

Agent en agency namen: voor het vinden van bepaalde services en het
verzekeren van een globaal unieke naam voor iedere agent en agency is een
standaardisering nodig.

•

Agent en agency typen: zoals gezegd wordt niet één programmeertaal
vastgelegd, dus zullen een bron-agency en een doel-agency onderling moeten

bepalen of een bepaalde agent door de doel-agency ondersteund wordt,
voordat een agent verplaatst kan worden.

Om een goede interoperabiliteit te bewerkstelligen, definieert de MASIF standaard
een tweetal interfaces. De eerste interface is die voor een MAFAgentSystem, die de

functionaliteit van een agency specificeert. De tweede interface specificeert de
MAFFinder, waarmee agencies, agents en places kunnen worden geregistreerd en
opgezocht. ledere region heeft een MAFFinder die deze functionaliteit implementeert.

MASIF is vooral gericht op de interoperabiliteit tussen agencies. Het specificeert
echter niet hoe de communicatie tussen een agent en een agency van hetzelfde type
verloopt, of hoe agents onderling met elkaar communiceren. Ook geeft MASIF geen
duidelijkheid over de rol die een agency speelt bij het vinden van resources op het
netwerk.

4.3 De FIPA standaard
In de vorige paragraaf werd al duidelijk dat de MASIF standaard niet genoeg is om
een goede interoperabiliteit tussen agents en agent systems te garanderen. Op dit
moment is de software ontwikkelingstechniek nog niet zo ver, dat we zonder slag of
stoot verschillende implementatietalen kunnen koppelen. Toch is het met behulp van
zogenaamde middleware zoals CORBA mogelijk om software componenten die in
verschillende implementatietalen geschreven zijn, met elkaar te laten communiceren
door middel van goed gedefinieerde interfaces. De benodigde interfaces voor een
minimaal noodzakelijke communicatie worden door MASIF gespecificeerd, maar om
te zorgen dat verschillende componenten elkaar ook begrijpen, moeten ook afspraken

gemaakt worden over de vorm van de communicatie, zoals de inhoud van de
berichten die worden overgestuurd, protocollen waaraan componenten zich moeten
houden en kwaliteitseisen van communicatiekanalen. Dit soort bepalingen worden
door FIPA vastgelegd, de Foundation for Intelligent Physical Agents [FIPA, 2000].
Deze organisatie houdt zich niet alleen bezig met mobile agents, maar met iedere
mogelijke software component dat dienst doet als assistent bij een bepaalde taak. Te
denken valt aan e-mail- of nieuwsagenten, die helpen bij het sorteren en filteren van
e-mail of nieuwsgroepen, of de bekende officeassistent die Microsoft introduceerde in
hun Office97 product. Het aantal specificaties die FIPA daardoor heeft gemaakt, zijn
enorm en beslaan een zeer uitgebreid gebied van interessen. In dit versiag zullen we al
deze specificaties samen aanduiden met de "FIPA standaard", aihoewel FIPA op dit
moment slechts experimentele specificaties heeft. Zodra er twee of meer
implementaties beschikbaar zijn van een specificatie en deze implementaties blijken
goed te bevallen, dan wordt de specificatie verheven tot standaard.

De basis waarop FIPA de specificaties bouwt, is de FIPA Abstract Architecture
Specification. Hierin specificeert FIPA een abstracte architectuur, die aangeeft welke
componenten en services minimaal nodig zijn om een bruikbaar agent systeem te

bouwen, waarin meerdere agents kunnen voorkomen en waarin deze agents met
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elkaar kunnen communiceren. Deze architectuur is te zien als een verdere uitwerking
van de architectuur die MASIF specificeert, wanneer we de FIPA specificaties willen
gebruiken in de mobile agents techniek. Daarnaast wordt ook geabstraheerd van de
concrete interface specificaties die MASIF voorlegt, namelijk die van het
MAFAgentSystem en die van de MAFFinder. Deze interfaces leggen namelijk het
gebruik van CORBA als middleware vast. Deze keuze wil FIPA niet vastleggen.
Dit is niet de juiste plaats voor een volledige bespreking van de specificaties die FIPA
heeft gemaakt, hiervoor wordt verwezen naar de homepage van FIPA (www.fipa.org).
Om een globale indruk te krijgen van de architectuur die FIPA voor ogen heeft, zullen
de belangrijkste componenten en services hier besproken worden.
4.3.1

Het FIPA Agent System Model

paragraaf 4.2 hebben we het gehad over de architectuur zoals deze beschreven
wordt door de MASIF standaard. Hierin wordt een agent system afgebeeld als een
omgeving met places, waarin agents zich kunnen bevinden. Daarnaast heeft ieder
agent system een zogenaamde communication infrastructure, die niet verder
gespecificeerd wordt door MASIF. Hier geeft FIPA een verdere invulling. Volgens de
architectuur van FIPA heeft iedere agency de beschikking over drie componenten, te
weten een Agent Management System (AMS), een Directory Facilitator (DF) en een
Message Transport System (MTS). Deze drie componenten zullen in de volgende
In

paragrafen kort uitgelegd worden.
weergegeven.

In Figuur

10

is

het model schematisch

Agent System A

c

AMS

DF

MTS

I

MTS

I

F

Agent System B

Figuur 10: FIPA Agent System Model

4.3.1.1 Het Agent Management System
Het AMS dient voor het bewaken van een agency. Zo controleert het AMS het
gebruik van bepaalde bronnen en de juiste toewijzing van places aan binnenkomende
agents. Daarnaast houdt het AMS een lijst bij van alle agents die zich op een bepaald
moment binnen de agency bevinden, samen met de transport addresses van deze
agents, die gebruikt worden bij de communicatie met andere agents. Agents kunnen
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het AMS gebruiken als een soort telefoonboek om andere agents te vinden. Als laatste
bevat het AMS de benodigde functionaliteit voor het creëren, verwijderen, pauzeren
en continueren van agents binnen de agency.

4.3.1.2 De Directoty Facilitator
functionaliteit van de DF lijkt veel op de functionaliteit die gespecificeerd is in de
MAFFinder interface. Ook de DF is bedoeld voor het zoeken naar adressen van agents
die een specifieke service aanbieden, vergelijkbaar met de Gouden Gids. Het verschil
is, dat de MAFFinder een service specificeert voor een complete region, terwiji een
DF een component is van een enkel agent system. Dit wil niet zeggen dat de FIPA
specificatie en de MASIF specificatie elkaar dwarsbomen. MASIF legt namelijk vast
dat er op het niveau van regions een interface beschikbaar moet zijn waarmee services
De

gevonden kunnen worden. De DF kan op agency niveau fungeren als een
aanspreekpunt van deze functionaliteit. In het bijzonder leggen beide specificaties niet

vast wat voor component de uiteindelijke service implementeert. De geleverde
directory-service kan bijvoorbeeld geImplementeerd worden met behulp van LDAP,
NIS of NIS÷, COS Naming, Novell NDS, Microsoft Active Directory, of de Jini
lookup service, om een paar mogelijkheden te noemen.
Het is belangrijk om in te zien dat een directory service niet zomaar de functionaliteit
biedt waarmee agents elkaar kunnen vinden of agents kunnen migreren naar andere

agencies. Het hele netwerk van aan elkaar gekoppelde directory services vormen
samen de wereld waarin een agent zich kan rondbewegen, andere agents kan
aanspreken en zijn informatie kan vinden. De verbondenheid van de directory services
bepaalt dus het gebied waarin de agents opereren.

4.3.1.3 Het Message Transport System
Het MTS is te zien als de component die de communication infrastructure levert uit

Figuur 9. Met behuip van deze component kunnen agents berichten versturen naar en

ontvangen van andere agents. Daarnaast is deze component ook bedoeld voor de
communicatie tussen agents en de AMS en DF binnen een agency of daarbuiten. Aan
de hand van transport addresses bepaalt het MTS waar berichten naar toegestuurd

moeten worden. Wanneer de ontvanger van een bericht zich op een ander agent
system bevindt, wordt het bericht doorgestuurd naar het MTS van de betreffende
agency. Door gebruik te maken van middleware, zoals CORBA, tussen MTS'en van
verschillende implementaties, kunnen ook agents van verschillende implementaties
met elkaar communiceren.

4.3.2 FIPA Communicatie
De communicatie tussen agents vindt volgens de FIPA specificatie plants op basis van

het versturen van berichten. De taal waarmee de inhoud van een dergelijk bericht
wordt beschreven, een zogeheten content language, wordt niet vastgelegd. In plaats
daarvan houdt FIPA een bibliotheek bij met mogelijke content languages,
geselecteerd op de volgende criteria:

De taal moet syntactisch goed ontwikkeld zijn. Dit houdt in dat het
bijvoorbeeld mogelijk moet zijn om aan de hand van de vastgelegde syntax
een parser voor de taal te implementeren. De taal moet de mogelijkheid
hebben om acties, objecten en proposities vast te leggen. Wanneer niet alle

33

•
•
•
•

expressies mogelijk zijn, moet expliciet aangegeven worden welke expressies
dit zijn.
Er moet een heldere en intuItieve semantiek vastgelegd zijn van de taal. Die
beschrijving hoeft niet noodzakelijkerwijs formeel te zijn.
Er moeten voorbeelden gegeven worden van het gebruik van de taal.
Er moet een behoorlijke en heldere documentatie voorhanden zijn.
Het nut van deze nieuwe taal moet duidelijk worden gemaakt. De taal is hetzij

inzetbaar in een groot bereik van het gebruik van agents, hetzij de taal is
bruikbaar voor een enkele toepassing die zeer veel voorkomt.

Op dit moment bevat de content language bibliotheek de talen SL [FIPA-SL}, KIF
[FIPA-KIF], CCL [FIPA-CCL] en RDF [FIPA-RDF]. Alleen de taal SL wordt
opgelegd, namelijk voor de communicatie met het AMS en de DF.

Aangezien FIPA geen content language vastlegt, kan iedere ontwikkelaar zijn eigen
taal kiezen, mogelijk uit de FIPA bibliotheek, maar voor eigen toepassingen kan een
ontwikkelaar ook een andere taal kiezen. Hierbij doet zich bet probleem voor dat de
ontvangende kant niet weet hoe het de inhoud van het bericht moet interpreteren.
Daarom heeft ieder bericht een envelope, waarin het bericht opgenomen wordt. Deze
envelope specificeert een aantal elementen die informatie geven over het bericht en
wordt beschreven in de zogenaamde Agent Communication Language (ACL). De
envelope en het bericht samen vormen een ACL Message. De mogelijke elementen
worden in Tabel 4 weergegeven.
Tabel 4: FIPA ACL berichtelementen

Element

performative
sender

receiver
reply-to

Omschrijving
Geeft aan wat de bedoeling van het bericht is.
Geeft de naam van de zender.
Geeft de naam van de ontvanger.

Geeft het adres waar reacties op dit bericht naar

content

toegestuurd moeten worden.
Geeft de inhoud van het bericht.

language

Geeft aan wat de taal is waarin de inhoud van het
bericht is uitgedrukt.

encoding

Geeft aan in welke codering de inhoud van het

ontology

bericht is verstuurd.
Geeft aan welke ontologieen worden gebruikt in de
inhoud van het bericht.

protocol

conversation-id
reply-with

in-reply-to
reply-by

Geeft aan welk protocol de zender hanteert bij het
versturen van het bericht.
Geeft een identifier die aangeeft tot welke
opeenvolging van berichten het bericht hoort.

Geeft aan welke expressie de ontvanger moet
gebruiken voor de in-reply-to eigenschap,
wanneer gereageerd wordt op het bericht.

Geeft een expressie die refereert aan een eerder
ontvangen bericht waar dit bericht een reactie op is.

Geeft een tijd en / of datum die het laatste tijdstip
aangeeft waarop de zender een antwoord verwacht
op het bericht.
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Een

aantal van deze

elementen is optioneel, anderen zijn verplicht. Het

performative element is bijvoorbeeld vereist voor iedere ACL message, om aan te
geven wat de bedoeling van het bericht is. Het sender element mag daarentegen
weggelaten worden, wanneer de zender anoniem wil blijven. In de meeste gevallen
zal een bericht altijd een ontvanger hebben. Wanneer een bericht opgenomen wordt

als gedeelte van een ander bericht, bijvoorbeeld bij het reageren op een eerder
ontvangen bericht, dan is uit de context op te maken dat de ontvanger van dat bericht
de verzender is van het omvattende bericht. In dat geval hoeft het receiver element

niet opgenomen te worden. De elementen reply-to,

reply-with, in-reply-to,
reply-by en conversation-id zijn ook optioneel, evenals language, encoding,

ontology en protocol, mits deze laatste vier uit de context zijn op te maken of
wanneer hierover afspraken bestaan tussen zender en ontvanger. In bepaalde gevallen

het ook mogelijk om het content element weg te laten, bijvoorbeeld wanneer de
zender met behuip van een performatief en een eventuele waarde voor in-reply-to
a! duidelijk kan maken wat de bedoeling is. Hierbij valt te denken aan een afwijzing
is

van een verzoek of het aangeven dat een bepaalde actie uitgevoerd is.

In een aparte specificatie worden de door FIPA gereserveerde performatieven
vastgelegd [FIPA-CALS]. Deze specificatie kan worden uitgebreid, wanneer daar
behoefte aan is. Op dit moment zijn mogelijke performatieven onder andere
informeren, vragen, voorstellen, afwijzen en goedkeuren. FIPA legt elk van deze
performatieven vast aan de hand van een naam, een informele beschrijving, een

formele beschrijving en een voorbeeldtoepassing. Ook voor de waarden van
language, encoding en protocol worden specificaties bijgehouden met mogelijke
waarden.

Vergelijking met het abstracte model
Als we kijken naar het model van FIPA, dan zien we dat de agency binnen dit hele
model een cruciale, maar zeer kleine rol speelt. Een agency bestaat om mobile agents
toegang te krijgen tot het systeem en om verplaatst te kunnen worden. Voor andere
faciliteiten, zoals een mechanisme om agents te creëren, met agents te communiceren
of om andere agents te vinden, worden nieuwe componenten in het leven geroepen,
4.3.3

zoals het AMS, de DF of het MTS. In ons abstracte model bevat de agency alle
faciliteiten die binnen ons model nodig zijn. De flexibiliteit die het model van FIPA
heeft, zorgt ervoor dat we ook de functionaliteit voor het vinden van en het stellen van
vragen over resources makkelijk aan het FIPA model kunnen toevoegen, namelijk
door het toevoegen van een extra component aan de agency.

Wat opvalt, is dat zowel het model van MASIF als het model van FIPA geen
functionaliteit bieden voor het zoeken naar geschikte resources binnen een netwerk.

Dit, terwiji deze functionaliteit cruciaal is voor het optimaal gebruiken van de
voordelen van mobile agents. Beide standaarden schijnen er op uit te zijn een
omgeving voor mobile agents te creëren waarin mobile agents zich vrij kunnen
rondbewegen tussen computers, zonder zich af te vragen of dit wel nuttig is.

Bestaande agent platformen
Voor een proeftuin zoals deze bij Vertis wordt opgezet, is het hoogstwaarschijnlijk
niet lonend om een compleet nieuw mobile agent platform van de grond af te

4.4

35

ontwikkelen. Wat we eigenlijk zoeken, is een eenvoudig, bestaand platform waarmee

we agents en agencies kunnen bouwen en waarvan de architectuur en de andere
concepten die gerealiseerd zijn, voldoen aan de opgelegde standaarden (MASIF en het
liefst ook FIPA). De platformen die het meest algemeen zijn en die zich in de praktijk
a! hebben bewezen, zijn Concordia (Mitsubishi) [Concordia], Voyager (Object Space)

[Voyager], Grasshopper (IKV÷+) [Grasshopper] en de Aglet Workbench (IBM)
[Aglet]. Van deze platformen is Grasshopper het enige platform dat zowel aan de
MASIF als aan de FIPA standaard voldoet. Dit gebeurt met zogenaamde add-ons. Er
kan een MASIF interface worden toegevoegd en er bestaat een implementatie van de
FIPA architectuur, waarbij het AMS, het MTS en de DF als agents zijn uitgewerkt.
Een tweede belangrijk voordeel is dat Grasshopper Open Source, en daardoor gratis
is.

4.5
Een

Toepassingsgebieden van mobile agents
voorbeeld van een toepassing van mobile agents is het TACOMA-project

[Johansen, 1998]. Een satelliet boven de Noordelijke Uszee stuurt eens in het half uur
weersgegevens naar de TACOMA-server, wat resulteert in een vijf-lagige afbeelding
van 2000 bij 2000 beeldpunten in grijswaarden. Elke laag representeert een ander

weersaspect, zoals windsterkte, temperatuur en neerslag. De grootte van deze
afbeelding is gemiddeld 34 megabyte. Om op de hoogte te blijven van de
weerssituatie boven de Noordelijke llszee, hebben verschillende organisaties en
bedrijven deze gegevens nodig voor een analyse. Het aantal downloads van de 34
megabyte aan gegevens is echter zo groot, dat de bandbreedte van het netwerk een
groot probleem vormt.

Na onderzoek kwam naar voren, dat in veel gevallen de analyse vergelijkbaar is met

het bepalen van de gemiddelde grijswaarde binnen een bepaald viak, om een
algemene indruk te krijgen van de weersomstandigheden in dat gebied.

In de praktijk kan de TACOMA-server 1000 van dit soort bewerkingen in 8 seconden

uitvoeren, terwiji het downloaden van 34 megabyte op een lokaal netwerk van
10Mbps minimaal 27 seconden duurt. Daarom is besloten om gebruik te maken van
een mobile agent architectuur. De verschillende bedrijven kunnen hun eigen agent
naar de TACOMA-server sturen, waarna de agent eens in het half uur het resultaat
van de analyse terugstuurt naar het bedrijf. Het bedrijf kan op ieder gewenst moment
een nieuwe agent met een aangepast analyseprogramma naar de server sturen. Een
dergelijke flexibele oplossing is met behuip van andere technieken zoals RPC niet
denkbaar.

Het principe van het uitvoeren van willekeurige code op een willekeurige computer
blijft natuurlijk niet tot dit toepassingsgebied, client-code uitgevoerd op de server-

zijde, beperkt. Hieraan gerelateerd is bijvoorbeeld de toepassing bij distributed
computing, waarbij agents samenwerken aan een gedistribueerd probleem, iedere
agent autonoom zijn stukje van het probleem oplost en het resultaat terugstuurt naar
een centrale computer. De agents kunnen hierbij onderling contact houden, waardoor

de complexiteit van de op te lossen problemen kan toenemen. Daarnaast is deze
oplossing heel schaalbaar, aangezien agents autonoom een geschikte computer
kunnen kiezen, bijvoorbeeld op grond van de beschikbare rekenkracht van de
computers. Daarnaast kunnen agents zichzelf 'kionen' op het moment dat slechts een
gedeelte van een probleem gedistribueerd op te lossen is.
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Een ander toepassingsgebied is het gebruik van agents op plaatsen waar zeer weinig
rekenkracht beschikbaar is, zoals op PDA's (Personal Digital Assistants) en mobiele
telefoons. Hierbij kan op eenvoudige wijze een agent opgedragen worden een

bepaalde rekenintensieve opdracht uit te voeren, waarna de agent op zoek gaat naar
een computer die over deze rekenkracht beschikt, hierop de opdracht uitvoert en het
resultaat terugstuurt naar de PDA of mobiele telefoon.
Een mooi voorbeeld van een toepassing van de mobile agents techniek bij PDA's is
de Pocket BargainFinder van Andersen Consulting. Dit apparaat is de samenvoeging
van een handheld computer, een mobiel modem en een barcode lezer. Hiermee is het
mogelijk om een winkel in te stappen en van een bepaald product de barcode te lezen.
Hierna wordt een agent het Internet op gestuurd, die bij verschillende on-line winkels
gaat kijken of het product te koop is en zo ja, voor welke prijs. Daarna wordt een lijst
teruggestuurd naar de handheld, zodat de gebruiker direct kan zien bij welke andere
winkels het product ook te koop is en voor welke prijs. Mogelijk kan het product
daarna direct on-line aangeschaft worden. Om onbekende redenen heeft Andersen
Consulting haar prototype van de Pocket BargainFinder nooit verder ontwikkeld.

Weer een andere toepassing is het gebruik van mobile agents voor een flexibele
werkomgeving. Hierbij worden gebruikersapplicaties, zoals tekstverwerkers en
spreadsheet programma's, ontwikkeld als mobile agents. Deze agents kunnen zeif
kiezen op welke computers zij uitgevoerd worden en op welke computer de user
interface zichtbaar is. Hierdoor is het mogelijk dat een gebruiker van computer
wisselt, zonder a! zijn programma's af te sluiten, uit te loggen en op een andere
computer in te loggen en zijn programma's weer op te starten. Daarnaast kan een
netwerkbeheerder de opdracht geven dat bepaalde programma's zichzelf verplaatsen
van de ene server naar een andere server, waarna de eerste server een
onderhoudsbeurt kan krijgen.
Al met a! zijn er talloze mogelijkheden om mobile agents toe te passen. In somniige
gevallen is het nodig om mobile agents toe te passen, omdat een andere manier niet
mogelijk is. In andere gevallen is het gebruik van mobile agents gewenst, omdat het
zorgt voor een overzichtelijke en makke!ijk te onderhouden applicatie.
Natuur!ijk is dit niet de enige toepassing van mobile agents. Op dit moment staat de
techniek van mobile agents echter nog in de kinderschoenen. Wanneer platformen
beschikbaar komen waarmee applicaties uitgerust kunnen worden met mobile agents,
dan zullen mobile agents overal gebruikt gaan worden waar het nodig is om een
applicatie tijdens zijn executie te verplaatsen van één computer naar een andere. In
hoofdstuk 4 zullen we terugkomen op de toepassingsgebieden van mobile agents.

4.6 Acceptatie
Een punt van aandacht dat in de technische wereld vaak vergeten wordt, is de
acceptatie van de eindgebruikers. Dat we op dit moment in staat zijn om een mobile

agent te creëren en deze agent taken kunnen laten uitvoeren in onze naam, op
willekeurige computers over de hele wereld, zal in eerste instantie altijd een negatieve
houding van de gebruiker teweegbrengen. Net als bij bijvoorbeeld e!ektrische

apparaten, zoals een videorecorder of een scheerapparaat, zal de gebruiker een
bepaald vertrouwen moeten krijgen. Bij een mobile agent is deze drempel nog jets
hoger, aangezien in sommige gevallen een agent richting de gebruiker wordt
aangeprezen als een fysiek wezen: een hulpje, een assistent of zelfs een vriend. We

moeten steeds een afweging maken over hoe de technologie naar voren wordt
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gebracht. In veel gevallen hoeft de gebruiker niet te weten dat hij of zij te maken heeft

met een mobile agents en is het resultaat (robuuster programma, vinden van
interessante informatie) veel belangrijker.

Daarnaast moeten ook de aanbieders van diensten, de houders van de agencies,
vertrouwen krijgen. De agencies moeten goed beveiligd zijn tegen agents met een
'virale aandoening' of met bepaalde gedragsproblemen. In veel gevallen staat een
server met bedrijfskritieke informatie op het spel, dus het vertrouwen moet bijzonder
groot zijn.

Bovendien zullen ook de ontwikkelaars vertrouwen moeten krijgen in de techniek van
mobile agents. Het moet een extra hulpmiddel worden in de gereedschapskoffer van
de programmeur en de ontwerper. Daarbij spelen de ontwikkelaars ook een cruciale
rol in het winnen van het vertrouwen van de kiant. Het bouwen van solide software,

gebaseerd op agents, die een zeer gebruikersvriendelijke uitstraling hebben, zelfs
wanneer iets fout gaat, zal zeker bijdragen aan dat vertrouwen.

Als laatste speelt natuurlijk geld een rol. Mobile agents zullen alleen worden
toegepast, wanneer ze daadwerkelijk geld gaan opleveren. Dit kan in de vorm van
kostenbesparing door kortere ontwikkeltrajecten, betere onderhoudsmogelijkheden
van de software en robuustere systemen, maar ook in de vorm van directe winst door
het creëren van nieuwe markten. De toekomst zal moeten leren of mobile agents
werkelijk in staat zijn om geld op te leveren. De vooruitzichten zijn gunstig.
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5

Onderzoek

Nu we wat meer weten over mobile agents, kunnen we gaan kijken wat we zoal nodig

hebben om mobile agent applicaties te bouwen. Vooral wanneer we een platform gaan
ontwikkelen waarop in de toekomst waarschijnhijk talloze applicaties zullen worden
ontwikkeld, is het belangrijk om goede keuzes te maken, of verschillende
mogelijkheden open te houden. In de volgende paragrafen zullen we achtereenvolgens
gaan kijken naar architecturen, interfaces, communicatietalen en —protocollen.

5.1

Architecturen

Architecturen voor de mobile agents technologie kunnen op verschillende niveaus en
voor verschillende doeleinden gespecificeerd worden. Zoals vastgelegd in de

gebiedsafbakening, zullen we ons wat betreft de architectuur voor het laten 'hoppen'
van een mobile agent van server naar server, vastleggen op de huidige standaarden,
dus die van MASJF en FIPA. Dit houdt in dat we gebruik zullen maken van agencies
om agents op een computer 'binnen te laten'. Deze agencies bespreken onderling of
het mogelijk is een agent te transporteren. Daarnaast levert de agency de
functionaliteit om agents te creëren en te verwijderen, in opdracht van een agent de
agent te verplaatsen naar een andere agency en dient de agency een agent services aan
te bieden om andere agents te vinden en met ze te communiceren. Een agency heeft
over het algemeen de vorm zoals deze in Figuur 10 is weergegeven.

In paragraaf 4.3 is al verteld dat FIPA te zien is als een uitbreiding, of een verdere
specificatie, van de MASIF standaard. In Figuur 11 is te zien hoe FIPA de werkelijke
integratie ziet tussen het FIPA Agent System model en de MASIF specificatie [FIPAMASIF].

Het AMS van FIPA komt

qua

functionaliteit overeen

met de

MAFAgentSystem interface van MASIF. Dit geldt ook voor de FIPA DF en de
MAFFinder interface. Voor de communicatie maakt FIPA gebruik van een MTS
component. MASIF specificeert dat hiervoor gebruik moet worden gemaakt van een

ORB (Object Request Broker), volgens de CORBA standaard. We zien dat een
systeem dat volgens de FIPA architectuur is opgebouwd, probleemloos een interface
kan aanbieden die voldoet aan de MASIF standaard.
De keuze voor deze architectuur zorgt dat we nog steeds ons model uit paragraaf 3.1
kunnen gebruiken. Zolang we in staat zijn om processen en informatie te verplaatsen

van één computer naar een andere, dan geldt dit abstracte model. Wat betreft de
functionaliteit voor het zoeken naar computers met geschikte resources, blijven beide
standaarden in gebreke. Indien gewenst, kan dit op het uiteindelijke
ontwikkelplatform natuurlijk wel toegevoegd worden. Agents van andere
ontwikkelaars zullen dan niet van deze functionaliteit gebruik maken, omdat het geen
onderdeel van de standaard is.
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Figuur 11: Integratie van FIPA en MASIF

5.2 Interfaces
Ook hier laten we ons leiden door de MASIF en FIPA standaarden. Zoals in paragraaf

4.2 is uitgelegd, worden in de MASIF specificatie onder andere twee interfaces
gespecificeerd in de vorm van een IDL, waardoor met behuip van CORBA als
middleware een MAFAgentSystem of een MAFFinder aangesproken kan worden.

De enige manier om volgens de FIPA specificatie met andere componenten in een
FIPA omgeving te communiceren, is door het versturen van berichten. Al deze
berichten gaan via lokale MTS'en naar de betreffende agents. De enige interface die
dan ook nodig is voor het bewerkstelligen van interoperabiliteit, is de interface van
het MIS. Hiervoor specificeert FIPA drie mogelijkheden: via HTTP (Hypertext
Transfer Protocol) [FIPA-HTML], via WAP (Wireless Application Protocol) [FIPA-

WAP] en via HOP (Internet Inter-ORB Protocol) [FIPA-HOP]. Voor de
communicatie via HOP wordt een module met datastructuren en een DL voor het
MTS gespecificeerd.

De restrictie om alleen berichten uit te wisselen tussen agents heeft bepaalde
consequenties. Om te beginnen is de interface van iedere agent gelijk: iedere agent
kan benaderd worden met behuip van een berichtje. Deze interface laat echter niet

direct zien welke berichten een agent wel begrijpt en welke berichten niet. Het
communicatiemechanisme voor agents wordt hierdoor erg ingewikkeld. Een voordeel
echter, dat het versturen
van tekstberichten veel
is
gemakkelijker
kan
worden
platformonafhankelijk
gemaakt dan het communiceren via
programmeertaalathankelijke interfaces, met programmeertaalafhankelijke typen en
datastructuren.

Een tweede nadeel van het alleen kunnen versturen van tekstberichten is het niet
kunnen versturen van binaire code. Nu is dit op te lossen door het gebruik van een
MIME-achtige oplossing (Multipurpose Internet Mail Extensions), waarbij binaire
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inhoud wordt gecodeerd door middel van ASCII-codes. Ook hier geldt weer dat het
communicatiemechanisme hierdoor erg ingewikkeld wordt.

Communicatietalen
Om te zorgen dat alle componenten waar nodig met elkaar kunnen communiceren,
5.3

zijn afspraken nodig over hoe die communicatie verloopt. Dit kan bijvoorbeeld aan de
hand van het aanroepen van methods in een object georienteerde taal. In veel gevallen
zal de communicatie echter niet binnen dezelfde computer plaatsvinden, wat betekent

dat we, in het geval van methodcalls, gebruik moeten maken van RPC (Remote
Procedure Call) of RMI (Remote Method Invocation). Een andere mogelijkheid is het
versturen van berichten tussen de componenten. Die berichten zijn geschreven in een

bepaalde, van tevoren afgesproken, comniunicatietaal. Op dit gebied wordt de
ontwikkelaar helemaal vrij gelaten, wat betreft de MASIF standaard. FIPA
specificeert echter voor een groot dee! welke communicatietalen en welke protocollen
de ontwikkelaar moet gebruiken. We zullen nu de vier aanbevolen content languages
van FIPA bespreken. In een later stadium kunnen we dan beslissen welke van deze
talen interessant zijn voor ons agent platform.

Content languages kunnen we indelen op basis van hun uitdrukkingskracht. De
uitdrukkingskracht wordt bepaald door de mogelijkheid van de taal om vragen en
acties uit te drukken. Daarnaast is de mogelijkheid om nieuwe concepten te
introduceren binnen de taal van invloed op de uitdrukkingskracht, aangezien hierdoor
de taal voor een groot toepassingsgebied te gebruiken is. Na een korte beschrijving
van de voorgestelde content languages van FIPA zu!!en we de talen inde!en op basis
van hun uitdrukkingskracht.
5.3.1

FIPA CCL

CCL staat voor Constraint Choice Language en is bedoeld voor app!icaties die zich

bezig houden met het vinden van oplossingen voor problemen, waarbij de oplossingen

aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. De CCL taa! is gebaseerd op de
representatie van keuzeproblemen zoals CSP' s (Constraint Satisfaction Problems),
waar de afgelopen 30 jaar zeer intensief onderzoek naar is gedaan. CCL is specifiek
voor het gebruik binnen FIPA ontwikke!den er is een syntax van CCL in XML

beschikbaar. De CCL taal is volledig gebaseerd op het formalisme van CSP's.
Daarom zal hier een formele definitie gegeven worden van een CSP.
Een eindige, binaire, discrete CSP wordt gedefinieerd door:
•

•

Een eindige verzameling variabelen V,
Een eindig domein D1 van mogelijke discrete waarden voor iedere variabe!e v
E Ven

•

Een eindige verzameling voorwaarden C tussen paren variabelen uit V. Een
voorwaarde kan gezien worden als een Boolse operator op een wil!ekeurig
aantal argumenten, die de waarde true op!evert dan en slechts dan als de
argumenten een deelverzameling zijn van een oplossing voor de CSP.

Een oplossing voor een CSP is gedefinieerd als volgt:

Een toewijzing van waarden aan variabelen uit V, zodanig dat iedere variabele
v E V een waarde d E D1 heeft en geen van de voorwaarden c E C worden
overtreden.
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CSP technieken worden vooral gebruikt op het gebied van configuratie, planning en
roosteren, ontwerp, diagnose en resource allocatie.
We kunnen een keuzeprobleem uitdrukken in een CSP op de volgende manier:
•

Variabelen zijn de keuzes die we moeten maken.
Domeinen zijn de opties die we hebben per keuze.

•

Voorwaarden representeren de eisen die we stellen aan de uiteindelijke

•

oplossing.

Om het CSP model te minimaliseren en geschikt te maken voor het gebruik als
communicatietaal, wordt de FIPA CCL taal de volgende beperkingen opgelegd:
1.

Binaire voorwaarden. Elke voorwaarde die wordt opgelegd, moet op precies twee
argumenten gedefinieerd zijn. De meeste oplossingsmethoden maken gebruik van

deze beperking en een echte beperking is het niet, aangezien iedere CSP die
gebruik maakt van voorwaarden op n argumenten, omgeschreven kan worden tot
een CSP met voorwaarden, elk op precies twee argumenten.
2.

3.

Discrete domeinen voor variabelen. Ook hier geldt dat de meeste en beste
oplossingsmethoden in de literatuur gedefinieerd zijn voor CSP's met deze
beperking. In de praktijk kunnen CSP's met continue domeinen voor de
variabelen goed benaderd worden met behuip van discrete domeinen.
Intentionele relaties. Er zijn twee manieren om voorwaarden te representeren bij
CSP's: als extentionele relaties, waarbij een expliciete lijst meegegeven wordt met
alle mogelijke paren van variabelen, en als intentionele relaties, waarbij deze lijst
impliciet wordt weergegeven met behuip van operatoren, zoals ge4fk-aan, groterdan, et cetera. Ook hier geldt dat de beperking niet de uitdrukkingskracht van de

CSP beInvloedt, aangezien het aangetoond kan worden dat iedere extentionele
relatie kan worden omgezet naar een intentionele relatie.

Naast deze beperkingen moet ook gelden dat het aantal voorwaarden en het aantal
variabelen eindig zijn, aangezien een CSP moet kunnen worden opgenomen in een
enkel FIPA bericht.

Doordat geeist wordt dat de domeinen van de variabelen discreet en eindig zijn,
kunnen we garanderen dat iedere oplossing binnen eindige tijd gevonden kan worden

en daarmee dus ook, dat iedere zoektocht naar een oplossing zal termineren.
Desalniettemin is het vinden van een dergelijke oplossing NP-compleet, waardoor het
aantal mogelijke oplossingen exponentieel toeneemt met het aantal variabelen. Het

kan echter aangetoond worden dat bepaalde vormen van CSP's in een betere
complexiteit dan NP-compleet kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld lineair of
polynomiaal [Freuder, 1982; Van Beek, 1997].

Het grootste voordeel van het gebruik van de onderliggende representatie van CCL in
CSP's, is dat we gebruik kunnen maken van de grote hoeveelheden technieken en

literatuur die in de loop van de jaren is geproduceerd. Op dit moment bestaan
technieken die geroutineerd problemen oplossen met meer dan 1000 variabelen en
problemen met 10 tot 20 variabelen kunnen vaak met eenvoudige zoekalgoritmen
opgelost worden.

5.3.2 FIPAKIF
De specificatie voor het gebruiken van FIPA KIF als content language voor FIPA
berichten is gebaseerd op het American National Standard for Knowledge Interchange
Format (ANSkif, of gewoon KIF). Deze taal wordt gebruikt voor het uitwisselen van
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kennis tussen verschillende computersystemen. In deze context kan kennis gezien
worden als een verzameling van feiten en relaties. Deze kennis kan gecreeerd zijn
door verschillende ontwikkelaars,

op

verschillende

tijden,

in

verschillende

programmeertalen, et cetera. Deze taal is dus vooral geschikt om te gebruiken voor
het uitwisselen van gegevens tussen (mobile) agents.

KIF is niet bedoeld voor de interactie met gebruikers en ook niet voor de interne
representatie van kennis binnen computersystemen. Over het algemeen wordt kennis,

ontvangen door een computersysteem in KIF formaat, omgezet naar een interne
representatie, zoals een pointer-structuur, waarop bewerkingen kunnen worden
losgelaten. Wanneer deze kennis weer wordt doorgegeven aan een ander
computersysteem, wordt de kennis weer terugvertaald naar het KIF formaat.

KIF is te zien als een combinatie tussen een functionele en een logische taal. We
kunnen bijvoorbeeld bepaalde feiten vastleggen, waarna we functies kunnen

definiëren over deze feiten of de feiten kunnen gebruiken binnen expressies.
Daarnaast kunnen we met KIF ook kennis over kennis vastleggen. Hiermee kunnen
we bijvoorbeeld definiëren dat een bepaalde agent in staat is om vragen van een
bepaalde vorm of over een bepaald onderwerp te beantwoorden, door aan te geven dat

de agent kennis heeft van een bepaalde functie, waarbij de functie te zien is als
kennis. Deze uitdrukkingskracht komen we niet tegen in bijvoorbeeld Prolog of
Haskell. Daarnaast kan met KIF iedere willekeurige functie gedefinieerd worden, wat
KIF krachtiger maakt dan een relationele database taal, zoals SQL.

5.3.3 FIPASL
De content language SL (Semantic Language) is volledig gespecificeerd door FIPA
en daardoor van nature geschikt voor de communicatie tussen agents. Zoals gezegd, is
SL, of om precies te zijn: een subset van SL, de verplichte communicatietaal voor de
uitwisseling van gegevens tussen agents en de inteme agency services, besproken in
paragraaf 4.3.1. Met de taal kunnen zowel propositionele expressies als numerieke
expressies gevormd worden en bevat mechanismen om overtuigingen, onzekerheden,
intenties en voortdurende doelen van agents mee te beschrijven. Daamaast kunnen
ook, zoals in KJF en in CCL, query-expressies gegeven worden, om te zoeken naar
mogelijke invullingen voor variabelen die een bepaalde expressie waar maken.

De FIPA SL taal is behoorlijk expressief. Voor veel communicatiedoeleinden zelfs
onnodig expressief. Daarom zijn er een drietal subsets van SL gedefinieerd:

SLO: Dc minimale subset, aangeduid met FIPA-SLO. Deze subset bevat de
representatie voor acties, de evaluatie van expressies, het aangeven dat een actie
uitgevoerd is en eenvoudige binaire proposities.

SL1: De propositionele subset, aangeduid met FIPA-SL1. Deze subset is een
uitbreiding op SLO, door het toevoegen van Boolse connectieven (and, or, not) om
propositionele expressies mee te vormen.

SL2: De beslisbare subset, aangeduid met FIPA-SL2. Deze subset is een uitbreiding
op SL1 en maakt eerste orde predikaat en modale logica mogelijk, maar is beperkt
door het moeten verzekeren van beslisbaarheid.
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5.3.4 FIPA RDF
RDF

staat voor Resource Description Framework en wordt gebruikt voor het

beschrijven van willekeurige objecten, concreet of abstract. Het RDF datamodel is
gebaseerd op het entiteit-relatie (ER) model. Een RDF beschrijving bestaat uit een
resource, samen met een verzameling van één of meer eigenschappen en waarden van
deze eigenschappen. Resources worden geIdentificeerd door middel van een unieke

URI (Uniform Resource Identifier). Op die manier kan binnen hetzelfde RDF
document, of in een ander RDF document, verwezen worden naar resources, waarna
extra eigenschappen en waarden kunnen worden toegevoegd.

Het gehele RDF raamwerk bestaat uit twee specificaties. Allereerst is er de RDF
Model and Syntax specificatie. Hierin wordt beschreven hoe het formele model van
RDF er uitziet en hoe beschrijvingen van resources, of entiteiten, gemaakt kunnen
worden. Daarnaast bestaat de RDF Schema specificatie, waarin wordt beschreven hoe
typering kan worden toegevoegd, door classes van entiteiten en eigenschappen van
deze classes te specificeren in zogenaamde schema's. Naast een formele notatie van
het RDF datamodel wordt ook een voorstel gedaan om RDF in een XML syntax weer
te geven, voor de uitwisseling tussen applicaties. Binnen een RDF document als XML
applicatie kunnen schema's gebruikt worden door middel van een XML namespace
declaratie.

In de specificatie van FIPA wordt een manier aangeduid om RDF te gebruiken als
content language voor FIPA berichten. Hiertoe moeten ook proposities en acties
gerepresenteerd kunnen worden in RDF. Daarom maakt FIPA een uitbreiding aan de

hand van een schema-specificatie, waarmee nieuwe entiteiten van het type
Proposition of Action gemaakt kunnen worden. Daarnaast wordt beschreven hoe
bepaalde acties kunnen worden vergezeld met de code die deze acties implementeert,
bijvoorbeeld in een scripttaal als JavaScript, of door het meegegeven van een URL,
die verwijst naar de locatie waar een Java-object gevonden kan worden die de actie
uit kan voeren.

FIPA specificeert in totaal twee schema's voor RDF, waarmee RDF uitgebreid kan

worden en waardoor RDF voldoet aan de eisen die FIPA stelt aan een content
language. De eerste uitbreiding, FIPA RDF 0, specificeert de classes en
eigenschappen die nodig zijn voor het representeren van acties en proposities. De
tweede uitbreiding, FIPA RDF 1, specificeert de classes en eigenschappen voor het
representeren van zogenaamde Rules, waarmee entiteiten met bepaalde eigenschappen
geselecteerd kunnen worden en waarop bepaalde acties kunnen worden uitgevoerd,
zoals het veranderen van eigenschapwaarden, et cetera.

5.3.5 Indeling van de talen
Zoals gezegd, moeten we in een later stadium een keuze gaan maken uit deze vier
content languages. Mogelijk kunnen we voor verschillende toepassingen een andere
content language kiezen. Daarom moeten we de content languages kunnen beoordelen
op basis van hun uitdrukkingskracht.

Laten we beginnen met CCL. We hebben gezien dat CCL ontworpen is voor het
beschrijven van een Constraint Satisfaction Problem. Dit betekent, dat een mobile
agent in CCL een andere agent een probleem kan voorleggen, in de hoop dat deze
agent één of meerdere oplossingen kan geven voor het probleem. De
uitdrukkingskracht van CCL is dus beperkt tot het stellen van vragen en het geven van
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antwoorden. Daarentegen zijn de concepten waarover we problemen kunnen
voorleggen, niet beperkt tot één bepaald toepassingsgebied.
De content language KIF bevat ook de mogelijkheid om 'problemen' voor te leggen.

Dit is echter omslachtiger dan bij CCL. Een CCL probleem bevat namelijk alle
gegevens die moeten leiden tot een verzameling mogelijke oplossingen. Bij KIF
moeten eerst alle feiten die invloed kunnen hebben op de mogelijke oplossingen
overgedragen worden tussen twee agents. Daarna kan een agent een probleem

voorleggen aan een andere agent. Een voordeel van KIF is echter wel, dat
wiflekeurige gegevens overgedragen kunnen worden. Het is met KIF dus mogelijk om

kennis uit te wisselen en hierover vragen te stellen. Daarnaast kunnen nieuwe
concepten geIntroduceerd worden, door het geven van een beschrijving van dat
concept, in termen van feiten en relaties met andere concepten. De uitdrukkingskracht
van KIF is dan ook veel groter dan dat van CCL.

SL is vergelijkbaar met KIF, met de beperking dat binnen SL geen nieuwe concepten

geIntroduceerd kunnen worden. Ook het overdragen van kennis over relaties is
beperkt. Hierdoor is de taal niet overal toepasbaar. In vergelijking met CCL is SL
minder krachtig voor het oplossen van problemen, maar SL heeft de mogelijkheid om
feiten over te brengen. Deze uitdrukkingskracht mist CCL.

RDF is eigenlijk moeilijk te vergelijken met de andere content languages. RDF heeft

de mogelijkheid om willekeurige objecten te beschrijven, aan de hand van
eigenschappen en relaties met andere objecten. Daamaast heeft RDF de mogelijkheid
om nieuwe concepten (classes) te introduceren, die weer in de taal gebruikt kunnen
worden. Door slechts te verwijzen naar de locatie op het Internet waar een concept
beschreven staat, kan het concept overal en altijd gebruikt worden. Willen we een
nieuw concept binnen KIF gebruiken, dan zullen we iedere keer de gehele definitie
van het concept moeten overdragen aan de gesprekspartner. Dit heeft als resultaat dat
er veel sneller nieuwe gestandaardiseerde concepten ontstaan voor RDF dan voor
KIF.

5.4 Protocollen
Wanneer eenmaal gekozen is voor een bepaalde communicatietaal en wanneer voor
deze communicatietaal bepaalde ontologieen vastgelegd zijn, zodat de agents weten
waarover ze het hebben, kunnen agents met elkaar gaan communiceren. Net als in de
'echte' wereld, moeten agents zich hierbij we! aan bepaalde regels houden. Hiermee
wordt voorkomen dat iedereen door e!kaar gaat spreken. FIPA specificeert een tiental
protocollen die gebruikt kunnen worden om communicatie tussen agents netjes te
laten verlopen. Deze protocol!en variëren van zeer eenvoudig, tussen twee agents, tot
zeer comp'ex, tussen meerdere agents. In de volgende paragraaf zullen de eenvoudige

protocol!en kort beschreven worden. Daarna zullen een aantal complexere, soms
iteratieve protocol!en beschreven worden. Deze paragraaf eindigt in een bespreking
van het gebruik van zogenaamde brokering agents om communicatie tussen meerdere
agents gemakke!ijker te maken.
5.4.1 Eenvoudige protocollen

te beginnen, willen we een agent aan een andere agent laten vragen om een
bepaalde taak uit te voeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Request
Om

Interaction Protocol. Agent A vraagt aan agent B om een taak uit te voeren en agent B
reageert met een positief of negatief antwoord.
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Een variant op dit protocol is het Request When Interaction Protocol. Hierbij vraagt
agent A aan agent B om een taak uit te voeren, maar hiermee te wachten totdat een
bepaalde conditie geldt.

Soms is het nodig om niet alleen een taak uit te voeren, maar het resultaat van deze
taak, bijvoorbeeld een zoekopdracht, op te leveren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van het Query Interaction Protocol. Agent A stelt een vraag aan agent B, waarna
agent B aangeeft of hij we! of niet in staat is om de vraag te beantwoorden. Is dit we!
het geval, dan zal agent B daarna het antwoord op de vraag terugsturen aan agent A.

Ook hier is een vergelijkbare variant als het Request When protocol, namelijk het
Subscribe Interaction Protocol, waarbij agent A aan agent B vraagt om geInformeerd
te worden zodra een bepaalde conditie geldt.

Naast het vragen van gunsten aan andere agents, kan een agent ook een dienst
aanbieden. Hiervoor is het Propose Interaction Protocol bedoelt. Agent A biedt agent
B een dienst aan, waarna agent B kan beslissen of hij we! of niet gebruik wil maken
van deze dienst.

5.4.2 Complexere protocollen
Natuurlijk zijn er ook situaties waarin de eenvoudige interactie-protocollen uit de
vorige paragraaf niet vo!doende zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we niet
geInteresseerd zijn in een dienst van één specifieke agent, maar in de dienst van de
agent die dit het beste kan doen op grond van bepaalde condities. Het eenvoudigste
voorbeeld hiervan is het Contract Net Interaction Protocol. De initiator, zeg agent A,
vraagt aan een groep andere agents om een voorstel te doen voor het leveren van een
dienst. Deze agents sturen, binnen een bepaalde tijdslimiet, een voorstel naar agent A.
Deze bekijkt a!!e voorstellen, kiest de beste uit en laat iedereen weten of hij we! is niet
is 'aangenomen' voor de dienst.
Maar stel dat niet één van de agents met een geschikt voorstel komt. Wie moet dan de
opdracht krijgen? De minst slechte? Misschien dat één van de agents in staat is om
een beter voorste! te doen. Daarom is er een iteratieve variant van het Contract Net
protocol, natuurlijk het Iterative Contract Net Interaction Protocol genaamd. Hierbij
wordt steeds opnieuw het Contract Net protocol toegepast, waarbij iedere agent na
elke ronde te horen krijgt of het voorstel is aangenomen en zo niet of er een nieuw
voorstel kan worden gedaan. Dit gaat net zolang door totdat de initiator ingaat op een
voorstel of van het gehele verzoek afziet.
In veel geval!en zal het aannemen van een aanbod gebaseerd worden op basis van een
voor de initiator 'meetbare' waarde, zoals kosten of sneiheid. Hierbij is het principe

van een veiling natuurlijk zeer geschikt om te proberen het onderste uit de kan te
halen. Om te beginnen is er het English Auction Interaction Protocol, waarbij de
'bieders' de mogelijkheid hebben om binnen een bepaalde tijdslimiet een hoger bod
uit te brengen dan het huidige bod. Wordt binnen die tijdslimiet niet meer geboden,
dan gaat de opdracht naar de tot dan toe hoogste bieder.

Een andere vei!ingmethode is de manier waarop op de Nederlandse bloemenveiling
snijbloemen en bloembollen verkocht worden. Dit is vastgelegd in het Dutch Auction
Interaction Protocol. Hierbij stelt de initiator een beginwaarde in, veelal veel hoger
dan de uiteindelijk verwachte waarde. De eerste bieder op dit bod krijgt de opdracht.
Zijn er geen bieders binnen een bepaald tijdsinterval, dan wordt het bod met een
bepaalde waarde verlaagd, waarna opnieuw geboden kan worden. Dit gaat door totdat
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er een bieder is, of totdat het bod onder een minimumwaarde is gezakt, waarna de
initiator afziet van de opdracht.

5.4.3 Brokering agents
Een groot nadeel van het communiceren met veel agents is de grote hoeveelheid
administratie die bijgehouden moet worden. Het zou veel eenvoudiger zijn als een
agent bij slechts één agent hoeft aan te kioppen en toch weet dat het de beste agent
vindt voor een opdracht. Dit kan, namelijk met behulp van tussen-agents of brokering

agents. Dit zijn agents die zeif de complexe communicatieprotocollen kunnen
hanteren en deze protocollen toepassen om voor een bepaalde agent de beste
oplossing te vinden.

In "KQML as an agent communication language" [Finin, 1997] wordt uitgebreid
aandacht besteed aan deze manier van communiceren. Hierin worden een viertal
methoden beschreven om gebruik te maken van tussen-agents, zogenaamde
facilitators of mediators. In de volgende figuren worden deze methoden weergegeven
voor een eenvoudig voorbeeld, waarbij agent A informatie nodig heeft, agent B deze
informatie heeft en agent F optreedt als tussen-agent. Deze voorbeelden zijn echter
eenvoudig uit te breiden tot meer complexere situaties. Het communicatieprincipe zal
daardoor echter niet veranderen.

IAFrBI
1:

subscribe(ask(X))

2: teII(X)

3: teII(X)

Figuur 12 : subscription

In het geval van een subscription meldt agent A zich aan bij F om te laten weten dat
hij geInteresseerd is in X. Zodra F weet wat X is, laat hij dit agent A weten. Dit is
vooral geschikt in situaties waarbij X vaak hetzelfde is, bijvoorbeeld de tijd of de

datum. Agent B brengt dan zijn kennis over aan agent F, aangezien deze kennis
beperkt is.

Ac

1: broker(ask(X))

5: teII(X)

FkXB
2: advertise(ask(X))

4: teIl(X)

Figuur 13: brokering

Bij brokering is de situatie hetzelfde voor agent A als bij subscription. Voor agent B is
er echter een verschil. In dit geval vertelt hij niet wat de waarde van X is, maar laat
alleen weten dat hij het weet. In dit geval is agent F geInteresseerd in X, dus vraagt
wat X is, waarna hij het antwoord doorstuurt naar agent A. Dit is vooral geschikt in
situaties waarin agent B in staat is om meerdere vragen te beantwoorden, dus wanneer
Xvariabel is.
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Figuur 14: recruitment

Recruitment is een vereenvoudiging van brokering, waarbij agent B het antwoord
rechtstreeks aan agent A doorgeeft, in plaats van het aan agent F te vertellen, die het
daarna weer moet doorsturen aan agent A. In dit geval heeft agent B wel meer
informatie nodig van F, namelijk de naam van de agent die het antwoord wil hebben.
1:

recommend(ask(X))

2: advertise(ask(X))

5: teII(X)

Figuur 15: recommendation

Wanneer agent A niet zozeer geInteresseerd is in het antwoord op een vraag, maar

meer welke agent in staat is om de vraag te beantwoorden, kan agent A aan agent F
vragen om de naam van de agent te geven die de vraag kan beantwoorden. Dit is
vooral bruikbaar in situaties waarin agent A meerdere dezelfde vragen wil stellen,
zodat voor die vragen agent F niet meer nodig is. Deze methode wordt bijvoorbeeld
toegepast bij de Directory Facilitator, waarbij agent F de functie van DF vervult,
agent B zich registreert bij de DF en agent A informatie opvraagt van de DF.

FIPA heeft geen algemeen protocol voor het gebruik van de recommendation
methode. Deze methode kan we! gebruikt worden, als we agent F zien als een agent
die in staat is om vragen te beantwoorden van de vorm "Wie is in staat om vragen te
beantwoorden over X ?", waarvoor een eenvoudig query-protocol gebruikt kan
worden. Voor de subscription methode is in paragraaf 5.4.1 al een protocol gegeven,
aangezien ook hier het Subscribe Interaction Protocol gebruikt kan worden. Voor de
andere methoden, brokering en recruitment, heeft FIPA respectievelijk het Brokering
Interaction Protocol en het Recruitment Interaction Protocol gespecificeerd. In beide
protocollen laat FIPA echter open wat het protocol is wat de tussen-agent gebruikt
voor het bevragen van andere agents. Er wordt alleen gespecificeerd wat de interactie
is tussen de initiator en de onderhandelaar.

48

Inventarisatie van de eisen

6

In

het vorige hoofdstuk is onderzocht aan welke standaarden we ons moeten houden

om een platform te ontwikkelen dat ons in staat stelt om met agents van andere
platformen te communiceren. We moeten echter nog een aantal keuzes maken. Om
goede keuzes te maken, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken wat we met ons
platform precies willen bereiken. We zullen ons richten op toepassingen die voor
Vertis interessant zijn. Dit zijn: information retrieval, e-commerce en remote server
maintenance.

6.1

Information retrieval

Lawrence, onderzoeker aan het Nec Research Institute te Princeton in San Jose
Mercury News verwoordde het als volgt:
Steve

"De falende - bij de explosief groeiende informatiestroom op Internet achterblijvende
- zoekmachines

kunnen van grote invloed zijn op wetenschappelijke, maar ook op

maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen."

Er is een grote behoefte aan een manier om heel gericht naar bepaalde informatie te
zoeken op het Internet. Hierbij gaat het niet alleen om het vinden van een webpagina

die bepaalde sleutelwoorden bevat, maar ook bijvoorbeeld om relaties tussen
sleutelwoorden of het combineren van informatie van verschillende gegevensbronnen.

Bij het toepassen van mobile agent technieken op het gebied van information retrieval
gaat het om het vinden van informatie op het Internet of een intranet, op grond van

door een gebruiker gespecificeerde gegevens. Deze informatie kan, zoals bij de
normale zoekmachines, van HTML-pagina's komen, maar ook uit bijvoorbeeld
databases en andere gegevensbronnen, of zelfs een combinatie daarvan. Om mobile
agents op een 'intelligente' manier informatie te laten vinden, moeten de
gegevensbronnen wel extra informatie bevatten, zogenaamde metadata, oftewel:
informatie over de informatie.

Neem bijvoorbeeld een gebruiker die alles wil weten over de F-16, een
gevechtsvliegtuig. De gebruiker geeft een mobile agent de opdracht om te zoeken
naar informatie over de F- 16, in de categorie, of eigenlijk onto/ogle, 'luchtvaart'. Het
concept van ontologieen is in paragraaf 4.1.2 behandeld. De mobile agent bezoekt
iedere agency die in staat is om vragen te beantwoorden op het gebied van luchtvaart
en vraagt om informatie over de F- 16. Tijdens zijn zoektocht vindt de agent in
bepaalde metadata dat 'Fighting Falcon' een alias is voor de F-16, waarna de agent
ook deze zoekterm meeneemt (en mogelijk eerder bezochte agencies opnieuw bezoekt
met deze zoekterm).

Een ander voorbeeld is het vergelijken van de prijs van een bepaald boek bij
verschillende boekhandels op het Internet. Vaak is bij het opvragen van de prijs van
een boek niet alleen de titel van belang, maar ook andere gegevens. Wanneer een
mobile agent de opdracht krijgt van verschillende boekhandels de prijs te vergelijken
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van een boek, kan de agent eerst extra informatie verzamelen, zoals de schrijver, jaar
van uitgave en ISBN nummer. Daarna kan de agent deze gegevens gebruiken voor het
opvragen van de prijs van het boek in verschillende databases.

Op het eerste gezicht lijkt het misschien niet haalbaar om mobile agents op deze
manier in te zetten, aangezien het van ieder persoon die informatie op het Internet
publiceert, verwacht dat ook metadata wordt gespecificeerd. De trend op dit moment
van het Internet is echter een toenemende groei naar wat men noemt het semantische
web, waarin alle informatie voorzien wordt van metadata, waarmee de semantiek van
de informatie wordt vastgelegd. Uiteindelijk zullen we dan misschien terecht komen

in een situatie waarin alle informatie gerepresenteerd wordt in machine-leesbare
informatie, waarbij Internet browsers geen HTML-pagina's weergeven, maar hun
(grafische) representatie van deze machine-leesbare informatie, of misschien zelfs een
keuze uit meerdere mogelijke representaties, vergelijkbaar met style sheets.

Om te zorgen dat klanten de mogelijkheid hebben om informatie op deze manier
beschikbaar te stellen, moet Vertis in staat zijn deze techniek te implementeren.
Als minimale functionaliteit eisen we:
•

Onze agents moeten in staat zijn om zelf uit te zoeken waar bepaalde
informatie zich bevindt. We kunnen hiervoor eisen dat informatiebronnen

•

geregistreerd worden bij bijvoorbeeld een directory service.
Ze moeten informatie kunnen inwinnen door zelf documenten te lezen die op

een computer beschikbaar zijn, of door het stellen van vragen aan andere
agents. Ze moeten dus in staat zijn om andere agents te vinden en aan te
spreken.
•

Ze moeten in staat zijn om vragen te stellen over alle mogelijke onderwerpen,
op een uniforme manier. De gebruikte content language moet hiertoe in staat
zijn.

6.2 E-commerce
Bij e-commerce denken we aan het aanbieden, zoeken, vergelijken en kopen van
producten door mobile agents. Zoals gezegd, gaan we ons niet bezig houden met
financiële transacties, maar leggen we de grens op het punt waarop een
koopovereenkomst is gesloten. We zijn niet geInteresseerd in intelligente agents, maar
cen zekere mate van onderhandelingsvermogen is we! gewenst.

Voorbeelden zijn het on-line vergelijken van producten op door de gebruiker
gespecificeerde eigenschappen, zoals het boekhandelvoorbeeld uit 6.1, het overgaan
tot aanschaf van een product als dit aan bepaalde voorwaarden voldoet (goedkoper
dan de huidige leverancier, !evertijd voor een bepaalde datum), of het kopen of
verkopen van aandelen bij bepaalde koersveranderingen.

Ook het doen van meerdere aankopen tegelijkertijd moet mogelijk zijn, waarbij de
aankopen onderling van e!kaar affiankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn
bijvoorbeeld het plannen van een reis (het reserveren van vliegtickets, het boeken van

een hotel en het regelen van vervoer tussen het vliegveld en het hotel), of het
aanschaffen van een comp!eet computersysteem, mogelijk bij verschillende
!everanciers, rekening houdend met set-aanbiedingen et cetera.

Ook hier geldt dat Vertis is staat moet zijn om deze manier van e-business bij klanten
te implementeren.
Als minimale functionaliteit eisen we:
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•
•

Onze agents moeten diensten kunnen aanbieden. Andere agents moeten in
staat zijn om deze aangeboden diensten te vinden en te gebruiken.
Onze agents moeten in staat zijn om productgegevens uit een database te halen
en deze gegevens dusdanig te vertalen dat een willekeurige agent de gegevens
kan interpreteren, mits de content language hier de mogelijkheid toe biedt.

•

De mogelijkheid moet bestaan om achteraf financiële transacties te voeren

•

tussen onze agents.
De mogelijkheid moet bestaan om achteraf een bepaalde mate van intelligentie

toe te voegen aan onze agents, zodat zij rekening kunnen houden met
aanbiedingen, kunnen afdingen, et cetera.

6.3 Remote server maintenance
Met behuip van remote server maintenance kunnen we op afstand statusinformatie
opvragen van computers, gewaarschuwd worden wanneer zich problemen voordoen,
indien nodig met huipprogramma's problemen oplossen en nieuwe programmatuur
installeren.

Als voorbeeld nemen we een systeembeheerder, die op a! zijn servers een systeem

agent heeft geInstalleerd. Deze systeem agent heeft de mogelijkheid bepaalde
processen op de server te monitoren. Daarnaast is er centraal een probleemdatabase
beschikbaar, met voor diverse problemen en systeemplatformen een beschrijving van
de oplossing.

Wanneer zich flu een probleem voordoet op een server, stuurt de systeem agent een
mobile agent naar de probleemdatabase, samen met informatie over het probleem, het
platform en mogelijk programmatuur dat op de server gedraaid wordt. De mobile
agent raadpleegt de probleemdatabase en krijgt een beschrijving hoe het probleem op

te lossen is, bijvoorbeeld door bet uitvoeren van een programma dat op de
probleemdatabase beschikbaar is. De mobile agent neemt de beschrijving en

eventueel programmatuur mee naar de server en voert de beschrijving van de
oplossing uit. De uitkomst kan daarna gerapporteerd worden bij de probleemdatabase,

zodat bijgehouden kan worden in welke gevallen een bepaalde oplossing heeft
gewerkt. Wanneer er geen oplossing voorhanden is, kan de systeembeheerder
geInformeerd worden, bijvoorbeeld via e-mail of een SMS-bericht.

Naast het leveren van maatwerk ICT-oplossingen onderhoudt Vertis ook geleverde
servers bij kianten. Met behulp van mobile agents kan het onderhouden van deze
servers voor een groot dee! geautomatiseerd worden.

Als minimale functionaliteit eisen we:
•
•

•

Agents moeten naast tekst ook binaire code met elkaar kunnen uitwisselen
(bijvoorbeeld memory-dumps of programmatuur).
Agents moeten de mogelijkheid hebben om berichten met een hogere prioriteit
te versturen, om voorrang te krijgen op bijvoorbeeld statusinformatie
berichten.
Agents moeten de mogelijkheid hebben bepaalde taken uit te voeren die niet
van tevoren vastliggen.

De eisen
We hebben nu een drietal toepassingsgebieden gezien waar we mobile agents kunnen
toepassen en waar deze toepassing ook een zekere voorkeur geniet boven andere
technieken. We zullen flu moeten bepalen wat de consequenties zijn van onze eisen

6.4
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voor de keuze van
communicatietalen.

de architectuur,

de interfaces,

de protocollen

en

de

6.4.1 Architectuur
Zoals gezegd, houden we ons aan de MASIF en FIPA standaarden. Deze standaarden

specificeren onder andere een gedeelte van de architectuur van een mobile agent
omgeving. Hierdoor laten we ons al gedeeltelijk leiden, door te spreken over agents
en hun agencies (het gebruik van agencies is een ontwerpkeuze). In het geval van het

zoeken van informatie of het gebruik van mobile agents voor e-commerce
toepassingen zullen we ons zeker aan deze standaarden moeten houden. Op die
manier zorgen we dat onze agents op een zo groot mogelijke verzameling agencies
terecht kunnen en dat onze databases voor een zo groot mogelijk scala aan agents
bereikbaar is. Gelukkig zijn de eisen die we stellen aan ons ontwikkelplatform voor
deze toepassingen niet in strijd met de architectuur van MASIF en FIPA.

Wat betreft het serverbeheer is de keuze voor een standaard niet noodzakelijk,
aangezien we hier te maken hebben met een gesloten systeem, die niet open hoeft, of

zelfs mag, staan voor agents van buitenaf. Voor de ontwikkeling van dergelijke
toepassingen is het echter wel bevorderlijk om ook hier gebruik te maken van
standaarden. Ook hier kunnen we met de opgelegde architectuur prima uit de voeten.

6.4.2 Interlaces
In

het geval van een FIPA structuur wordt de interface van een component

gespecificeerd aan de hand van het soort berichten dat de component kan ontvangen.

FIPA specificeert hiervoor een aantal performatieven, die de bedoeling van een
bericht aanduiden. De uiteindelijke kracht van zo'n bericht wordt bepaald door de
uitdrukkingskracht van de content language die gebruikt wordt voor het bericht. Voor
onze toepassingen zijn geen nieuwe performatieven nodig. Met behuip van vragen,
informeren, aanvragen en goedkeuren kunnen we al onze functionaliteit aanbieden.
Wat echter in het geval van serveronderhoud nodig is, namelijk het toevoegen van
prioriteiten aan berichten, is niet mogelijk binnen het standaardontwerp van FIPA of
MASIF. Ook het uitwisselen van memory-dumps of programmacode zal moeilijk
gaan, al is dit, zoals in paragraaf 5.2 genoemd, met behuip van MIME we! mogelijk.

Daarnaast kan voor een dergelijke toepassing natuurlijk ook een uitgebreidere
interface ontworpen worden, waarmee het alsnog mogelijk wordt om binaire code uit
te wisselen.

6.4.3 Communicatietalen
In hoofdstuk 7 zullen we een keuze gaan maken uit de beschikbare content languages

die FIPA ons op dit moment aanbeveelt, op grond van de uitdrukkingskracht van de
content language en de uitdrukkingskracht die we minimaal nodig hebben. In het
geva! van e-commerce en serverbeheer zullen we het over het algemeen over dezelfde
dingen hebben, namelijk producten en hun kenmerken, of servers en hun status.
Daarnaast zijn de opdrachten beperkt tot bijvoorbeeld 'koop', 'verkoop', 'update' of
'reboot'. In het geval van het zoeken van informatie staat van tevoren nooit vast over
welke dingen we het gaan hebben of welke acties we ondernemen op de gevonden

informatie. We moeten in dat geval in staat zijn om over willekeurige dingen te
praten.
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6.5

Terugblik op ons model

Wanneer we nu terugkijken naar het model dat geschetst is in paragraaf 3.1, dan zien

we dat zowel information retrieval als e-business toepassingen passen in dat model. In

beide gevallen moeten we uit meerdere informatiebronnen gegevens combineren,
waaruit een resultaat tevoorschijn komt waarin een gebruiker geInteresseerd is. Door
de agent te verplaatsen naar de informatiebronnen verhinderen we dat alle benodigde
informatie over het Internet of een lokaal intranet verstuurd moet worden. Net als in
ons model geldt ook hier dat we moeten afwegen of het verplaatsen van een agent wel
rendabel is, afhankelijk van alle variabelen in het netwerk.
Voor de toepassing van mobile agents bij het onderhouden van servers gaat ons model
niet op. We hebben hier niet te maken met willekeurige machines waarop een agent

uitgevoerd kan worden, maar met één specifieke machine, namelijk de server die
beheerd moet worden. Willen we echter informatie over de server opvragen aan de
agent die de server beheerd, dan gaat het model we! weer op. Afhankelijk van de
hoevee!heid informatie die de agent geeft en de hoeveelheid informatie waarin we
geInteresseerd zijn, kunnen we bes!uiten om een nieuwe agent de informatie te laten
ophalen, of de volledige informatie op te halen en deze lokaal te inspecteren.

Wat opvalt, is dat de vraag of het verplaatsen van een mobile agent of het verp!aatsen
van de informatie geen rol speelt binnen de genoemde toepassingsgebieden. Het is
eerder gewenst dat de mobile agent zich verwijdert van de gebruiker en vrij over het
Internet of het netwerk beweegt, zodat bij !angdurige zoekacties de verbinding met

het Internet of het netwerk (in het geval van mobiele apparaten) verbroken kan
worden. De functionaliteit voor het ste!len van vragen over systeemresources zullen
we bij ons ontwikkelp!atform dan ook eerst buiten beschouwing laten. In een later
stadium kan deze functionaliteit aisnog toegevoegd worden.
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Kiezen van content languages

7

vier content languages die we in paragraaf 5.3 hebben besproken zijn door FIPA
geselecteerd op hun bruikbaarheid voor agent communicatie. Dat wil niet zeggen dat
al deze talen bruikbaar zijn in elke willekeurige agent applicatie. Afhankelijk van wat
er zoal uitgewisseld moet worden, moet de ontwikkelaar van een applicatie een keuze
maken uit de beschikbare content languages. In ons geval hebben we drie mogelijke
De

applicaties besproken, waarin we de mobile agent technologie willen gebruiken:
informatie zoeken, e-commerce en het op afstand beheren van servers. Voor elk van
deze applicaties moeten we een geschikte content language kiezen.

Vergel:jken
Om een goede keuze te maken, zullen we de vier content languages onderling gaan
vergelijken. We zullen hierbij kijken naar de volgende punten:
7.1

•

Wordt de taal ook gebruikt buiten de mobile agent techniek? Als dit zo is, dan

is de kans groter dat de taal zich sneller zal ontwikkelen en op een groter
toepassingsgebied bruikbaar zal zijn. Daarnaast is het dan voor mobile agents
ook mogelijk om andere informatiebronnen te begrijpen, naast de berichten
van andere agents.
•

•

Hoe breed is het toepassingsgebied van de taal binnen de mobile agent
techniek? Hoe generieker de taal, hoe meer we van de content language
gebruik kunnen maken en hoe minder snel we tegen beperkingen aanlopen.
Is er een gestandaardiseerde XML-notatie voor de taal? Steeds meer

applicaties ondersteunen XML als een mogelijke taal om gegevens te
representeren en op te slaan. Dit biedt de mogelijkheid om de taal te integreren
in dergelijke applicaties. Daarnaast ondersteunen steeds meer webbrowsers
XML, waardoor informatie in de content language geIntegreerd kan worden in
webpagina' s.
•

Hoe eenvoudig is de taal te interpreteren door een programma? Dit heeft
invloed op de grootte van de te gebruiken parser en interpreter en dus ook op
de grootte van de agents.

•
•

Waar is de taal op georienteerd? Maakt de taal bijvoorbeeld gebruik van
objecten, functies, of proposities?
Zijn er goede parsers of interpreters voor de taal voor onze programmeertaal
(Java)? Dit is van minder belang, omdat dit alleen invloed heeft op de sneiheid
waarmee we de taal kunnen integreren in ons platform en niet hoe geschikt de
taal voor een bepaalde toepassing is.

In paragraaf 5.3 hebben we de content languages besproken. Deze paragraaf eindigde
in een vergelijking tussen deze talen. Aan de hand van de gegevens uit deze paragraaf
hebben we in Tabel 5 de bovenstaande punten beantwoord voor iedere taal. Zoals in
paragraaf 5.3 a! duidelijk werd, zijn zowel SL als CCL specifiek ontwikkeld voor het

gebruik binnen de FIPA architectuur. Buiten de mobile agent techniek worden deze
talen dan ook niet gebruikt. KIF is een zeer krachtige communicatietaal, maar we zien
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deze taal weinig buiten universiteiten en militaire instellingen. RDF wordt
daarentegen erg veel gebruikt, voor zeer verschillende toepassingen. De

beschikbaarheid van parsers voor de content languages is zeer bedroevend. Aangezien
SL en CCL specifiek voor gebruik binnen de FIPA architectuur ontworpen zijn, zijn
hier geen algemene parsers in Java voor te vinden. Het Grasshopper platform levert in

de FIPA add-on we! een SL-parser. Deze parser hlijft echter beperkt tot de
basisfunctionaliteit voor het aanspreken van de DF, het AMS of het MTS. Voor KIF

en RDF zijn wel Java-implementaties te vinden van een parser, maar hetzij deze
parsers beslaan een subset van de taal, hetzij de uitbreidingen van FIPA om de taal
'content-language-geschikt' te maken, worden niet ondersteund.
Tabel 5 : Waarderingspunten voor content languages
Content Language: SL
mobile
nee
agent techniek
Buiten

KIF

CCL

RDF

.

nee

ja

ja

.

Breedte
+
toepassingsgebied

++

Gestandaardiseerd
ja
XML-formaat
.

nee

ja

.

.

Interpretatie

+

-

-

+

Oriëntatie

object

functie/propositie probleem

object

--

--

Beschikbaarheid
van parsers en -interpreters

++

--

ja

Aan de hand van de waarderingspunten uit bovenstaande tabel zullen we nu een keuze
gaan maken voor een content language, per toepassingsgebied.

7.2 In formation retrieval
Het zoeken naar informatie kunnen we op heel veel manieren uitvoeren. In feite zijn
alle content languages hier geschikt voor, ieder op zijn eigen manier. Bij het zoeken
naar informatie hebben we echter ook te maken met een tweede partij, namelijk de
partij die de informatie beschikbaar stelt. De meeste informatie vinden we op dit
moment op webpagina's op het internet. Om het zoeken naar informatie op deze
webpagina's met behulp van programma's te vergemakkelijken, wordt meta-data
toegevoegd. Eén van de manieren waarop dit gebeurt, is met behuip van RDF. De
andere content languages worden hier niet voor gebruikt. Bijkomend voordeel van
RDF is de grote hoeveelheid beschikbare concepten, uitgedrukt in RDF schema's.
Hierdoor wordt het gemakkelijk om met 'vreemde' mobile agents te communiceren
over dezelfde dingen.

Een andere mogelijkheid is, dat de informatie in een database staat. In dat geval zal er

gebruik gemaakt worden van een tussen-agent, in dienst van de eigenaar van de
database. Deze tussen-agent kent de structuur van de database en heeft ook de rechten
om de database te benaderen. Informatie-zoekende agents kunnen bij deze tussenagent terecht met vragen. De taal die hiervoor gebruikt wordt, moet in dit geval dicht

staan bij de manier waarop we de database bevragen, om de vertaalstap tussen de
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content language en SQL zo eenvoudig mogelijk te houden. Aangezien het datamodel
van RDF veel overeenkomsten heeft met het ER model (Entiteit-Relatie model), dus
een relationeel model, staat dit model het dichtst bij SQL. Een andere mogelijkheid is
SL, aangezien deze taal ook gericht is op objecten en hun relaties. Als we voor het

vinden van informatie uit HTML-pagina's echter RDF gaan gebruiken, dan is het
verstandig om ook voor het bevragen van een database gebruik te maken van deze
content language. Op die manier hoeft een informatie-zoekende agent slechts één
content language te kennen.

7.3 E-commerce
Bij e-commerce gaat het niet alleen, zoals in de vorige paragraaf, om het vinden van
informatie of producten, maar daarnaast ook om het kopen of verkopen hiervan. We
hebben enerzijds agents die diensten of producten aanbieden in opdracht van een

organisatie en anderzijds consumenten-agents die producten of diensten nodig
hebben. Zoals we gezien hebben valt voor het vinden van informatie de keuze op
RDF. Voor het geven van een koop- of verkoopopdracht, met de specifieke
voorwaarden et cetera, kan RDF ook goed gebruikt worden. Voor de daadwerkelijke
financiële transactie zijn op dit moment geen van de content languages uitgerust.
Hiervoor kan desgewenst een andere, specifiek voor dit soort transacties bedoelde,
taal gebruikt worden. Dit valt echter buiten het bestek van dit project. Ook voor ecommerce valt de keuze dan op RDF.
7.4 Remote Server maintenance
Bij remote server maintenance gaat het erom dat we enerzijds geInformeerd willen

worden over de toestand van een server, bijvoorbeeld wanneer zich problemen
voordoen. Anderzijds willen we zeif ook de status op kunnen vragen van servers,
bijvoorbeeld om rapporten te maken, of om te kijken of de server überhaupt nog
reageert.

In het eerste geval moet de server zelf in staat zijn om een soort

samenvatting van zijn huidige status naar een centrale database te sturen, of om een
agent op pad te sturen die in staat is een probleem op te lossen, zoals we gezien
hebben in het voorbeeld in paragraaf 6.3. Dit kunnen we realiseren, door bijvoorbeeld
een beschrijving te geven van de server op een specifiek moment, aan de hand van
eigenschappen (beschikbaarheid, percentage CPU gebruik, beschikbaar geheugen, et
cetera) en hun waarden. In het tweede geval willen we vragen kunnen stellen aan een
centrale server over de toestand van andere servers, bijvoorbeeld om een overzicht te
geven van alle servers die op dit moment problemen hebben, of mogelijk problemen
kunnen krijgen. Deze selectie kunnen we weer doen op grond van specifieke waarden
van eigenschappen van die servers.
Het kiezen van een content language voor een dergelijke toepassing is erg moeilijk. Er
zijn geen toepassingen op dit gebied die al een content language gebruiken. CCL valt
als mogelijkheid af, aangezien we met deze taal geen acties kunnen uitdrukken. Het is
met behuip van CCL dus niet mogelijk om een systeembeheerder te waarschuwen
wanneer complicaties optreden.

In de toekomst willen we misschien in staat zijn om gegevens van servers op te slaan
in databases of gegevens beschikbaar stellen via een webpagina. Wederom is RDF
hiervoor het meest geschikt. Daarnaast is het gebruik van één en dezelfde content
languages voor al deze toepassingen erg handig, zodat toepassingen op het gebied van
information retrieval, e-commerce en remote server maintenance onderling kunnen
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gaan samenwerken. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een server-maintenance-agent in
de toekomst op het web zoekt naar oplossingen voor een serverprobleem en aan de
hand van die informatie besluit om een bepaalde software-upgrade aan te schaffen en
te installeren.

7.5 RDF als content language
Na het vergelijken van de content languages onderling en hun geschiktheid voor de
toepassingen die wij voor ogen hebben binnen Vertis, hebben we in alle gevallen
gekozen voor RDF. In het geval van informatie-zoeken hebben we expliciet voor
RDF gekozen. In het geval van e-commerce laten we ons leiden door de keuze van
informatie-zoeken. Bij server-onderhoud kiezen we RDF met het oog op de toekomst
en bij gebrek aan een meer geschikte taal. In het volgende hoofdstuk zullen we ons
meer verdiepen in RDF en de mogelijkheden van deze taal. In hoofdstuk 9 gaan we
kijken hoe we vragen kunnen stellen over entiteiten die beschreven zijn in RDF.
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8

lets meeroverRDF

Op dit moment is het World Wide Web en alle informatie die daarop te vinden is,
vooral bedoeld om door mensen gelezen te worden. Kleuren, lettertypen, plaatjes,

geluid en bewegende beelden moeten ervoor zorgen dat een Internet site nog
aantrekkelijker wordt om te bezichtigen. Het aantal Internet sites of webpagina's
groeit de laatste jaren enorm en het is dan ook onmogelijk voor een persoon om alle
informatie die op het web te vinden is, te doorzoeken op jets interessants. Wat we
nodig hebben, is een manier om dit zoekproces te automatiseren. Nu is dit a! mogelijk
met behuip van zogenaamde zoekmachines, zoals Yahoo! of Altavista, maar hierbij
gaat het

slechts om het zoeken naar pagina' s waarin bepaalde woorden of

woordreeksen voorkomen. Daarnaast bevat jedere zoekmachine op ieder moment
slechts 10% van alle beschikbare webpagina's op het Internet.

Veel onderzoekers zijn van mening dat de oplossing hiervoor de realisatie is van een
semantisch web, waar niet alleen ontelbaar veel informatie wordt aangeboden, maar
waarbij deze informatie ook wordt voorzien van een semantische beschrijving, die
door software programma's te lezen en te begrijpen is. Te denken valt aan gegevens
over de auteur van de webpagina, copyright gegevens, een korte beschrijving van een

webpagina of afzonderlijke onderdelen op die pagina, of een lijst met verwante
webpagina's. Deze informatie wordt voor de bezoeker van een pagina verborgen
gehouden. De informatie maakt dus geen dccl uit van de pagina zeif, maar kan door
bijvoorbeeld een internet agent achterhaald worden. Ook kunnen op die manier grote
hoeveelheden databasegegevens, zoals medische analyseresultaten, gegevens over
menselijke genen, et cetera, wereldwijd toegankelijk worden gemaakt.

Eén van de manieren om een semantisch web te realiseren, is door de inhoud van
webpagina's, maar ook andere informatie, te beschrijven met behuip van RDF
(Resource Description Framework) [RDFIJ. Zoals de naam al aangeeft, kan RDF
gebruikt worden voor het beschrijven van resources. Dit kan variëren van een
webpagina, een plaatje op een webpagina of een complete website, tot een bock, een
persoon of zelfs iets abstracts als een gevoel. ledere resource die beschreven wordt,
wordt aangeduid met behuip van een unieke URI.

RDF heeft een type systeem. Naast dat resources, of entiteiten, beschreven kunnen
worden aan de hand van eigenschappen en hun waarden, kunnen zij ook ingedeeld
worden in zogenaamde classes. Aan een class kunnen eigenschappen toegekend

worden, waarmee een instantie van die class (dus een resource) kan worden
beschreven. Daarnaast ondersteunt RDF ook class hiërarchieën door middel van het
definiëren van subclasses. ledere resource kan dus een bepaald type hebben, waarmee
vastligt welke eigenschappen de resource heeft.

RDF bestaat uit twee onderdelen, namelijk de RDF Model and Syntax Specfication
[RDFMS] en de RDF Schema SpecfIcation [RDFS}. Dc eerste specificatie wordt

gebruikt om de metadata vast te leggen. Met behuip van de tweede specificatie
kunnen classes en properties (entiteiten en eigenschappen) gedefinieerd worden, die
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in een RDF document gebruikt kunnen worden om metadata vast te leggen. We zullen
beide specificaties hier kort beschrijven.

RDF Model and Syntax Specification
Zoals gezegd, kan met behuip van RDF een beschrijving gegeven worden van een
willekeurige entiteit, concreet of abstract. Hiervoor maken we gebruik van het RDF
datamodel. Volgens de specificaties van RDF kan dit datamodel op drie verschillende
manieren weergegeven worden. Allereerst kent RDF een formele notatie met behuip
van triples van de vorm (predikaat, onderwerp, waarde). Elk triple is een statement:
een vaststaand feit in het datamodel. Willen we bijvoorbeeld aangeven dat Jeff Stein
8.1

de auteur is van de Oracle8 SQL reference, dan kunnen we dit als volgt weergeven:

(author, "Oracle8 SQL Reference", "Jeff Stein")
Hierin is author het predikaat, "Oracle8 SQL Reference" het onderwerp en "Jeff
Stein" de waarde. Hier zien we dan ook direct een tekortkoming in de
uitdrukkingskracht van RDF: een relatie tussen twee entiteiten kan slechts in één
richting weergegeven worden. Reflexieve relaties kunnen niet opgenomen worden in
het datamodel. In die gevallen moet voor beide entiteiten de relatie met de andere
entiteit worden vastgelegd.
Naast een formele weergave kunnen we feiten ook vastleggen aan de hand van grafen.
Ons statement ziet er als graaf als volgt uit:

Figuur 16 : Grafische weergave van RDF

In een dergelijke graaf worden entiteiten weergegeven in een ovaal, letterlijke
waarden worden weergegeven in een rechthoek en de pijl wijst altijd in de richting
van de waarde van de eigenschap.

Om feiten, uitgedrukt in RDF, te kunnen opnemen in HTML-bestanden of te
gebruiken bij de communicatie tussen bijvoorbeeld mobile agents, kunnen we RDF
ook weergeven in een XML document. Ons voorbeeld zou er dan als volgt uit kunnen
zien:
<?xml version='1.O"?>
<rdf:RDF xmins:rdf"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'
xmlns:dc="http://www.purl.org/DC/elements/1.O/">
<rdf:Description rdf:ID="Oracle8 SQL Reference'S>
<dc :author>Jeff Stein</dc :author>
</rdf Description>
</rdf :RDF>

Zoals

te zien in dit voorbeeld, worden in een RDF document namespaces gedefinieerd

met behuip van xmlns. Allereerst zien we de definitie van de namespace rdf, die
verwijst naar de URI waar RDF vastgelegd is. De opgegeven URI hoeft geen bestaand

Internetadres te zijn, maar legt op uniek wijze de gebruikte namespace vast. Ten
tweede gebruiken we de namespace van de Dublin Core [DC]. Hierin worden een
vijftiental eigenschappen gedefinieerd die gebruikt kunnen worden om documenten te

voorzien van geschikte metadata. In deze namespace wordt onder andere de
eigenschap author gedefinieerd.
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Om entiteiten te groeperen, specificeert RDF de containers rdf : Bag, rdf : Seq, en
rdf : Alt. Elementen van deze entiteiten worden aangegeven met het attribuut rdf: ii.
leder van deze attributen wordt vertaald in een attribuut rdf : _n, waarbij n de positie
van het betreffende attribuut is in de lijst. Een Bag representeert een groep entiteiten
zonder specifieke ordening. Een Seq, van sequence, representeert een groep
geordende entiteiten. Als laatste representeert een Alt, van alternative, een groep
altematieve entiteiten. Wanneer een Alt-entiteit wordt opgegeven als waarde van een
eigenschap, is ieder van de entiteiten in de lijst een mogelijke waarde. De
eerstgenoemde entiteit is hierbij de standaard waarde.

RDF Schema Specification
Het RDF model specificeert geen standaard eigenschappen die gebruikt kunnen
worden bij het vastleggen van metadata. Wanneer we niet kunnen vastleggen welke
eigenschappen we gebruikt hebben in een RDF document, is het voor een programma
onmogelijk om de gegevens te interpreteren. Daarnaast willen we niet alleen de

8.2

mogelijkheid hebben om eigenschappen te specificeren, maar willen we ook entiteiten
kunnen classificeren. Op die manier kunnen we eigenschappen vastleggen per kiasse,
zodat we weten welke eigenschappen een entiteit heeft, wanneer we de klasse van de
entiteit weten. Een entiteit uit de kiasse Book zou bijvoorbeeld de eigenschappen title,
author, ISBN, pages, genre en publisher kunnen hebben. Dit soort schema's kunnen
we met behuip van RDF Schema (RDFS) vastleggen. RDFS heeft de mogelijkheid
om zogenaamde classes en properties te definiëren. Anders dan bij object
georienteerde talen, worden per class niet de properties gespecificeerd, maar wordt bij
de property aangegeven welke classes die property hebben. RDFS ondersteund ook

het idee van subclassing en (multiple) inheritance, waarbij gebruik kan worden
gemaakt van classes en properties die in andere schema's gedefinieerd zijn. Dit geeft

een krachtig mechanisme waarmee een Directed Acyclic Graph (DAG) van
entiteitklassen kan worden opgebouwd. Als voorbeeld wordt hier een schema
weergegeven van een mogelijke indeling voor dranken, zoals we dit ook hebben
gezien in het voorbeeld van een ontologie (paragraaf 4.1.2).
<rdf:RDF xmlns:rdf=thttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/O1/rdf-schema#">

<rdfs:Class rdf:ID='Drank/>
<rdfs :Class rdf: ID="Niet-alcoholisch">
<rdfs : subClassOf rdf : resource= #Drank" I>
</rdf s :Class>

<rdfs :Class rdt: ID="Koolzuurhoudend">
<rdfs : subClassOf rdf resource=" #Drank" />
</rdfs : Class>

<rdfs:Class rdf:ID="Cafemnehoudend>
<rdfs : subClassOf rdf : resource= #Niet-alcoholisch" I>
</rdfs :Class>

<rdfs :Class rdf: ID="Niet-alcoholisch_Koolzuurhoudend'>
<rdfs : subClassOf rdf : resource= #Niet-alcoholisch" I>
<rdfs : subClassOf rdf : resource= #Koolzuurhoudend" />
<Irdf 5

:Class>

<rdfs :Class rdf : ID="CafeIne_en_Koolzuurhoudend">
<rdts : subClassOf rdf : resource=" #CafeInehoudend" />

<rdfs:subClassOf rdf :resource"#Niet-alcoholisch_Koolzuurhoudend"/>
</rdf s Class>
</rdf :RDF>
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Met behuip van dit schema kunnen we bijvoorbeeld een entiteit mineraalwater
creëren van het type Niet-alcoholisch_Koolzuurhoudend, een entiteit koffie van
cola
van
het
type
CafeInehoudend en een entiteit
het
type
CafeIne_en_Koolzuurhoudend. Neem bijvoorbeeld aan dat het bovenstaande
schema op http.//www.dranken.nl/schemas.rdf te vinden is. Dan kunnen we deze
entiteiten als volgt definiëren:
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xmlns :d="http: //www.dranken.nh/schemas#">

<d:Niet-aicoholisch_Koolzuurhoudefld rdf: ID="mineraalwater"/>
<d: Cafelnehoudend rdf: ID= 'koffie" I>

<d:CafeIne_en_Koolzuurhoudend rdf: ID='co1a/>
</rdf :RDF>

Zo

behoort de entiteit koffie nu tot de kiassen Drank, Niet-alcoholisch en

CafeInehoudend, aangezien CafeInehoudend een subclass is van Niet-alcoholisch en
Niet-alcoholisch is een subclass van Drank. We zien ook, dat dit soort relaties niet af
te leiden zijn uit het RDF document. Hiervoor is de schemaspecificatie nodig.
De entiteiten die we nu hebben gedefinieerd, hebben geen eigenschappen, aangezien
we geen eigenschappen hebben gedefinieerd in het schema. Laten we bijvoorbeeld de
eigenschap smaak toevoegen aan de class Drank, op de volgende manier:
<rdf:Property rdf:ID=smaak>
<rdfs : domain rdf : resource= #Drank" />

<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal/>
</rdt Property>

Nu kunnen we aan de entiteit cola toevoegen dat de smaak zoet is, door middel van:
<d: cafeInehoudend_en_Kooizuurhoudend rdf: ID=co1a'>
<d: smaak>zoet</d: smaak>

<Id: Cafemnehoudend_en_Koolzuurhoudend>

We kunnen dus ongelimiteerd eigenschappen toevoegen aan een class, zonder de class
zelf aan te passen, maar ook een subclass van een class maken, door alleen te
verwijzen naar de URI van de class. De daadwerkelijke schema's zijn hiervoor niet
nodig. In Figuur 17 is de structuur van het voorbeeld gegeven, met betrekking tot
inheritance en instantiatie.
Drank
smaak

:i -Koolzuurhoudend

Met..alcohohschl
I

[feInehoudend

I

aIcohoIisch_KooIzuurhcudjnd

I

CafeIne_en_KooIzuurhoudj
I

koffie

cola

mineraalwater

Figuur 17: Inheritance en instantiatie van dranken
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9

Een query-taal voor RDF

Beschikbare query-talen
Nu we met behuip van RDF de mogelijkheid hebben om informatie over informatie
op een zeer gestructureerde manier te representeren, moeten we ook in staat zijn om
9.1

vragen te stellen over deze gegevens. Hiervoor is een query-taal nodig. Helaas is een
standaard voor een dergelijke taal nog niet gespecificeerd, wat een grote doorbraak
van RDF zeker in de weg staat. Er zijn wel voorstellen gedaan voor een query-taal
voor RDF. Op de Query Language Workshop in 1998 [QL'98] is onder andere RDF
Query gepresenteerd [Maihotra, 1998]. Deze taal probeert zich aan de RDF syntax te
houden, maar helaas zijn de auteurs daar niet in geslaagd. Ook is deze taal niet gehee!
uitgewerkt, waardoor een praktische bruikbaarheid niet mogelijk is. Een andere taal,
gepresenteerd op dezelfde workshop, is Metalog [Marchiori, 1998]. Met deze taal
kunnen helaas alleen logische vragen worden gesteld, dus vragen die bijvoorbeeld
alleen "ja" of "flee" opleveren, uitgebreid met de moge!ijkheid om proposities op te
stellen. Een toekomstig gebruiker van het semantisch web heeft er natuurlijk niets aan

om alleen te weten of zijn of haar gezochte informatie te vinden is, maar wil
uiteindelijk de gezochte informatie ook kunnen opvragen. In het artikel A Query and
Inference Service for RDF [Decker, 1998] wordt ingegaan op de benodigdheden voor
een query-taal voor RDF. Hierin wordt duidelijk uitgelegd dat een query-taal voor
XML niet kan functioneren als een query-taal voor RDF, aangezien aspecten als class

hiërarchie of de mogelijkheid van RDF om op verschillende manieren dezelfde
informatie te representeren, geen eigenschappen van XML zijn. Ondanks de
populariteit van RDF en de grote behoefte aan een manier om vragen te stellen over
RDF is het zo dat de afgelopen twee jaren nauwelijks is gewerkt aan een universele
query-taal voor RDF en wordt vaak een ad hoc oplossing bedacht voor het bevragen
van informatie in RDF. De enige mogelijke kant en kiare oplossing zou de Redland
RDF parser zijn [Redland], waarmee queries kunnen worden uitgevoerd op RDF
triples. Helaas heeft deze parser alleen een interface voor C, Per! en Python en het
Agent project !egt Java als implementatietaal op. Daarnaast is de Redland RDF parser
nog niet helemaal af. In de toekomst zal waarschijnlijk een Java-versie beschikbaar
komen en kunnen we kijken of dit te gebruiken is.

9.2 Het specificeren van een query-taal voor RDF
Zoals gezegd is er geen standaard query-taal beschikbaar voor RDF. Het feit blijft
echter, dat steeds meer organisaties zich bewust worden van de uitdrukkingskracht
van RDF. Onlangs heeft Netscape bekendgemaakt RDF te gebruiken, onder andere
voor het beheren van de bookmarks [Netscape6]. Daarnaast zijn er talloze initiatieven
voor standaard RDF schema's, zoals RDF Site Summary [RSS 1.0], een schema voor
het opstellen van een samenvatting van webpagina's. Het is dus nodig om een querytaal voor RDF te specificeren. Om te kunnen experimenteren met een dergelijke
query-taal, heb ik een syntax en semantiek gedefinieerd voor een eenvoudige querytaal voor RDF.
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Om te beginnen is de taal gespecificeerd volgens de RDF syntax. Dit houdt in, dat de

syntax van de taal zoveel mogelijk vastgelegd is in de declaratie van classes en
properties. Op die manier kan iedere applicatie die RDF kan 'lezen' ook een query
over RDF 'lezen'. Er is dan alleen een interpretatie nodig van datgene wat gelezen is.

Daarnaast kunnen queries over RDF moeiteloos opgenomen worden in RDF
documenten. Als laatste kunnen we een query zien als een functie van een
verzameling entiteiten naar een verzameling entiteiten. Wanneer we de query zeif in
RDF weergeven, kunnen we hier weer naar refereren. Op die manier is het mogelijk
om subqueries te creëren, vergelijkbaar met views in SQL. Daarnaast kunnen we ook
vragen stellen over de queries zeif, bijvoorbeeld om alle queries te selecteren die
testen op een bepaalde eigenschap.
Bij het ontwikkelen van de query-taal heb ik mij zoveel mogelijk laten leiden door de
mogelijkheden van SQL, om de volgende redenen:
•

SQL heeft zijn uitdrukkingskracht in de praktijk bewezen en is een zeer veel
gebruikte standaard.

•

•

SQL is gemaakt voor het relationele datamodel, dat dicht staat bij het
datamodel van RDF. De manier van vragen stellen zullen dus ook aansluiten
bij de representatie van de resources in RDF.
Veel van de resourcegegevens waarover we vragen willen stellen met behuip
van RDF staan in een relationele database. Om deze vragen efficient te kunnen
afhandelen, is een vertaalstap nodig tussen de RDF query en SQL. Door de
RDF query-taal dicht bij SQL te houden, wordt deze vertaalstap mogelijk en
niet te ingewikkeld.

Toch zijn er verschillen tussen het relationele datamodel en het RDF datamodel. Dat
verschil zal in de volgende subparagraaf toegelicht worden. Hierna zullen we de eisen

op gaan stellen waaraan de query-taal moet voldoen. Vervolgens stellen we een
syntax op en wordt de semantiek van de query-taal behandeld. Als afsluiting van deze
paragraaf laten we een paar voorbeelden zien.
9.2.1 Het RDF datamodel en een relationeel datamodel
Bij het ontwikkelen van een query-taal wordt al snel gedacht aan relationele databases
en SQL. In veel opzichten komt het RDF datamodel ook overeen met het relationele
datamodel. De grondslag van beide datamodellen, het vastleggen van attributen met

waarden van willekeurige entiteiten, is daar een goed voorbeeld van. Ook het
relationele karakter van een relationele database is terug te vinden in RDF: de waarde
van een eigenschap kan een Literal zijn, maar ook een URI, die verwijst naar een
andere entiteit. Dit kunnen we vergelijken met een primary key in een relationele
database.

Toch is RDF in veel opzichten ook anders. In een database zien we een verzameling
tabellen. Elke tabel bevat een aantal attributen en iedere entry in deze tabel heeft die
attributen. Er is geen inheritance mogelijk, waarmee we bijvoorbeeld gegevens van
een medewerker niet alleen uit de tabel MEDEWERKERS kunnen halen, maar ook uit de
tabel PERSONEN, aangezien een medewerker een persoon is. Het RDF datamodel is te

vergelijken met één grote verzameling aan entiteiten, zonder een bepaalde ordening

op soort of eigenschappen. Een dergelijk model is niet vast te leggen in een
relationele database.

Hieruit volgt direct een groot verschil tussen het stellen van vragen over RDF
entiteiten en het stellen van vragen over entiteiten in een relationele database.
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Wanneer we een vraag stellen in SQL, specificeren we expliciet de tabel of tabellen
waaruit de gegevens moeten komen. De vraag gaat dus specifiek over bepaalde typen
entiteiten. Wanneer we vragen stellen over entiteiten in RDF, dan stellen we deze
vragen over een verzameling entiteiten met mogelijk zeer uiteenlopende
eigenschappen en typen.

Voor het stellen van vragen over entiteiten die in RDF zijn beschreven, is dus geen
kennis vereist over de aard van de entiteiten. Hierdoor is het stellen van vragen
hierover aanmerkelijk makkelijker en krachtiger dan het opste!len van SQL-queries.
Het is niet nodig om de structuur van het datamodel te kennen, zoals we! het geval is
bij een relationele database. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te zoeken naar entiteiten
met de eigenschap naam en adres, zonder te weten wat voor soort entiteit het is. Om
echter een betekenis aan deze eigenschappen toe te kennen, moet het type van een
opgeleverde entiteit we! bekend zijn.

A!s we kijken naar SQL, dan zien we dat het mogelijk is om een tabel als resultaat te

krijgen, die niet in de database gespecificeerd is. Neem bijvoorbeeld een tabe!
Personen over {naaIn, adres, woonplaats, telefoonnurnmer, email}. Wanneer
we deze tabe! vu!len met gegevens, kunnen we op deze gegevens de vo!gende query
loslaten:
SELECT naam, adres FROM Personen WHERE

woonplaats="Groningen";

Dit !evert een naamloze tabel op over {naam, adres) (in dit voorbeeld is de
uitdrukking "naamloos" een beetje ongelukkig).

Wanneer we dit vertalen naar RDF, dan zouden we een class Persoon kunnen hebben

met eigenschappen naam, adres, woonplaats, telefoonnurnrner en email, en een
verzameling instanties (RDF resources) van deze c!ass. Wanneer we van alle personen

in die verzame!ing die in Groningen wonen de naam en het adres willen weten,
zouden we een verzameling entiteiten kunnen opleveren, die een beschrijving zijn van

de betreffende personen en waarbij die beschrijving bestaat uit de eigenschappen
naam en

adres. Neem bijvoorbeeld de persoon "Jan Smit" uit Groningen. De

beschrijving van deze persoon vo!gens de c!ass Persoon zou er als volgt uit kunnen
zien (met een fictieve namespace p):
<p:Persoon rdf:ID="smitj">
<p : naam>Jan Smit</p : naam>

<p: adres>Herestraat 3l9</p: adres>
<p : woonplaats>Groningen< Ip :

woonplaats>

<p:telefoonnumxner>050-5712345</p:telefoonnuxnrner>
<p: email>j smit@home .ni</p : email>

</p: Persoon>

De beschrijving van deze persoon die opgeleverd wordt door de query, zou er als

volgt uit kunnen zien:
<p:PersoOfl rdf:about="smitj">
<p : naam>Jan Smit</p : naam>

<p:adres>Herestraat 319</p:adres>
</p: Persoon>

gebruikt, om
aan te geven dat het hier om een nieuwe entiteit gaat, en dat in de tweede beschrijving
het attribuut rdf : about wordt gebruikt, om aan te geven dat hier een beschrijving
gegeven wordt van een entiteit die ergens anders gedefinieerd is.
Merk hierbij op, dat in de eerste beschrijving het attribuut rdf : In wordt
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9.2.2 De eisen
Om bruikbare selecties te kunnen maken, moeten we een aantal gegevens kunnen
specificeren in een query. Dit zijn onder andere:
•

We moeten aan kunnen geven over welke entiteiten de query gaat. We moeten
dus een verzameling entiteiten kunnen opgeven, waaruit we de selectie maken.

•

We moeten aan kunnen geven wat we van de uiteindelijk opgeleverde
entiteiten willen weten, dus welke eigenschappen de opgeleverde entiteiten
hebben. Zo kunnen we grote, complexe entiteiten terugbrengen tot entiteiten
die alleen de voor ons interessante informatie bevatten.

•

We moeten kunnen specificeren wat de query-condities zijn. Aan welke
voorwaarden moet een entiteit voldoen om als query-resultaat opgeleverd te
worden?

Naast het opleveren van entiteiten, willen we ook de mogelijkheid hebben om te
verifiëren of een verzameling entiteiten aan bepaalde eisen voldoen. Door middel van

kwantoren kunnen we bijvoorbeeld kijken of minimaal één entiteit (3) of alle
entiteiten (V) in een bepaalde verzameling aan een op te geven conditie voldoen.
Hierbij zal het query-resultaat geen deelverzameling zijn van de entiteiten waarop de
query gedefinieerd is, maar een antwoord in RDF die aangeeft of wel of niet aan de
verificatie voldaan wordt.

Aangezien XML op dit moment geen andere datatypen kent dan een string, zullen
we in deze eerste poging tot een RDF query-taal vooral operatoren toevoegen die we
op strings kunnen toepassen. Hierbij valt te denken aan het controleren of een waarde
van een eigenschap met een bepaalde string begint of eindigt, een bepaalde string
bevat of gelijk is aan een bepaalde string. Daarnaast willen we ook op grond van een
lexicografische ordening vergelijking kunnen doen als groter-dan, kleiner-of-gelkaan, et cetera. Deze vergelijkingen willen we ook kunnen doen op integer waarden of
floating point waarden, aangezien we in staat willen zijn bijvoorbeeld prijzen met
elkaar te vergelijken. In dat geval zullen we een string moeten interpreteren als een
integer waarde of als een floating point waarde.

Als laatste willen we in staat zijn om meerdere condities met elkaar te combineren of
juist selecteren op grond van het niet hebben van een bepaalde eigenschap. Hiervoor
hebben we de logische operatoren and, or en not nodig.

9.2.3 Een mogelijke syntax
Een mogelijke syntax voor een dergelijke query-taal is hier gegeven, in BNF notatie:
[1]
[2]

[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Query
QueryType
Select
Verify
From
Where
Bag
Literal
Resource
Quantor
ForAll
Exists
Operator
LogOperator
Condition

::= "<rdfq:Query>"

[QueryType] [From] [Where] "</rdfq:Query>".
Verify.
"<rdfq:select>" {Bag
::
"</rdfq:select>".
=
"<rdfq:verify>" Quantor "</rdfq:verify>".
"<rdfq:from>" Resource "</rdfq: from>".
=
"<rdfq:where>" Operator "</rdfq:where>".
::= zoals gedefinieerd door RDF.
::= zoals gedefinieerd door RDF.
::= zoals gedefinieerd door RDF.
::
ForAll
Exists.
::

Select

I

::

"ForAll".

"Exists".

LogOperator
I

Condition.

::

MultiLogOperator

[16] MultiLogOperator
[17] UnLogOperator

::

StartsWith
EndsWith
GreaterEquals
Lower
And
Or.

[18] And

::
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Literal)

::

I

UnLogOperator.

Equals
Contains
LowerEquals.
I

Not.
"<rdfq:And>" Operand Operand "</rdfq:And>".

Greater

[19] Or
[20] Not

[21]
[221
[23]
[24]
[251
[261
[27]
[28)
[29]

StartsWith
EndsWith
Contains
Equals
Greater
GreaterEquals
Lower
LowerEquals
Operand
[30] Prop
[31] Value
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]

VResult
Result
True
False
About

[37] Action
[38] QueryAttr

"<rdfq:Or>" Operand Operand "</rdfq:Or>".
::= "<rdfq:Not>" Operand "</rdfq:Not>".
Prop Value "</rdfq:StartsWith>".
::= "<rdfq:StartsWith>
::=

::=
::=
::=
::=
::=
::=

"<rdfq:EndsWith>" Prop Value "</rdfq:EndsWith>".
"<rdfq:Contains>" Prop Value "</rdfq:Contains>".
"<rdfq:Equals>" Prop Value "</rdfq:Equals>".

"<rdfq:Greater>" Prop Value "<Irdfq:Greater>".
"<rdfq:GreaterEquals>" Prop Value "</rdfq:GreaterEquals>".
"<rdfq:Lower>" Prop Value "</rdfq:Lower>".

: :=

"<rdfq:LowerEquals>" Prop Value "</rdfq:LowerEquals>".
"<rdfq:operand>" Operator "</rdfq:operand>".
"<rdfq:prop>" Literal "</rdfq:prop>".
"<rdfq:value>" Literal "</rdfq:value>".

: :=

"<rdfq:VResult>"

: :=

::=

::=
::=

"<rdfq:result>"

"True".
"False".
: := "<rdfq:about>"

Result [About] "</rdfq:VResult>".
False) "</rdfq:result>".

{True

: :=

:

:

::=

Literal "</rdfq:about>"

"<rdfq:Action>" QueryAttr' "</rdfq:Action>".
"<rdfq:query> Query "</rdfq:query>.

Semantiek van de query-taal
Zoals gezegd, wordt een query gedefinieerd als een RDF resource. Wanneer naar deze
9.2.4

resource verwezen wordt met behuip van de eigenschap from in een andere query,
dan wordt daarmee het resultaat van de query aangeduid. Op die manier kunnen we
subqueries definiëren en in meerdere queries opnieuw gebruiken.

Het opgeven van de actie (Select of Verify) is optioneel. Wanneer geen actie wordt
opgegeven, wordt uitgegaan van de Select actie, waarbij alle eigenschappen worden
opgeleverd, vergelijkbaar met de SELECT * constructie van SQL.

Bij een selectie kan worden opgegeven welke eigenschappen de entiteiten in het
resultaat moeten hebben, mits de overeenkomstige bron-entiteit de eigenschap ook
heeft. Wanneer een entiteit meerdere eigenschappen met de opgegeven naam heeft,
dan worden a! deze eigenschappen opgeleverd.

Wanneer niet de eigenschappen van de bron-entiteiten moet worden opgeleverd, maar

bijvoorbeeld de entiteiten die de waarde vormen van eigenschappen van de bronentiteiten, dan kan dit aangegeven worden met behuip van een pad-aanduiding. Neem

als voorbeeld een class Organisatie met eigenschap medewerker. Wanneer als
selectie de waarde "medewerker" wordt opgegeven, dan worden entiteiten opgeleverd

van type organisatie met als enige eigenschap medewerker. Wanneer echter alle
medewerkers van alle organisaties moeten worden opgeleverd, dan wordt als selectie
de waarde "medewerker I " opgegeven. Wanneer slechts de namen van de
medewerkers moeten worden opgeleverd, dan wordt als selectie de waarde
"medewerker naam" opgegeven, et cetera. Voor een entiteit van het type

rdf : Container kan hierbij ook de eigenschap rdf: 1± gebruikt worden, om alle
elementen aan te duiden.

Het opgeven van de bron (From) van de query is ook optioneel. Wanneer geen bron
wordt opgegeven, wordt verondersteld dat alle entiteiten waarover de ontvangende

kant beschikt, deelnemen aan de query. Een bron kan een enkele entiteit zijn,
waaronder een Query-entiteit, maar ook een RDF document. Wanneer een RDF
document wordt opgegeven, worden alle entiteiten die in het document beschreven
worden, als bron genomen.

Het opgeven van de conditie (Where) waaraan de selectie of verificatie moet voldoen,
is ook optioneel. Wanneer geen conditie wordt opgegeven bij een selectie, worden
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alle entiteiten in de bron geselecteerd. Bij een verificatie met als kwantor ForAll,
zonder conditie, levert de verificatie altijd de waarde True op. Bij een verificatie met
als kwantor Exists, zonder conditie, levert de verificatie alleen True Op, als de bron
voor de verificatie minimaal één entiteit bevat.

ledere conditie van het type Condition heeft een eigenschap prop en een eigenschap
value. Hierbij geeft prop de naam van een eigenschap van een entiteit uit de bron.
Deze naam kan voorafgegaan worden door de URI, om aan te geven in welk schema
de eigenschap gedefinieerd is. Wanneer een dergelijke URI niet wordt opgegeven,
worden alle eigenschappen meegenomen met de opgegeven naam, ongeacht het
schema waar de eigenschap gedefinieerd wordt. Heeft een entiteit geen eigenschap
met de opgegeven naam, dan wordt niet voldaan aan de conditie.
Alle entiteiten hebben (impliciet) de eigenschap "type", die het type aangeeft van de
entiteit, rekening houdend met mogelijke inheritance.
Wanneer de waarde van een eigenschap opnieuw een entiteit is en wanneer verwezen

moet worden naar een eigenschap van deze entiteit, dan kan een verkorte notatie
gebruikt worden, zoals ook gebruikt bij de selectie. Neem als voorbeeld een class
Naam met als eigenschappen voornaam en achternaam. Wanneer de eigenschap naam
van een persoon verwijst naar een entiteit van type Naam, dan kan naar de voornaam
van deze persoon verwezen worden door "naam voornaam" als waarde voor prop op
te geven. Elk van de eigenschappen kan hierin voorafgegaan worden door een URI.
In het vervoig van deze paragraaf zullen we de waarde van de eigenschap, waarvan de

naam opgegeven is als waarde van de eigenschap prop om begrijpelijke redenen
verkort aanduiden met prop. Evenzo zullen we de waarde van de eigenschap value
aanduiden met value.

Wanneer een bron-entiteit meerdere eigenschappen met de naam prop heeft, dan
wordt aan de conditie voldaan wanneer voor minimaal één van deze eigenschappen de
conditie opgaat.
De operatoren And en Or en de unaire Operator Not hebben de betekenis zoals we die
gewend zijn in de logische calculus, met dit verschil dat de operatoren And en Or geen
binaire operatoren zijn, maar minimaal twee operanden hebben.

De condities StartsWith en EndsWith

vergelijken

of prop respectievelijk begint of

eindigt met value.

De conditie Contains kijkt of prop de string value bevat.
De conditie Equals doet een vergelijking op basis van tekstuele overeenkomst.
condities Lower, LowerEquals, Greater en GreaterEquals doen een
vergelijking op basis van de integer waarde of floating point waarde van prop en
De

value, als dit mogelijk is. Wordt geen integer of floating point herkend, dan wordt een
vergelijking gedaan op basis van de lexicografische ordening op strings.

Wanneer de query een selectie inhoudt, dan zal het resultaat bestaan uit een reeks
entiteitbeschrijvingen volgens de eisen die opgegeven zijn in de query. Wanneer de
query een verificatie betreft, dan zal het resultaat bestaan uit één enkele entiteit van
het type VResult, met als waarde van de eigenschap result de waarde "True" of
"False", die het resultaat aangeeft van de verificatie. Als de query waarvan het
resultaat gegeven wordt, een rdf : ID attribuut gevat, dan zal deze identifier herhaald
worden in het attribuut rdfq: about.
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Door middel van het specificeren van een rdfq:Action wordt een query
daadwerkelijk uitgevoerd. Zo kunnen meerdere queries en subqueries in een RDF
document gespecificeerd worden, waarna slechts één of een aantal queries hiervan
worden uitgevoerd.

Het RDF-schema dat de querybeschrijvingen in RDF specificeert, is in bijiage 1.1 te
vinden.

9.2.5 Voorbeelden
In de volgende voorbeelden gaan we uit van een RDF-"database" met organisaties
van het type organisatie en medewerkers van het type Medewerker. Organisaties
hebben de eigenschappen naam, adres, telefoonnummer en werknemer. Merk hierbij
op dat eigenschappen, met name medewerker, meerdere malen mogen voorkomen.
Medewerkers hebben de eigenschappen naam, adres, telefoonnurnmer, email en

salaris. De eigenschap naam van een medewerker is van type Naam en heeft
eigenschappen voornaam en achternaam. De eigenschap adres van zowel een
medewerker als een organisatie is van type Adres en heeft eigenschappen straat,
huisnummer, postcode en woonplaats. In Figuur 18 is deze structuur grafisch
weergegeven.

Figuur 18: Voorbeeld database structuur

Stel dat we alle organisaties willen selecteren die zich in Groningen bevinden. Dat
kunnen we doen met behuip van de volgende query:
<rdfq:Query

rdf: ID="Organisaties_Groningen">

<rdfq : where>

<rdfq:And>
<rdfq: operand>

<rdfq:Equals rdfq:prop=type
<I

rdfq:value="Organisatie/>

rdfq: operand>

<rdfq: operand>

<rdfq:Equals rdfq:prop=adreslwoonplaats" rdfq:value=Groningen/>
</rdfq: operand>

</rdtq:And>
</rdfq:where>
</rdfq: Query>

Een

tweede voorbeeld: we hebben een naam, "De Vries", maar we weten niet of dit

de naam van een bedrijf is, of dat het de naam van een medewerker is. Met de
volgende query kunnen we zowel de organisaties als de medewerkers bevragen. We
kijken of de naam van de organisatie de tekst "De Vries" bevat, bijvoorbeeld in het
geval van "Schildersbedrijf De Vries, B.V.". Bij de werknemers kijken we of de
achternaam gelijk is aan "de Vries". Merk op dat we hier geen onderscheid hoeven te
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maken tussen de typen organisatie en Medewerker, aangezien de constructie van de
naam het verschil al bepaalt.
<rdfq: Query>
<rdfq : where>

<rdfq:Or>
<rdfq: operand>

<rdfq:Contains prop="naam value=De Vries"/>
</rdfq: operand>
<rdfq: operand>

<rdfq:Equals prop="naainlachternaain" value=de Vries"/>
</rdfq: operand>

</rdfq:Or>
</ rdfq where>
</rdfq: Query>

Nu een jets complexer voorbeeld. We willen van alle organisaties uit Groningen die

minimaal één werknemer hebben met een salaris boven de f 140.000,- (per jaar) de
naam, het adres en het telefoonnummer weten. Hierbij maken we gebruik van de a!
eerder gebruikte query uit het eerste voorbeeld.
<rdtq:Query

rdf :

ID="Hoog_Salaris">

<rdfq: select>

<rdf:Bag rdf:_l="naam" rdf:_2="adres" rdf:_3="telefoonnummer/>
</rdfq: select>

<rdfq: from resource="#Organisaties_Groningen/>
<rdfq : where>

<rdfq:Greater prop="medewerkersalaris" value="140000"/>
</rdfq:where>
</rdfq: Query>

laatste voorbeeld willen we verifiëren dat van alle organisaties uit Groningen het
telefoonnummer met "050" begint.
Als

<rdfq:Query
<rdfq :

rdf: ID=Verificatie_Netnummer">

yen fy>ForAll< /rdfq : verify>

<rdfq: from resource="#Organisaties...Groningen"/>
<rdfq : where>

<rdfq:StartsWith prop=telefoonnummer" value="050/>
</rdfq:where>
</rdfq: Query>

Als

alle organisaties aan deze conditie voldoen, dan zal het volgende resultaat

opgeleverd worden:
<rdfq:VResult>
<rdfq: result>True</rdfq: result>
<rdfq: about>Verificatie_Netnummer</rdfq: about>
<rdfq : VResult>

Of,

in verkorte RDF notatie:

<rdfq:VResult rdfq:resu1t='True' rdfq:about=verificatie_Nenuer" />

we nu zowel de query over het hoge salaris uitvoeren, als de verificatie van het
netnummer, dan kunnen we dit als volgt doen:
Willen

<rdfq :

Action>

<rdfq:query rdf :resource="#Hoog_Salaris"/>
<rdfq:query rdf :resource#Verificatie_Netnuinmer'/>
</rdfq:Action>

Discussie
Wanneer we in de toekomst gebruik kunnen maken van internationale standaarden
9.3

wat betreft het categoriseren van bedrijven, instellingen en producten, dan kunnen we
vee! krachtiger queries maken, vooral door het gebruik van subc!assing in RDF. De
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query-taal levert slechts het mechanisme om de informatie te bevragen. Standaarden
zullen de rest moeten doen.

Wanneer dit noodzakelijk blijkt, kan de query-taal in de toekomst verder uitgebreid
worden. Het is op dit moment bijvoorbeeld niet mogelijk om eigenschappen van
entiteiten te combineren, laat staan gecombineerde eigenschappen op te nemen in de
resulterende entiteiten. In een relationele database kunnen we bijvoorbeeld op grond
van de inkoopprijs en de verkoopprijs de winst van een product berekenen en die
waarde opnemen als attribuut in een nieuwe tabel. In RDF zijn we beperkt tot de
eigenschappen die in een schema zijn vastgelegd.

Daarnaast zouden we ook interne functies kunnen toevoegen, bijvoorbeeld voor
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, of een tel- of sommatiefunctie, zoals
we die in SQL aantreffen. Hiermee wordt het bijvoorbeeld mogelijk om
onderzoeksgegevens te gebruiken op elke willekeurige manier, wanneer deze
gegevens onbewerkt beschikbaar worden gesteld.
Gelukkig kunnen we in principe de interpreter voor de query-taal zo groot maken als
we willen, aangezien de interpreter altijd op een server staat. Een mobile agent of een
ander programma dat de queries naar de server stuurt, hoeft alleen de query-taal te
kennen en het resultaat te bekijken. De query hoeft door hun niet geInterpreteerd te
worden.
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10 Het mobile agent platform
In de voorgaande hoofdstukken hebben we een aanta! aspecten gezien die van belang
zijn voor het bouwen van een mobile agent platform met voldoende functionaliteit,

gebaseerd op standaarden.

In dit hoofdstuk zal alle kennis die vergaard is tijdens het project gebruikt worden om
een duidelijk ontwerp en implementatie te maken van een ontwikkelplatform voor
Vertis. Hiervoor gaan we achtereenvolgens kijken naar het doe! van het platform, de
technieken die we gaan gebruiken, de methodiek, een beschrijving van de analysefase,
de ontwerpfase en de realisatiefase en als afsluiting zu!!en de problemen besproken
worden.
10.1 Doe! van het platform
Met het mobile agent platform wi! Vertis in staat zijn om op eenvoudige wijze nieuwe
mobile agent app!icaties te ontwikkelen, zonder stil te hoeven staan bij de
achterliggende techniek. Binnen de proeftuin zal met het platform geexperimenteerd
worden, om zo meer inzicht te krijgen in de moge!ijkheden van mobile agents en hun
waarde voor Vertis. Indien nodig, zal het platform in de loop van de tijd aangepast
worden aan nieuwe ontwikkelingen.

10.2 Basis waarop het platform wordt gebouwd
Naast de in dit verslag eerder genoemde eisen is er binnen het project ook behoefte
aan een directory service, waarmee services, aangeboden door agents, door andere

agents gevonden kunnen worden. Voor deze functionaliteit zorgt de Directory
Facilitator, maar de huidige achterliggende implementatie met betrekking tot de
administratie is verre van robuust, betrouwbaar en schaalbaar. Daarom is een tweede
afstudeeropdracht geformuleerd, waarin een schaalbare, robuuste en betrouwbare
directory service de basis moet gaan vormen voor alle DF's op het te ontwikke!en
platform. Anton Wierenga, student Informatica aan de Hanzehogeschool in
Groningen, is hiervoor aangetrokken. Samen met hem zal het uiteindelijke platform
gerealiseerd worden.

Het platform wordt gebaseerd op het agent platform van IKV++, het zogenaamde
Grasshopper Agent Platform. Zoals gezegd, voldoet dit platform na het toevoegen van
een tweetal uitbreidingen aan zowel de MASIF als de FIPA standaard. Wat betreft de
communicatie zal de content language RDF toegevoegd moeten worden als mogelijke
optie, met daarbij een interpreter voor de RDF query-taal, die het query-resultaat uit
een Oracle database of een RDF document kan halen. Als !aatste zal gebruik worden
gemaakt van een directory service om services, aangeboden door agents, door andere
agents te laten ontdekken. Voor deze directory service is de keuze geval!en op LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol).
volgende paragrafen za! aandacht besteed worden aan het gehele
ontwikkelproces van het platform. A!lereerst zal uitge!egd worden waarom gekozen is
In

de

73

voor een bepaalde werkwijze binnen het project. Daarna zullen de verschillende fasen
van het project stap voor stap besproken worden.

10.3 De gebruikte methodiek
Wanneer normaal gesproken een applicatie of systeem wordt ontwikkeld, wordt
gebruik gemaakt van een bepaalde methodiek. Een dergelijke methodiek moet ervoor

dat de juiste mensen de juiste taken uitvoeren, iedereen de juiste
verantwoordelijkheden draagt en bovendien dat het project binnen het budget en de
gestelde tijdsduur gerealiseerd wordt.
zorgen

Binnen Vertis wordt gebruik gemaakt van Oracle CDM (Custom Development
Method) [CDM]. Deze methodiek is specifiek gericht op het ontwikkelen van nieuwe
applicaties met behuip van Oracle tools. Er worden zes fasen onderscheiden, te weten
Definition, Analysis, Design, Build, Transition en Production. Daarnaast worden een
elftal processen gedefinieerd, die elk in meer of mindere mate bepaalde fasen beslaan.

Zo valt het proces Business Requirements Definition in de fasen Definition en
Analysis en het proces Module Design and Build in de fasen Design en Build.

Tijdens dit gedeelte van het project houden we ons enkel bezig met het ontwikkelen

van een ontwikkelplatform voor mobile agents. We doorlopen hierbij de fasen
Definition, Analysis, Design en uiteindelijk Build. De eerste fase is reeds doorlopen.
In deze fase is gekeken naar de behoefte van Vertis met betrekking tot de proeftuin en
het te ontwikkelen platform, waarna de gebiedsafbakening is opgesteld.

In de analysefase zullen we gaan onderzoeken welke functionaliteit we gaan
toevoegen aan het bestaande Grasshopper platform om een voldoende functioneel
platform voor Vertis te krijgen. In de ontwerpfase zal een ontwerp gemaakt worden
van het te realiseren platform: welke componenten kunnen we onderscheiden, welke
functionaliteit krijgen deze componenten, welke ontwerpbeslissingen moeten we
maken, et cetera. In de laatste fase, de realisatiefase, zal de uiteindelijke
implementatie van het platform aan bod komen.

10.4 Analyse
Anders dan bij het ontwikkelen van een applicatie vanaf niets, gaan we in dit geval
een platform ontwikkelen, gebruikmakend van het Grasshopper Agent Platform. Dit
platform wordt uitgebreid met extra functionaliteit, waardoor we het agent platform
kunnen toepassen in een omgeving met veel agents en waarbij agents toegang hebben

tot willekeurige gegevensbronnen, in de vorm van Oracle databases en RDF
documenten.

In het huidige stadium van het Agent Project bij Vertis is er behoefte aan een platform
met de volgende functionaliteit:
•

Mobile agents moeten onderling met elkaar kunnen communiceren. Deze
communicatie vindt plaats op basis van het versturen van berichten in een
communicatietaal die wordt aanbevolen door FIPA, namelijk RDF.

•

Mobile agents moeten de mogelijkheid hebben om vragen te kunnen stellen
over willekeurige entiteiten. Ook hier zal gebruik worden gemaakt van RDF,
namelijk de query-taal die besproken is in paragraaf 9.2.

•

Agents die services aanbieden, moeten de mogelijkheid hebben om op een
uniforme wijze databases en RDF documenten te benaderen.
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•

Er moet een mechanisme gerealiseerd worden waarmee agents bepaalde
services, aangeboden door andere agents, kunnen vinden. Hierbij zal gebruik
gemaakt worden van een LDAP directory service. De Directory Facilitator,
onderdeel van de FIPA specificatie, zal van deze directory service gebruik

maken. Op dit moment maakt de DF gebruik van een eigen inteme
administratie. Voor grotere hoeveelheden agents en services is dit niet
toereikend.

10.5 Ontwerp
Het te ontwikkelen platform zal gaan bestaan uit een aantal basiscomponenten. Zo zal
er een agency zijn, een agent die via RDF kan communiceren, een agent die een
service aan kan bieden, et cetera. Deze basiscomponenten gaan de bouwstenen
vormen voor iedere applicatie die gebaseerd is op de mobile agent technologie.
Tijdens het ontwerp zullen we ons steeds afvragen hoe generiek of hoe specifiek de
component moet worden. In sommige gevallen zullen we ervoor kiezen om een
component gelaagd op te bouwen, waarbij we steeds meer functionaliteit gaan
toevoegen en daardoor een steeds specifieker ontwerp van de component krijgen.
Vooral voor de agent-component zal dit het geval zijn.

Om te beginnen zal een ontwerp gemaakt worden van een algemene mobile agent

omgeving, waarna we gaan kijken naar het communicatiemechanisme in die
omgeving. Als laatste zullen we een hiërarchie bouwen van agents met steeds
specifiekere functionaliteit.
10.5.1 Een algemene mobile agent omgeving
We zullen hier een beeld geven van hoe een algemene omgeving voor een mobile

agent op het platform emit zal zien. Om te beginnen hebben we agents met
verschillende functionaliteit. Grofweg kunnen we zeggen dat we informatieaanbieders en informatie-verzamelaars hebben. Alle agents hebben een agency nodig,
die een plekje geeft om vanuit te opereren en die toegang geeft tot andere agents en
bijvoorbeeld een Directory Facilitator.
Zoals gezegd, zal de DF gebruik maken van een LDAP directory service. Via de Java
Naming and Directory Interface (JNDI) kan vanuit iedere willekeurige Java applicatie
een verbinding worden gemaakt met een reeks directory services, waaronder LDAP.
Wanneer we nu van deze interface gebruik maken, hoeven we de keuze voor LDAP
nog niet vast te leggen en kan op een later tijdstip aisnog gekozen worden voor een
andere directory service, zoals Novell's NDS of Microsoft's Active Directory. De
Directory Facilitator zal daarom contact zoeken met een JNDI component, die de
interface levert voor een centrale directory service. Deze JNDI component willen we
het liefst op een gemakkelijke, flexibele manier kunnen benaderen. Aangezien we het
hele mechanisme voor het benaderen van agents door andere agents al hebben binnen
het platform, zullen we ook de JNDI component als agent gaan ontwerpen. Hierdoor
is de JNDI component te benaderen als iedere willekeurige agent, zoals de Directory
Facilitator of andere service agents.

Dit ontwerp lijkt veel op ons model uit 3.1. In dat model hadden we een netwerk met
agencies, mobile agents en informatiebronnen. In het ontwerp voor ons
ontwikkelplatform hebben we de mobile agents onderverdeeld in informatie-zoekers
en informatie-aanbieders. Over het algemeen zullen de informatie-aanbieders, of
service-agents, zich niet verplaatsen. Ze kunnen dit echter wel doen, mocht dit nodig
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blijken. Naast een onderverdeling van de mobile agents hebben we ook een directory
service toegevoegd, om mobile agents in staat te stellen service-agents te vinden. Een
mobiel agent hoeft in dit geval dit alle agencies op het netwerk te informeren of een
bepaalde agent daar aanwezig is, zoals in ons abstracte model.
Een typische mobile agent omgeving is in Figuur 19 weergegeven. Hierin zien we dat
iedere agency is uitgerust met een Directory Facilitator. Daamaast kan een agency één

of meer service-agents hebben, die een database kunnen benaderen of RDF
documenten kunnen raadplegen. ledere omgeving heeft minimaal één JNDI
component, in de vorm van een agent, die de interface levert voor een directory
service. In deze omgeving kunnen agents op zoek naar andere agents, zoals de
genoemde service-agents, om gegevens uit te wisselen en taken uit te voeren.

Figuur 19: Een algemene mobile agent omgeving

De gegevensbron, een database of een serie RDF documenten, hoeft niet op dezelfde

computer aanwezig te zijn als de service-agent die de gegevens ontsluit aan het
netwerk. Dit geldt ook voor de JNDI component en de Directory Service. Op deze
manier kan extra veiligheid gewaarborgd worden: wanneer een gegevensbron op een
andere machine staat dan waar de agency zich bevindt, dan kan een agent die zich

toegang verschaft tot de agency niet rechtstreeks bij de gegevensbron komen.
Daarnaast heeft het schade toebrengen aan de machine waarop de agency zich bevindt
geen consequenties voor de gegevensbron.

10.5.2 Communicatie tussen de componenten
Agents

hebben twee manieren om met andere componenten op het platform te

communiceren. Allereerst via method calls. Door het aanroepen van methoden van
andere objecten kunnen agents gebruik maken van de functionaliteit van die andere
objecten. Aangezien deze objecten over het algemeen op verschillende computers

staan, wordt gebruik gemaakt van RMJ (Remote Method Invocation). Dit is
vergelijkbaar met Remote Procedure Call, maar dan voor Java.
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Daarnaast kunnen agents onderling met elkaar communiceren door het versturen en
ontvangen van berichten. In feite wordt hierbij ook gebruik gemaakt van RMI, maar
er is slechts één methode die aangeroepen wordt. Met behuip van deze methode wordt
een bericht naar het object gestuurd waarvan de methode wordt aangeroepen. De
inhoud van het bericht bepaalt wat de functie van de methode is.
Naast het aanroepen van methoden en het versturen van berichten wordt binnen het
platform gebruik gemaakt van nog een ander communicatiemechanisme, namelijk

tussen de JNDI component en de directory service. Dit mechanisme is echter
athankelijk van de achterliggende implementatie van de directory service. In het geval

van een LDAP directory service zal de communicatie bestaan uit datapakketjes,
opgemaakt volgens de LDAP specificatie en verstuurd over een TCP/IP verbinding.

In Figuur 20 is te zien wat het traject is van een bericht van een agent aan een
Directory Facilitator, waarbij steeds is aangegeven wat het communicatiemechanisme
is die gebruikt wordt tussen de componenten. Wanneer berichten worden verstuurd,
wordt ook aangegeven welke taal hiervoor gebruikt wordt.

Figuur 20 : Communicatiemechanismen DF

SLO is, zoals in paragraaf 5.3

is

verteld, de standaard communicatietaal voor het

aanspreken van FIPA componenten, zoals de Directory Facilitator.

Wanneer een agent, op zoek naar bepaalde services, eenmaal met de DF heeft
gecommuniceerd, zal dat resulteren in een SLO bericht, met daarin de locaties en
identifiers van alle service-agents die de gevraagde service aanbieden. Daarna kan de
agent communiceren met die service-agents. Afhankelijk van de gegevensbronnen die
een service-agent ontsluit, zal een RDF query omgezet moeten worden in een SQL

query, zodat een database geraadpleegd kan worden, of zal een rechtstreekse
toepassing plaatsvinden van de RDF query op één of meer RDF documenten. Het
traject van een query aan een service-agent is in Figuur 21 weergegeven. Geen van de
componenten is een voorgeschreven component van FIPA, dus SLO is geen verplichte
communicatietaal. We gebruiken in dit geval RDF.
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3a:Method Call
RDF

1:

Figuur 21: Communicatiemechanismen service-agent

10.5.3 Het verplaatsen van een mobile agent
Het onderliggende Grasshopper platform biedt ons de nodige functionaliteit voor het

verplaatsen van mobile agents. Een mobile agent kan op ieder gewenst moment
besluiten te verhuizen naar een willekeurig andere agency binnen het netwerk.
Hiervoor moet de agent beschikken over het adres van die agency. Precies zoals
beschreven is in ons abstracte model, geeft de mobile agent een opdracht aan de
agency waarop hij verblijft, om hem te verplaatsen naar een andere agency. Het enige

verschil is dat het op het Grasshopper platform gaat om een zwakke migratie. De
mobile agent hervat dus niet in precies dezelfde toestand zijn uitvoer op de nieuwe
agency, maar wordt opnieuw gestart met zijn globale variabelen geInitialiseerd op de
waarden die ze hadden op de vorige agency, direct voor de verplaatsing.

10.6 Realisatie
De ontwikkeling van de RDF parser, de query interpreter en de vertaler naar SQL
neem ik voor mijn rekening. Anton Wierenga zal zich bezig houden met de koppeling
met de LDAP Server.

Tijdens de ontwikkeling van de verschillende componenten zijn we er langzaamaan
achtergekomen dat de geleverde uitbreiding van Grasshopper voor de FIPA standaard

in zeer veel opzichten niet voldoet aan de daadwerkelijke standaard. Na veel
correspondentie met de ontwikkelaars bij Grasshopper hebben we hun duidelijk
kunnen maken hoeveel een dergelijk standaard voor Grasshopper kan betekenen. Ze

hebben dan ook toegezegd in de nabije toekomst met een nieuwe uitbreiding te
komen, die zal voldoen aan de meest recente FIPA standaard. Wat betreft de
uitbreiding die op dit moment beschikbaar is, heeft het in onze ogen weinig nut om
deze te gebruiken, aangezien dit zou resulteren in een platform dat in veel opzichten
niet voldoet aan de officiële FIPA standaard.
In overleg met de projectleider, Raymond de Riel, hebben we besloten om de FIPA
standaard op dit moment buiten beschouwing te laten. Alle componenten die door ons
ontwikkeld worden, zullen voldoen aan de huidige FIPA specificaties, namelijk die
van 2000. Het platform zal alleen niet beschikken over de implementaties die deze
standaard voor andere platformen op het Internet beschikbaar maakt. Hiervoor is de
nieuwe uitbreiding van Grasshopper nodig. Wat betreft specifieke FIPA
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implementaties die eerder wel aanwezig waren op het Grasshopper platform, maar die
na verwijdering van de FIPA uitbreiding niet meer beschikbaar zijn, zullen we moeten
afwegen om de functionaliteit volledig weg te laten of een eigen implementatie te
maken, die later eenvoudig vervangen kan worden door een implementatie volgens de
FIPA specificaties. Dit zal vooral gelden voor de implementatie van de SLO-parser en
het gehele communicatiemechanisme.

In de komende paragrafen zal eerst beschreven worden hoe alle componenten
ontwikkeld zijn die betrekking hebben op de communicatie in RDF en het vertalen
van RDF queries in SQL queries. Na deze paragrafen zal gekeken worden welke
functionaliteit we moeten implementeren om de FIPA architectuur te handhaven.
Daarna zullen we gaan kijken hoe onze 'basis agents' eruit gaan zien.
10.6.1 De RDF parser
De RDF parser vertaalt RDF entiteiten in XML formaat naar een interne representatie.
Zoals we gezien hebben in hoofdstuk 8, kan hetzelfde feit op meerdere manieren in de
XML-vorm van RDF gerepresenteerd worden. Wanneer we een bepaalde RDF-tekst
willen gaan interpreteren, is dat bepaald niet handig. We willen een één op één relatie
tussen de representatie van feiten en de betekenis. Daarom zorgen we dat de interne

representatie bestaat uit een datastructuur die de gegevens op deze maniervastlegt.
Deze datastructuur ziet er als volgt uit:
•

We hebben een class Entity. Deze class representeert de kiasse van RDF
entiteiten.

•

We hebben een class Property. Deze class representeert de kiasse van RDF
eigenschappen.

•

ledere instantie van Entity heeft een verzameling instanties van Property, de
eigenschappen van die entiteit.

•

ledere instantie van Property is hetzij een relatie, hetzij een attribuut. In het
geval van een relatie-eigenschap is de waarde van de eigenschap een URI van
een RDF entiteit, namelijk de entiteit waarmee de relatie bestaat. In het geval
van een attribuut-eigenschap kan de waarde van de eigenschap rechtstreeks
worden geInterpreteerd.

•

Entiteiten worden verzameld in een instantie van de class EntitySet.

De relatie tussen twee entiteiten wordt aangegeven met behulp van een relatieeigenschap. Deze koppeling vindt plaats op grond van een symbolische referentie. Dit
houdt in, dat de waarde van de relatie-eigenschap een URI is. Met behulp van deze
URI kan de RDF entiteit waarmee de relatie bestaat, gevonden worden. Die entiteit
hoeft (nog) niet bekend te zijn, maar zou met behuip van de URI achterhaald kunnen
worden. Als voorbeeld nemen we een fictief persoon "Jan Smit". Deze persoon heeft
een boek geschreven, namelijk "RDF in een notendop". Daarnaast heeft deze persoon
ook een aantal andere eigenschappen, waaronder een adres. Dit adres is ook weer een
entiteit. In RDF zou dit er als volgt uit kunnen zien:
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<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xrnlns:p="http: //www.personen.nl/schemas/rdf-ns#">
<p:Persoon rdf:ID="smitj">
<p : naam>Jan Sm! t< /p: naam>

<p : adres rdf resource= #adres_smitj "I>

<p:heeftGeschreven rdf :resourcehttp: //www.boeken.nh/ict#rdf_in_notendop'7>
</p: Persoon>

<p:Adres rdf:ID="adres_smitj">
<p: straat>Herestraat</p: straat>
<p : huisnummer>3 19</p huisnummer>
<p : postcode>9705TW</p postcode>
<p : woonplaats>Groningen< /p woonplaats>
</p :Adres>
</rdf :RDF>

representeren we het RDF document als een EntitySet: een verzameling van
Entity objecten. Een Entity representeert op zijn beurt één enkele RDF entiteit, wat
ook weer een verzameling is, namelijk een verzameling van Property objecten. We
zien hier dat bepaalde entiteiten waar naar verwezen wordt wel aanwezig kunnen zijn,
zoals de entiteit http://www.vertis.nl/vb#adres smitj, terwiji andere entiteiten dat niet
Intern

zijn, zoals de entiteit http.//www. boeken. nl/ict#rdf_in_notendop.

Doordat we nu een manier hebben om de informatie op een eenduidige manier te
representeren, kunnen we de informatie beter interpreteren.

Aangezien er geen parsers zijn voor RDF in Java, die de mogelijkheid hebben om
willekeurige RDF schema's te parsen, is besloten om zeif een RDF parser te
implementeren. De parser maakt gebruik van een SAX-2 parser (Simple API for
XML). Deze SAX-2 parser leest de XML-structuur van een RDF document door het
scheiden van tags, woorden tussen '<' en '>', en waarden die tussen deze tags staan.
De RDF parser maakt daarna onderscheid tussen tags van RDF resources, tags van
RDF properties en waarden van deze properties. Op die manier kan de interne
representatie van RDF opgebouwd worden.

10.6.2 De RDF query handler
De

query handler voor de RDF query-taal uit paragraaf 9.2 is in twee delen

geImplementeerd. Allereerst is een algemene interpreter geschreven in de vorm van

een abstract class in Java, namelijk AbstractQueryHandler, die vragen kan
beantwoorden over een bepaald RDF document. De class RDFQueryHandler is een
uitbreiding hierop, die de functionaliteit van de AbstractQueryHandler combineert
met de functionaliteit van de SQL vertaler waarover we het in paragraaf 10.6.3 gaan
hebben, zodat ook vragen kunnen worden gesteld over informatie die in een database
staat. Door deze splitsing wordt het mogelijk om nieuwe uitbreidingen te maken op de
Abs tractQueryHandler, zodat ook andere gegevensbronnen geraadpleegd kunnen
worden.

10.6.3 De SQL vertaler
Om het mogelijk te maken om vragen te stellen aan een database met behuip van
RDF, moeten de queries in RDF vertaald worden naar SQL. Hiervoor moeten we
weten hoe de structuur van een specifieke database emit ziet en hoe zich dit laat
vertalen naar RDF. Hiervoor maken we gebruik van een beschrijving in RDF. In een
dergelijke beschrijving staat voor iedere RDF class de 'paden' aangegeven die we
vanuit een starttabel in de database moeten volgen om alle properties van een instantie
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___________________

van de RDF class te vinden. Het RDF-schema dat deze beschrijving specificeert, is te
vinden in bijiage 1.2. Stel, we hebben een RDF class Werknemer met eigenschappen
naam, afdelingsnaam en

manager. In een database zouden we deze gegevens

opgeslagen kunnen vinden in de vorm van een tabel WERKNEMERS en een tabel
AFDELINGEN. Deze tabellen zouden er als volgt uit kunnen zien:
WERKNEMERS

•+•
empnr

AFDELINGEN Ttdnr

afdnr

naam

afdnaam

Het attribuut manager in de tabel AFDELINGEN

J manager

verwijst

hierbij naar het attribuut

empnr in de tabel WERKNEMERS. De RDF-beschrijving die deze databasestructuur
vertaald naar de bijbehorende RDF class ziet er als volgt uit:
<rdf:RDF xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:sqlr="http://www.vertis.nl/schemas/sql-ref#">
<sqlr:RDFC1ass rdf:ID="ref_werknemer">
<sqlr:class rdf:resource="http: //www.vertis.nl/vb#Werknemer"/>
<sqir: rdfprop>
<sqlr:RDFProperty prop="naain" path='WERKNEMERS" attribute='naam" I>

</sqlr :

rdfprop>
<sqir : rdfprop>

<sqir : RDFProperty prop= "afdelingsnaam"

path=WERKNEMERSIafdI1r;afdnrIAFDELINGEN" attribute="afdnaam" I>

</sqlr: rdfprop>

<sqir: rdfprop>
<sqlr:RDFProperty prop= 'manager"
path= "WERKNENERS I afdnr; afdnr AFDELINGENimanager; empnr I WERKNEMERS"

attribute="naam"/>

</sqlr: rdfprop>
<sqir : rdfprop>

<sqlr:RDFProperty prop=" ID" path="WERKNEMERS" attribute="empnr"
prefix="EMP' I>

</sqlr: rdfprop>
</sqlr:RDFC1ass>

Een beschrijving wordt gedaan aan de hand van een RIJFC1ass

object,

zoals we zien

de regel <sqir : RDFC1ass rdf : ID= " ref_werknemer">. Dit object bevat eigenschappen
van de vorm <sqlr:RDFProperty prop='..." path='..." attribute=".../>. Hierin geeft prop de
aan

naam aan van de eigenschap waarvan de database-equivalent wordt beschreven.

waarde van path geeft

De

aan hoe we in de database de tabel kunnen vinden die de

waarde van deze eigenschap bevat. Hierbij beginnen we in de 'basistabel', die de

Als
dan moeten we kijken via welk paar van
attributen we een tupel uit een andere tabel kunnen krijgen. Willen we bijvoorbeeld de
naam van de afdeling van een werknemer, dan kunnen we de tabel WERKNEMERS met
basisinformatie bevat van het RDF object (in dit geval dus de tabel wERKNEMERs).
de informatie zich niet in deze tabel bevat,

de tabel AFDELINGEN verbinden via het paar (afdnr; afdnr). Dit pad geven we dan
aan met behuip van WERNEMERS afdnr; afdnr I AFDELINGEN. Wanneer de benodigde
waarde zich ook niet in deze tabel bevindt, kunnen we de tabel AFDELINGEN opnieuw
verbinden met een andere tabel, totdat we de juiste tabel en de juiste tupel van deze
tabel hebben gevonden. De waarde van attribute geeft uiteindelijk het attribuut van
de tupel aan die de waarde bevat van de eigenschap die we zoeken.

Aan de hand van een dergelijke beschrijving kunnen we RDF queries vertalen naar
SQL queries. Helaas is een dergelijke beschrijving niet voldoende om iedere query in
RDF te vertalen naar één SQL-equivalent. Het is bijvoorbeeld mogelijk om éen
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enkele query in RDF op te stellen, die gaat over meerdere RDF classes. De SQLequivalent van een RDF query is echter afhankelijk van de RDF class waarover de
query gaat. Een enkele RDF query kan daarom resulteren in meerdere SQL queries.

10.6.4 Handhaven van de FIPA architectuur
Zoals gezegd maken we geen gebruik meer van de FIPA uitbreiding van Grasshopper,
de uitbreiding waarop de keuze voor Grasshopper voor een groot deel is gebaseerd.
Het ontwerp van het platform is echter gericht op de FIPA specificaties en om dit

ontwerp niet geheel overnieuw te hoeven doen, zullen we zelf voor de nodige
uitbreidingen moeten zorgen, voordat we bijvoorbeeld de communicatie in RDF
mogelijk kunnen maken.

Om te beginnen is de communicatie in de FIPA architectuur gebaseerd op basis van
het versturen van berichten. Agents op het Grasshopper platform hebben geen enkele
communiceren.
We
met
elkaar te
zullen
dus
een
manier
om
communicatiemechanisme moeten toevoegen, die aansluit op de FIPA specificatie.
Hiertoe hebben we de eerste basisagent ontwikkeld, namelijk de VertisA gent. ledere
VertisAgent heeft de mogelijkheid om op basis van het Grasshopper adres en de
identifier van een andere VertisAgent een tekstbericht naar die agent te versturen en
kan daarnaast ook berichten ontvangen. De communicatie is asynchroon, wat wil
zeggen dat het berichtje wordt afgeleverd bij de andere agent, maar dat dat niet wil

zeggen dat de andere agent het berichtje ook heeft gelezen. Het is echter wel
verzekerd dat de andere agent in de toekomst het berichtje zàl lezen, tenzij de agent
voortijdig beeindigd wordt.
Ten tweede zijn we de speciale agents van FIPA kwijt, namelijk de DF, de AMS en

de MTS. Het verlies van de Directory Facilitator geeft niet zoveel problemen,
aangezien we een groot deel van de functionaliteit toch moeten vervangen wanneer
we de DF koppelen aan de JNDI component. De AMS, die normaal gesproken de
functionaliteit beschikbaar maakt van de lokale agency, is in het geheel niet nodig,
aangezien Grasshopper agents rechtstreeks toegang hebben tot hun agency. Het
verlies van de MTS, in de FIPA specificaties verantwoordelijk voor het versturen en
ontvangen van berichten van en naar andere agents, is echter we! een probleem.
Volgens de FIPA specificaties moet een agent ieder bericht dat hij wil versturen,
afgeven aan de MTS, die daarna zorgt dat het bericht op de juiste plek aankomt. Door
het communicatiemechanisme dat wij hebben geImplementeerd in de VertisAgent, is
de MTS echter geheel overbodig. ledere VertisAgent heeft een methode send () die
een bericht verstuurd naar een andere agent. Dit biedt echter we! de mogelijkheid om
later, wanneer een geschikte FIPA uitbreiding beschikbaar komt, deze methode te
gebruiken om het bericht door te sturen naar de MIS, in plaats van zeif het bericht
naar de juiste agent te versturen. In ieder geval kunnen we op dit moment ook zonder
deMTS.
Als laatste zijn we de implementatie van een SLO-parser kwijt. Deze parser hebben
we nodig, aangezien de communicatie met de Directory Facilitator in SLO gebeurt. De
slechte implementatie van de SLO-parser van de huidige FIPA uitbreiding van het
Grasshopper platform is één van de redenen om van die uitbreiding af te zien. Deze
parser kunnen we dus ook niet gebruiken binnen ons platform. Een nieuwe parser
ontwikkelen kost te veel tijd. Daarom is besloten om op dit moment gebruik te maken
van RDF als communicatietaal tussen agents en de DF. Hiervoor is een RDF schema
gemaakt, die nauw aansluit bij de SLO-specificatie van de FIPA DF. In de toekomst
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kan op die manier eenvoudig een bericht aan de DF in RDF omgeschreven worden
naar SLO. In bijiage 1.3 is het RDF schema te zien die we hiervoor gebruikt hebben,
inclusief een voorbeeld van het gebruik van dit schema.
10.6.5 Ontwikkelde basisagents
In

de vorige paragraaf hebben we een aantal basiscomponenten besproken die

ontwikkeld zijn voor het nieuwe agent platform. Om daadwerkelijk gebruik te kunnen
maken van de functionaliteit die deze componenten bieden, moeten we agents gaan

uitrusten met deze componenten. In totaal zijn een zestal basisagents ontwikkeld,
ieder met een bepaalde basisfunctionaliteit, waarbij sommige agents uitbreidingen zijn
op andere agents. De inheritance structuur ziet er als volgt uit:

Figuur 22: Inheritance diagram van basisagents

Allereerst is de vertisAgent ontwikkeld. Deze agent beschikt over het message-

systeem waarmee de agents op het platform met elkaar communiceren. Een
VertisAgent kan dus willekeurige tekstberichten ontvangen en versturen.
Een uitbreiding op deze class is de VertisRDFAgent, die in staat is om tekstberichten
met een opmaak in RDF om te zetten naar de interne representatie van RDF, zoals
beschreven in paragraaf 10.6.1.

Om een agent services te laten aanbieden, moet de agent zich registreren bij een
Directory Facilitator. De VertisServiceAgent bevat alle functionaliteit voor het
vinden van een Directory Facilitator op de agency waar de service wordt aangeboden
en het registreren van de services die aangeboden worden door de agent.

Als mogelijke service zou een agent informatie kunnen verschaffen die zich in een
database bevindt. Hiertoe moet de agent in staat zijn vragen te beantwoorden over
gegevens die in die database staan. De VertisDBAgent bevat de benodigde
functionaliteit om RDFQueryHandler-objectefl te verbinden met de aangeboden
service, zodat gegevens uit één of meerdere databases of RDF documenten gehaald
kunnen worden.
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Om aangeboden services te kunnen gebruiken, hebben we een agent nodig die in staat

is om aangeboden services te vinden. Hiertoe is de VertisuserAgent ontwikkeld.
Deze agent zoekt naar een Directory Facilitator op de agency waarop de agent zich
bevindt en raadpleegt deze Directory Facilitator om de locatie en identiteit van
specifieke service-agents te achterhalen. Aan de hand van gevonden resultaten wordt
dan een lijst gegenereerd met alle adressen en identifiers van de beschikbare services.

Om flu ook nog te zorgen dat services gebruikt kunnen worden, is de searchAgent
ontwikkeld. Deze agent zoekt naar een specifieke service, bezoekt alle agents die deze
service aanbieden, stuurt een RDF query naar deze agents, ontvangt de resultaten van
de query en stuurt deze resultaten naar een object dat zich heeft aangemeld als

AgentListener bij de SearchAgent. Op die manier kunnen alle objecten die de
AgentListener interface implementeren een SearchAgent op pad sturen om
informatie te zoeken.

10.7 Problemen
Jeder project kent zo zijn problemen. Een les die we zeker geleerd hebben, is om te
kijken of een uitbreiding waarvan men zegt dat het aan bepaalde specificaties voldoet,
ook daadwerkelijk aan die specificaties voldoet. Op die manier hadden we veel eerder

met Grasshopper kunnen overleggen over het realiseren van een nieuwe FIPA
uitbreiding voor hun platform, waardoor we tijdens ons project die uitbreiding al
hadden kunnen gebruiken.

Een voordeel is echter wel geweest, dat we ons flu tij dens de ontwerpfase fliet hebben

laten afleiden door de benodigde extra implementaties van FIPA componenten en
functionaliteit. Hierdoor hebben we een ontwerp van het ontwikkelplatform die nog
steeds geldt wanneer de flieuwe FIPA uitbreiding van Grasshopper toegevoegd wordt.

Een ander probleem wat zich tijdens dit traject voordeed, was het verschil in SQL
tussen verschillende databasesystemen. Het eerste ontwerp van de SQL vertaler heb ik
getest met behulp van een eenvoudige database in Microsoft Access. Op het moment
dat ik uiteindelijk toegang had tot een database van Oracle, werkte de vertaler echter

niet meer. Na het doorspitten van de handleidingen van beide systemen en het
ontcijferen van geheimzinnige foutmeldingen, kwam ik er achter: de patronen die
gebruikt worden voor het vergelijken van strings (tekenreeksen) verschillen. Willen
we bijvoorbeeld kijken of de tekenreeks abcd in een databaseveld voorkomt, dan
gebruiken we hiervoor in 'Access-SQL' de conditie
where veldnaam Like *abcd*F
In

Oracle zou eenzelfde controle emit zien als

where veldnaam

Like '%abcd%'

Daarnaast heeft Access meer geavanceerde mogelijkheden voor patroonherkenning
dan Oracle. Andere patroonherkenning dan voor de controle of een veldwaarde begint
of eindigt met een tekenreeks of een tekenreeks bevat, is voor de huidige versie van

de SQL vertaler niet nodig. De SQL vertaler is flu alleen geschikt voor Oracle
databases. Voor andere databasesystemen kan het nodig zijn om de gegenereerde
SQL-statements aan te passen.
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11 Voorbeeldtoepassingen
Nu we een platform hebben ontwikkeld, waarmee mobile agent applicaties kunnen

worden ontwikkeld, zullen we moeten demonstreren wat zoal met een dergelijk
platform mogelijk is. Daarom ontwikkelen we een voorbeeldtoepassing. De
toepassing moet laten zien hoe met mobile agents toegang te verkrijgen is tot
gegevensbronnen zoals databases, moet een goed overzicht geven van de benodigde
componenten binnen een systeem dat gebruik maakt van mobile agents, moet laten
zien hoe agents via een webinterface te versturen zijn en moet tot de verbeelding
spreken. Op die manier zal ook in de toekomst, na het beeindigen van dit project,
binnen Vertis gebruik gemaakt worden van het door ons ontwikkelde platform.

De keuze is gemaakt voor een webservice, waarmee gebruikers persoonlijke
assistenten (agents) kunnen aanschaffen. Deze persoonlijke assistenten kunnen dan

opgeleid worden, door nieuwe services aan te leren. Wanneer een assistent een
bepaalde service heeft aangeleerd, kan de assistent voor de service gebruikt worden.
Te denken valt aan zoekservices, het geven van bepaalde informatie op vaste tijden of
het aanschaffen van producten via het Internet. In het ontwerp van deze
voorbeeldtoepassing is duidelijk gekozen om de mobile agents te representeren als
fysieke wezens richting de gebruiker.

In de volgende paragrafen zal verteld worden hoe de gehele toepassing vorm
gekregen heeft, welke services de voorbeeldtoepassing op dit moment aanbiedt, hoe
we contact houden tussen de webserver en de mobile agent en welke problemen we
zijn tegengekomen.
11.1 De architectuur

te beginnen gaan we een webservice aanbieden, die zowel via een normale
thuiscomputer met een webbrowser te benaderen is, als via een WAP device, zoals
een mobiele telefoon. Hiervoor hebben we een webserver nodig. Aangezien de kennis
aanwezig is om via Java Servlets dynamisch webpagina's te genereren, gaan we deze
techniek gebruiken om voor zowel een normale webbrowser als een WAP browser de
Om

services aan te bieden.

Op de webserver wordt de administratie bijgehouden voor elke gebruiker, wat betreft

de agents die een gebruiker heeft en de services die iedere agent kan uitvoeren.
Daarnaast heeft de webserver een verbinding met een agency, die lokaal of op een
andere computer uitgevoerd wordt. Via deze verbinding kan gekeken worden of er
bepaalde agents bezig zijn voor een gebruiker en kunnen agents gestart en
weggestuurd worden.

De bedoeling is om alles zo generiek mogelijk op te zetten. Zo is het de bedoeling dat
later ook webpagina's gegenereerd kunnen worden voor andere browsers, zoals de

browsers die we vinden op handhelds (kleine handcomputers). Deze computers
maken we! gebruik van het HTTP protocol, maar hebben minder k!euren, minder
geheugen, een kleinere schermgrootte en ondersteunen vaak geen Javascript, Flash, et
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cetera. Daarom hebben we een interface DeviceHandler gemaakt, die de interface
vormt voor een willekeurig device. Voor deze interface hebben we daarna twee
implementaties gemaakt, namelijk de HTMLHandler en de WMLHandler, waarmee
respectievelijk HTML-pagina' s en WML-pagina' s gegenereerd worden.

Naast een generieke opzet voor de devices is ook gekozen voor een generieke opzet
voor het ontwikkelen van nieuwe services. De interface AgentService specificeert de
interface tot een dergelijke service. De service is verantwoordelijk voor het geven van
een naam en een beschrijving van de service, het geven van een lijst met parameters
die de gebruiker moet invullen om de service te gebruiken, en het genereren van
HTML- of WML-pagina's om de resultaten weer te geven. Helaas zijn de services op
dit moment dus alleen geschikt voor devices die HTML of WML ondersteunen. De

beschikbare tijd binnen het project is te weinig om ook hiervoor een generieke
oplossing voor te ontwikkelen. Het verschil tussen een HTTP-device en een WAP
device is niet alleen de taal (HTML of WML) maar ook de manier van representeren
(meer of minder tekst, gebruik van plaatjes of Javascript). Op dit moment wordt er

gewerkt aan een applicatie van RDF, namelijk CC/PP [CC/PP]

,

waarmee het

mogelijk wordt voor een webbrowser om aan de webserver duide!ijk te maken om
wat voor systeem het gaat en welke voorkeuren de gebruiker heeft ingesteld. Te
denken valt dan aan we! of geen geluid, we! of geen scripttalen, we! of geen cookies,
de schermresolutie en het aantal kleuren, het beschikbaar geheugen, de
processorsne!heid, de versie van HTML of WML die ondersteund wordt, et cetera.
Met behu!p van deze gegevens zouden dan pagina's gegenereerd kunnen worden die

precies vo!doen aan de voorkeuren van de gebruiker en aan de technische
mogelijkheden van de machine van de gebruiker. Mocht CC/PP in de toekomst
gebruikt gaan worden, dan zou hier binnen de voorbeeldtoepassing optimaal gebruik
van kunnen worden gemaakt.
Het ontwerp voor de voorbeeldtoepassing ziet er als vo!gt uit:
WebServer

rseiei—
(met ondersteuning voor Java Serviets)

(bepaalt welk device gebruikt wordt)

1

AccountManager

L...

(Administratie van
gebruikers en agents)

per

1 AgentService per
aangeboden service
r

DeviceHandler
(HTMLHandIer of WMLHandIer)

r

AgentService

Figuur 23 : Ontwerp van de voorbeeldtoepassing

Met behuip van cookies kunnen we HTTP-sessies creëren. Hiermee wordt het
mogelijk om voor iedere gebruiker een instantie te maken van een DeviceHandler en
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kunnen binnen de DeviceHandler specifieke gebruikersgegevens, zoals de naam van
de gebruiker en zijn of haar agents, opgeslagen worden.
11.2 Beschikbare services
Om

de gebruiker daadwerkelijk de mogelijkheid te geven om een assistent een

opdracht te geven, hebben we twee services geImplementeerd. Allereerst een service
waarmee boeken kunnen worden gezocht in verschillende databases. Boeken hebben
een groot aantal eigenschappen waarop gezocht kan worden, zoals titel, auteur, genre,
uitgever en prijs, en boeken worden op dit moment zeer veel verkocht via het Internet,
waardoor het een uitstekende service is om mee te beginnen. De tweede service is een
weerberichten service, waarmee de gebruiker dagelijks het weerbericht van vandaag

en de vooruitzichten voor morgen per e-mail kan ontvangen, of alleen de
vooruitzichten voor morgen per SMS kan ontvangen. Beide services zullen in de
volgende subparagrafen verder uitgelegd worden.
11.2.1 De Boekenservice

gezegd, kan een gebruiker via de boekenservice zoeken naar boeken die
beschikbaar zijn op het Internet. Voorwaarde hierbij is wel, dat de boeken moeten
Zoals

voorkomen in een zogenaamde boekenwinkel. Dit houdt in, dat ergens op het Internet
een agency moet zijn, waarop een agent aanwezig is die de boekenservice aanbiedt.
Met deze agent is via RDF berichten te communiceren. Hiervoor is een nieuwe RDF
class, Book, gecreeerd, waarover RDF queries gesteld kunnen worden. In bijiage 1.4

is dit schema te vinden. Met behuip van de volgende query wordt gezocht naar
boeken met de tekst computers in de titel en waarvan de prijs lager of gelijk is aan
90. Het schema houdt nog geen rekening met verschillende valuta.
<rdf:RDF xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-Syntax-flS#"
xinlns:q =http: //www.vertis.nl/schemas/rdf_query#>
<q:Query rdf:ID=Queryl">

where>
<q:And>
<q: operand>

<q:Contains q:prop=" title" q:value="computers" />
</q: operand>
<q: operand>

<q:LowerEquals q:prop=price" q:value=90" I>

</q: operand>
</q:And>
where>
</q: Query>

<q:Action>
<q:query rdf:resource=#Queryl" />
</q:Action>
</rdf :RDF>

De huidige implementatie van de service geeft via een HTML-pagina de mogelijkheid

om te zoeken op basis van teksten in de titel, de auteur, de uitgever en het genre, een
specifiek ISBN-nummer en op basis van een maximale prijs. Via een WML-pagina

vervalt de mogelijkheid om op basis van genre of uitgever te zoeken. Dit is niet
gedaan omdat dit technisch onmogelijk is, maar om de interface voor de gebruiker zo
eenvoudig mogelijk te houden. Voor het opgeven van teksten die in de titel of in de

naam van de auteur voorkomen, kan gebruik gemaakt worden van een Boolse
expressie, met behuip van de operatoren AND en OR en door het gebruik van haakjes.
Een mogelijke zoekopdracht voor de titel zou dan kunnen zijn:
human AND (brain OR muscles) AND activity
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Op een HTTP-device worden de resultaten weergegeven in één grote tabel. Op een
WML-device krijgt de gebruiker steeds vijf gevonden resultaten te zien per 'pagina',
die via een link verwijzen naar een pagina met meer informatie over dat specifieke
boek. De gebruiker heeft de mogelijkheid om via e-mail of SMS geInformeerd te
worden wanneer de agent klaar is met het zoeken. Op de webpagina zijn tussentijdse
resultaten wel direct te zien.
11.2.2 De Wee rservice
Bij de weerservice gaat een agent niet daadwerkelijk 'op pad', maar blijft op de
agency waarop hij gecreeerd is. Van daar uit maakt de agent contact met de webserver
van het KNMI, waarbij uit de webpagina met de weersvooruitzichten de benodigde
gegevens worden gefilterd. Het vooruitzicht voor de huidige dag bestaat uit een aantal
regels tekst. Deze tekst is te lang op via SMS te versturen, aangezien een SMS bericht

uit maximaal 160 tekens mag bestaan. Daarom wordt deze tekst dan ook alleen
verstuurd naar de gebruiker, wanneer deze de resultaten per e-mail wil ontvangen.
Een mogelijk vooruitzicht zou er als volgt uit kunnen zien:
VRIJ ZONNIG, LATER VANUIT HET OOSTEN 00K WOLKENVELDEN
Het is momenteel vrij helder en de temperatuur loopt uiteen van
een graad of 4 in het noorden en oosten tot zo'n 6 graden
elders. In het noordoosten was er zelfs een graad vorst aan de
grond.
De dag start fris en zonnig, maar op nadering van een zwak
warmtefront vanuit Duitsland krijgen het oosten en zuidoosten
te maken met enkele wolkenvelden welke geleidelijk westwaarts
trekken. In het westen blijft het waarschijnlijk tot ver in de
middag zonnig.
De middagtemperatuur loopt uiteen van zo'n 13 graden in het
noordelijk kustgebied tot 18 in het zuiden. De wind waait nog
steeds uit de noordoosthoek en is meest matig, kracht 3 tot 4.

Woensdagochtend zijn er eerst nog enkele wolkenvelden, maar
daarna wordt het zonnig en fraai voorjaarsweer. Met een naar
oost draaiende wind wordt dan warme lucht aangevoerd. Later
deze week liggen de middagtemperaturen boven de 20
graden.

Het vooruitzicht voor de volgende dag bestaat uit de volgende onderdelen:
•

•
•

•
•
•
•

De kans op zon, in percentages,
De kans op regen, in percentages,
De verwachte hoeveelheid neersiag, in millimeters,
De verwachte minimumtemperatuur, in graden Celsius,
De verwachte middagtemperatuur, in graden Celsius,
De verwachte windrichting,
De verwachte windkracht, in Beaufort.

Deze gegevens zijn wel in een berichtje van minder dan 160 tekens te verwerken,
zelfs op een dergelijke manier dat de gebruiker kan begrijpen wat het berichtje
inhoudt. Per e-mail kan de gebruiker dan zowel het vooruitzicht voor de huidige dag
en het vooruitzicht van de volgende dag ontvangen. Per SMS is alleen het vooruitzicht
voor de volgende dag te ontvangen.
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11.3 ControllerAgents
Voor het ontwerp van de voorbeeldtoepassing is het concept van een assistent, of
gebruikersagent, volledig gescheiden van de daadwerkelijke mobile agent die het
Internet op gaat. Een gebruiker creëert zijn eigen assistenten en geeft ze een naam en
taken die ze kunnen uitvoeren. Een service bepaalt echter welke implementatie van
een mobile agent gebruikt wordt voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Zo is het

mogelijk dat twee verschillende gebruikersagents voor dezelfde service dezelfde
implementatie van een mobile agent gebruiken en evenzo kunnen voor verschillende
services, geleverd door dezelfde gebruikersagent, verschillende mobile agents
gebruikt worden.

Een service bepaalt dus welke implementatie van een mobile agent gebruikt wordt. Zo
wordt voor de boekenservice een agent gebruikt die een aantal service-agents opzoekt,

aan ieder van deze agents een vraag stelt en de resultaten aflevert. Voor de
weerservice wordt gebruik gemaakt van een agent die slechts een webpagina ophaalt
en hieruit een weerbericht vormt en aflevert.
Hoe weet de FrontServlet nu welke agents verstuurd zijn en voor wie? Hoe houdt de
FrontServlet contact met al deze verschillende agents? Sommige agents blijven lokaal
op de agency waarmee de FrontServlet contact heeft en andere verplaatsen zich over
het web. De oplossing die hiervoor bedacht is, is de volgende: iedere agent die door

een service gestart wordt, maakt gebruik van de IcontrollerAgent interface. Een
dergelijke agent noemen we een Control/erA gent. Via deze interface kan de
FrontServlet communiceren met de agent die de taak uitvoert. De agent die door de
service gestart wordt, blijft altijd op de lokale agency staan. Wanneer het toch nodig is

om een agent over het Internet te verplaatsen naar andere agencies, zoals de agent
voor de boekenservice, dan stuurt de ControllerAgent een andere agent weg om de
taak uit te voeren. Deze agent houdt contact met de ControllerAgent, zodat ook de
FrontServlet op de hoogte kan worden gehouden. In Figuur 24 is dit ontwerp grafisch
weergegeven.
FrontServlet

)
ServiceAgent

Gegevensbron

Figuur 24 : Gebruik van ControllerAgents

De service heeft dus de mogelijkheid om een ControllerAgent te starten die mogelijk
een andere agent wegstuurt, die de taak daadwerkelijk uitvoert. Bij de boekenservice
is dit inderdaad het geval. Bij de weerservice voert de ControllerAgent zeif de taak uit
en wordt geen mobile agent het Internet op gestuurd.

Het voordeel van dit ontwerp is, dat voor iedere service een zeer specifieke
ControllerAgent kan worden gemaakt, mogelijk met een extra mobile agent. Dit is
echter niet noodzakelijk, aangezien services onderling ook ControllerAgents kunnen

delen, waarbij de ControllerAgent met behulp van parameters zijn gedrag kan
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veranderen. Ten tweede heeft de FrontServlet altijd dezelfde interface, zodat niets aan

de FrontServlet gewijzigd hoeft te worden wanneer nieuwe services toegevoegd
worden. Als laatste hoeft de FrontServlet geen administratie bij te houden wat betreft
de locatie van de ControllerAgents, aangezien deze agents zich altijd op de lokale
agency bevinden. Hierdoor is het mogelijk om de webserver af te sluiten en opnieuw
te starten, zonder dat gegevens over de ControllerAgents verloren gaat.

Wanneer we ook hier weer terugkijken naar ons abstracte model, dan zijn er nog
steeds veel overeenkomsten. Het terugsturen van resultaten door het proces dat de
informatie verwerkt, is ook in ons model verwerkt. Helaas moeten we constateren dat
we in onze voorbeeldtoepassing niet optimaal gebruik maken van de efficientieregels
die we opgesteld hebben voor een dergelijk model. Het is in Java niet mogelijk om na
te gaan hoeveel geheugen een systeem beschikbaar heeft of wat de kloksnelheid van
de machine is. Hierdoor kunnen we niet bepalen wat efficiënter is: informatie ophalen
of er naartoe gaan. In de voorbeeldtoepassing zal een mobile agent zich altijd naar de
informatie verplaatsen.

11.4 Problemen
Tijdens

het ontwikkelen van de voorbeeldtoepassing zijn we tegen een aantal

problemen aan gelopen, vooral op het gebied van WAP. Deze problemen zullen hier
behandeld worden, evenals de oplossingen die hiervoor bedacht zijn.
11.4.1 Sessies en WAP
Zoals gezegd, wordt voor iedere gebruiker een specifieke DeviceHandler gestart, die

de gegevens van deze gebruiker onthoudt. Wanneer met een WAP-device een
verbinding wordt gemaakt met het Internet, wordt gebruik gemaakt van een
zogenaamde WAP-gateway. Het WAP-device, bijvoorbeeld een mobiele telefoon, belt
naar de WAP-gateway en stuurt hier de aanvragen heen voor de betreffende WMLpagina's. De WAP-gateway haalt deze pagina's van het Internet en stuurt het resultaat
terug naar het WAP-device, zoals te zien is in Figuur 25.

Figuur 25: WAP mechanisme

Hieruit volgt dat de HTTP-sessie die wordt gestart op de webserver voor de WAPgateway gestart wordt en niet specifiek voor het WAP-device. Het WAP-protocol
ondersteunt geen HTTP-sessies of cookies. De WAP-gateway ondervangt dit, door
geen cookies te ondersteunen, zodat het niet mogelijk is om een specifieke sessie te
starten voor een WAP-device.

De oplossing die hiervoor bedacht is, is zeker niet de beste oplossing. Gezien de
beperkte tijd en aangezien het gaat om een demonstratietoepassing, hebben we ervoor
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gekozen om de WMLHandler stateless te maken. Dit houdt in dat voor iedere pagina
die opgevraagd wordt door het WAP-device, de login-gegevens van de gebruiker
meegestuurd moeten worden. Dit is zeer onveilig en wordt ook niet aanbevolen om in
een praktijktoepassing te gebruiken. Er zal gekeken moeten worden of het mogelijk is
om op een andere manier onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers,

bijvoorbeeld op basis van een IP-adres. Dit valt echter buiten het bestek van dit
gedeelte van het project.

11.4.2 WAP en een firewall
In de vorige subparagraaf hebben we gezien dat een WAP-device gebruik maakt van
een WAP-gateway, om op die manier via het internet WML-pagina's op te kunnen
vragen. Om flu via een mobiele telefoon de voorbeeldtoepassing binnen de proeftuin
van Vertis te gebruiken, hebben we een webserver nodig die een verbinding heeft met
het internet. Het testen van de HTML-versie van de voorbeeldtoepassing is we!
binnen de proeftuin te doen, aangezien zowel de webserver als de c!ient browser
binnen de proeftuin van Vertis staan. De benodigde WAP-gateway voor een WAPdevice staat echter buiten de proeftuin en ook buiten de firewall van Vertis. Daarom is
een webserver buiten de firewall geplaatst, die de WML-pagina' s beschikbaar maakt
voor iedere willekeurige WAP-gateway en dus voor ieder willekeurig WAP-device.
Nu doet zich echter het volgende probleem voor: om via de WAP-interface een agent

te versturen binnen de proeftuin van Vertis, is een verbinding nodig tussen de
webserver, die buiten de firewall van Vertis staat, en een agency die binnen de
firewall en binnen de proeftuin van Vertis staat. Een dergelijke verbinding van buiten

naar binnen is inherent gevaarlijk en wordt daarom niet toegestaan door het
systeembeheer van Vertis. Aangezien dit een probleem is wat zich ook bij andere
bedrijven zal voordoen, die gebruik willen maken van de mobile agent techniek, is
gezocht naar een oplossing.

De redenatie voor de oplossing is als volgt: er mag geen verbinding worden gemaakt
van buiten naar binnen, maar we! van binnen naar buiten. We moeten daarom zorgen
dat de verbinding geInitieerd wordt vanuit de proeftuin naar de webserver, in plaats

van andersom. Het mechanisme doet denken aan POP3-mail: in p!aats van een
mailserver die laat weten dat iemand mail heeft, wordt gebruik gemaakt van een mailclient die aan de mailserver vraagt of er nieuwe mail is. In ons geval zullen we echter
s!echts één keer een verbinding maken en houden deze verbinding open. Via deze
verbinding wordt dan gecommuniceerd door middel van het versturen van objecten.

Wanneer een verbinding is opgezet, worden de gegevens voor te starten agents naar
de proeftuin gestuurd, samen met de gegevens van de agents die verwijderd moeten
worden van de agency. Nieuwe statusinformatie van aanwezige ControllerAgents op

de agency worden verstuurd naar de webserver. Helaas levert dit een bepaalde
vertraging op in het starten van een agent en het terugkrijgen van informatie, maar op
dit moment lijkt een betere oplossing niet mogelijk. Het ontwerp uit Figuur 23 moet
flu aangepast worden. Buiten de firewall, op de webserver, wordt een zogenaamde

AgentSystemProxy geplaatst. Voor de FrontServlet, die eerst een rechtstreekse
verbinding had met de lokale agency, wordt dit het aanspreekpunt voor het stasten en

verwijderen van agents en het opvragen van statusinformatie. Binnen de firewall
wordt een zogenaamde AgentSystemConnection geplaatst. Deze component heeft een
verbinding met de lokale agency binnen de proeftuin en stuurt iedere x milliseconden
nieuwe gegevens naar de AgentSystemProxy. Het nieuwe ontwerp is te zien in Figuur
26.
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Buiten Vertis

1 per

Firewall

Binnen Vertis

Figuur 26 : Ontwerp inclusief firewall ondersteuning

11.4.3 Het versturen van SMS-berichten
Eén van de mogelijke manieren om resultaten te ontvangen of om gewaarschuwd te
worden dat nieuwe resultaten gevonden zijn, is door het ontvangen van een SMS-

bericht. Op dit moment is het niet mogelijk om zonder meer SMS'jes te versturen
vanuit een programma. Voor het versturen van e-mail kan een verbinding gemaakt
worden met een willekeurige SMTP-server, waarna een e-mailbericht verstuurd kan
worden. Dergelijke servers zijn voor SMS niet beschikbaar, aangezien mobielenetwerkproviders graag verdienen aan het versturen van SMS-berichten. Om toch
vanuit een programma, bijvoorbeeld een agent, een SMS-bericht te kunnen versturen,
hebben we in eerste instantie onze mobiele telefoon die bij dit project wordt gebruikt,

aangemeld bij een service die e-mailberichten doorstuurt als SMS-bericht naar de
mobiele telefoon. Een dergelijke service maakt gebruik van een zogenaamde SMSgateway. Het e-mail adres heeft de vorm <telefoonnummer>@<provider-domein>.

Voor een normale service

is dit

niet acceptabel, aangezien de gebruiker
verantwoordelijk is voor het zich aanmelden bij een dergelijke service. Daarbij draait

de gebruiker ook nog eens op voor de kosten van die service. Wanneer het toch
mogelijk moet zijn om SMS-berichten te versturen naar een willekeurige mobiele
telefoon, zal binnen de proeftuin een eigen SMS-gateway geInstalleerd moeten
worden. Om dit mogelijk te maken, hebben we een datakabel aangeschaft voor de
mobiele telefoon die we binnen de proeftuin gebruiken. Met behuip van deze
datakabel kan de telefoon aan een seriële poort van een computer worden aangesloten.
Daarna hebben we een aantal softwarepakketten geInstalleerd, die met de telefoon
kunnen communiceren via de datakabel. Met dit soort pakketten is het bijvoorbeeld

mogelijk om het telefoonboek van de telefoon te beheren, maar ook om SMSberichten te versturen en te ontvangen. Het enige wat wij nodig hebben voor een SMS
gateway is een softwarepakket die het mogelijk maakt om SMS-berichten ook vanuit
een ander programma te versturen. CailNet [CALLNET] is een softwarepakket die dit
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via een omweg mogelijk maakt. Met CaliNet kunnen SMS-berichten verstuurd
worden via de aangesloten mobiele telefoon. Voordat een bericht verstuurd wordt,
wordt het opgeslagen in een bestandje. Wanneer een bestand met dezelfde opmaak
door een willekeurige andere applicatie in dezelfde directory wordt geschreven, dan
wordt hierdoor ook een SMS-bericht verstuurd.
Om gebruik te kunnen maken van deze 'SMS gateway' hebben we een zogenaamde
SMSServiceA gent geImplementeerd. Deze agent biedt een SMS service aan en
verwacht RDF berichten met de volgende inhoudt:
<rdf:RDF xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xmlns:sms=http: //www.sms_rdf .org/schema#>
<sms : SMS>

<sms:to>telefoonnummer van de ontvanger</sms:to>
<sms :body>inhoud van het SMS bericht</sms :body>
</sms SMS>
</rdf :RDF>

bijbehorende RDF-schema is te vinden in bijiage 1.5. Na het inspecteren van het
bericht schrijft de SMS-service agent het benodigde bestand, waarna het programma
CaliNet het SMS-bericht verstuurd via de mobiele telefoon die aan de computer is
aangesloten.
Het

11.4.4 Beperkt geheugen van een WAP device
Zoals in Figuur 25 te zien is, verzorgt een WAP-gateway de verbinding tussen een
WAP device en het Internet. De WAP-gateway leest bijvoorbeeld een WML-pagina
van een webserver en converteert dit naar een gecompileerde I binaire vorm, die door
het WAP device gelezen kan worden. Nu is de grootte van het interne geheugen van
een WAP device, gereserveerd voor deze gecompileerde vorm van WML, zeer
beperkt. Voor de Nokia 7110, de telefoon die wij binnen het project gebruikt hebben,
is dit geheugen 1397 bytes groot. Voor andere WAP-telefoons is dit hooguit iets meer
dan 3000 bytes. Vooral voor dynamisch gegenereerde WML-pagina's levert dit nogal
wat problemen op. Wanneer bijvoorbeeld de resultaten van een zoekopdracht naar de
telefoon worden gestuurd, is niet bekend hoeveel geheugen dit gaat innemen op de
telefoon. Daarnaast is ook niet bekend hoeveel geheugen op de telefoon beschikbaar
is, aangezien dit afhankelijk is van het type. Daar komt bij, dat we vanwege het
sessieprobleem uit paragraaf 11.4.1 de WMLHandler stateless hebben moeten maken.
We kunnen zoekresultaten dus niet per gebruiker onthouden. Op dit moment hebben
we dit probleem niet direct kunnen oplossen. Wanneer we echter in staat zijn om het
sessieprobleem op te lossen, dan zal ook dit probleem uit de wereld zijn.
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12 Conclusies en aanbevelingen
we aan het einde van ons project gekomen zijn, is het tijd om terug te kijken,
conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. We doen dit door de doelstellingen
van dit project te vergelijken met de opgeleverde resultaten.
Nu

12.1 Vergaren van kennis over mobile agents
De eerste doelstelling van dit project was het vergaren van kennis. Door middel van
bet opstellen van een abstract model, het bespreken van de geformuleerde standaarden
op het gebied van mobile agents en een behandeling van de toepassingsgebieden van
mobile agents op dit moment en mogelijk in de toekomst, denk ik dat een goed beeld
is ontstaan van wat mobile agents zijn en wat we er mee kunnen.

Het is wel belangrijk om te realiseren dat de beschreven standaarden zeer onderhevig
zijn aan veranderingen, a! geldt dit meer voor FIPA dan voor MASIF. Kennis over

mobile agents is een tijdopname. We moeten de standaarden en technieken dus
constant in de gaten houden.

Met de huidige kennis zijn we in staat om situaties te herkennen waar mobile agents
mogelijk voor kunnen worden ingezet. Ons abstracte model kan zelfs uitgangspunt
zijn voor een eigen implementatie van een mobile agent omgeving, waardoor we een
platform kunnen ontwikkelen die geheel aan onze eisen voldoet.

12.2 Ontwikkelen van een ontwikkelplatform
Uitgangspunt voor het ontwikkelplatform was een platform te creëren waarmee we
nieuwe mobile agent applicaties kunnen ontwikkelen, waarbij de mobile agents en de
agencies in staat zijn om met externe agents en agencies te communiceren. Hiervoor
moeten we ons houden aan standaarden en afspraken. Op een aantal punten schieten
de huidige standaarden tekort:
•

Er is behoefte aan één programmeertaal en één basisplatform. Pas dan kunnen
we agents vrij over het Internet laten bewegen en volledig laten interopereren
met agents van andere ontwikkelaars.

•

Op het gebied van beveiliging van agents en agencies is nog veel onderzoek
nodig.

•

Nieuwe methodieken moeten ontwikkeld worden.

•

Er is behoefte aan gestandaardiseerde ontologieen.

Door het ontbreken van een gestandaardiseerd platform, kunnen we hooguit met
externe agents communiceren. Een agency van ons platform is niet in staat om een

mobile agent van een ander platform te ontvangen. Door het ontbreken van
gestandaardiseerde ontologieen blijft ook het communiceren tot een minimum
beperkt. Al met al moet er nog veel duidelijkheid komen op het gebied van mobile
agents.
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Het ontbreken van de mogelijkheid om met mobile agents van verschillende
platformen om te kunnen gaan, neemt niet weg dat we in staat zijn om concrete
mobile agent toepassingen te realiseren. In dat opzicht is het ontwikkelplatform zeker
geslaagd.

12.3 Aanbevelingen
Om te beginnen staan de ontwikkelingen rond mobile agents niet stil. Het is dus
belangrijk om de markt in de gaten te houden. Vooral wat betreft nieuwe specificaties
van FIPA en implementaties hiervan, zoals een uitbreiding voor Grasshopper. Binnen
Vertis zullen een aantal mensen goed op de hoogte moeten blijven van wat er zich
zoal afspeelt op het gebied van mobile agents en moeten ook in staat zijn om snel in te
spelen op nieuwe ontwikkelingen.
Ten tweede is het belangrijk om te leren omgaan met het ontwikkelde platform.
Alleen op die manier kan het gemakkelijk toegepast worden en kan het later ook
uitgebreid worden. Ook hier geldt, dat een aantal mensen op de hoogte moeten blijven
van nieuwe ontwikkelingen, zodat deze ook toe te passen zijn op het agent platform.
Deze personen kunnen een grote rol spelen in het bedenken van nieuwe
toepassingsgebieden voor mobile agents binnen Vertis.
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Verkiarende woordenhijst
ACL

—

Agent Communication Language, onderdeel van de FIPA specificaties.

Algemene taal die dient als enveloppe rond berichten die agents naar elkaar
sturen.
agency — programma dat het mogelijk maakt om agents toegang te geven tot een
computer.
agent — vaak klein, autonoom programma dat taken uitvoert in opdracht van een

persoon, organisatie of andere agent.
agent system — zie agency
AMS — Agent Management System, onderdeel van de FIPA specificaties. Zorgt dat

agents gecreeerd, verwijderd, gestopt en gestart kunnen worden. Levert
daarnaast een telefoonboekservice voor agents.
bandbreedte — grootheid voor de hoeveelheid informatie die per tijdseenheid via een
netwerk verstuurd kan worden tussen computers. Eenheid: bits per seconde.
CCL — Constraint Choice Language, content language, onderdeel van de FIPA
specificaties.
client — computer in een netwerk die services gebruikt van een server.
content language — aanduiding voor een taal die gebruikt wordt als communicatietaal
tussen agents.
CORBA — Common Object Request Broker Architecture, standaard van 0MG. Dient
verschillende
van
tussen componenten
communicatie
voor de
implementatieplatformen.
database — verzameling gegevens, opgeslagen op een gestructureerde manier.
DF — Directory Facilitator, onderdeel van de FIPA specificaties. Levert een GoudenGids-service aan agents op een specifieke agency, zodat aangeboden services
op het netwerk gevonden kunnen worden.
directory service — service die dient voor de registratie van namen en locaties.

Hiermee kunnen componenten zich registreren, waardoor zij door anderen
gevonden kunnen worden.
entiteit — term voor alles wat met een zelfstandignaamwoord aangeduid kan worden.
FIPA — Foundation for Intelligent Physical Agents. Organisatie die specificaties
maakt voor alles wat te maken heeft met agents.
firewall — software waarmee datapakketten, verstuurd van één netwerk naar het
andere, geInspecteerd kunnen worden en mogelijk kunnen worden
tegengehouden of waarvan de eindbestemming veranderd kan worden.
Grasshopper — platform waarmee eenvoudige mobile agents gecreeerd kunnen
worden. Product van IKV+÷.
HTML — Hypertext Markup Language, tekstformaat waarin webpagina' s opgemaakt
worden.
HTTP — Hypertext Transfer Protocol, protocol waarmee webpagina's kunnen worden
opgevraagd via het Internet.
IDL — Interface Definition Language, tekstformaat waarin interfaces gedefinieerd

kunnen worden voor gebruik met CORBA.
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intelligent agent — agent met de mogelijkheid om zich aan te passen aan de wensen
van een gebruiker of aan een bepaalde situatie.
internet — wereldwijd netwerk van computers
intranet — netwerk van computers binnen één bedrijf of organisatie
KIF — Knowledge Interchange Format, taal waarin willekeurige kennis kan worden
vastgelegd op een gestructureerde, ondubbeizinnige manier.
LDAP — Lightweight Directory Access Protocol, eenvoudig protocol om directory
services te benaderen.
MAFAgentSystem — abstract component van de MASIF specificatie. Dient als basis
voor een agency.
MAFFinder — abstract component van de MASIF specificatie. Levert dezelfde
functionaliteit als de DF.
MASIF — Mobile Agent System Interoperability Facilities, specificatie van 0MG
voor een mobile agent architectuur.
migreren — zich verplaatsen van één agency naar een andere.
mobile agent — agent die in staat is om tijdens het uitvoeren ervan zichzelf te
verplaatsen van één computer naar een andere.
MTS — Message Transport System, onderdeel van de FIPA specificaties. Dienst voor
het versturen van berichten tussen agents.
0MG — Object Management Group, onder andere verantwoordelijk voor de CORBA
en MASIF specificaties.
ontologie — verzameling concepten en relaties daartussen. Wordt gebruikt om
eenduidig een context vast te leggen voor een conversatie.

ontwikkelplatform — verzameling samenhangende basiscomponenten waarmee
nieuwe toepassingen ontwikkeld kunnen worden.
—
Object Request Broker, onderdeel van de CORBA specificaties.
Aanspreekpunt voor interfaces die gedefinieerd zijn met behulp van een DL.
PDA — Personal Digital Assistant, eenvoudige computer in zakformaat.

ORB

place — locatie op een agency, waaraan rechten kunnen worden gekoppeld voor de

agents die op deze locatie mogen verblijven.
query — een vraag, vaak gesteld in een gestructureerde taal.

RDF

— Resource

Description Framework, applicatie van XML waarmee willekeurige

entiteiten kunnen worden beschreven. Eén van de mogelijke content
languages, gespecificeerd door FIPA.
region — een verzameling agencies die behoren tot dezelfde organisatie of eigenaar.
Via de region kunnen agencies onderling informatie uitwisselen wat betreft de
agents die op de agencies verblijven en het type agents die ontvangen kunnen
worden.
RMI — Remote Method Invocation, de equivalent van RPC, gebruikt binnen Java.

RPC

Procedure Call, techniek die het mogelijk maakt om een procedure
van een softwarecomponent aan te roepen door een andere
softwarecomponent, terwiji beide componenten niet op dezelfde computer

— Remote

uitgevoerd worden.

runtime environment — de volledige computeromgeving waar een programma de
beschikking over heeft wanneer het uitgevoerd wordt. Dit houdt onder andere
beschikbaar geheugen, schijfruimte, invoer- en uitvoerkanalen en
processortijd.
semantisch web — benaming voor de op handen zijnde verandering van het Internet,
waarbij alle informatiebronnen die hierop beschikbaar zijn, voorzien worden
van een semantische beschrijving in een machine-leesbare vorm.
in:
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serialiseren — het coderen van een verzameling gegevens in één reeks van bytes,
zodat
deze
gegevens
overgestuurd
kunnen worden
via een
communicatiekanaal. Het serialiseren moet gestandaardiseerd zijn, aangezien

de ontvangende kant de reeks van bytes weer moet kunnen omzetten in de
oorspronkelijke gegevens.
server — computer in een netwerk die services aanbiedt aan clients.
SL — Semantic Language, content language gespecificeerd door FIPA.
SMS — Short Message Service, techniek waarmee het mogelijk wordt om korte

berichten te versturen tussen mobiele telefoons.
SMS-gateway — service waarmee het mogelijk wordt om vanaf het Internet een SMS
bericht te versturen naar een mobiele telefoon.

speech act theory —

theorie,

waarin gekeken wordt naar de achterliggende

bedoelingen die impliciet aanwezig zijn in gesproken of geschreven taal.
SQL — Structured Query Language, query-taal die wordt gebruikt voor de
communicatie met databases.
stationary agent — agent die niet in staat is om zichzelf te verplaatsen naar een andere
agency, jets dat een mobile agents wel kan.
sterke migratie — manier van migreren waarbij de agent na aankomst op de nieuwe
agency uitgevoerd wordt vanaf de positie waar hij opgehouden is op de vorige
agency. De agent hoeft hierbij niet zeif zijn status bij te houden.
URI — Uniform Resource Identifier, unieke naam voor een willekeurige entiteit.
URL — Uniform Resource Locator, een URI, waarbij de naam verwijst naar de locatie
waarop een resource ook daadwerkelijk te vinden is.
Vertis — ICT bedrijf, gespecialiseerd in Oracle toepassingen. In opdracht van en bij
deze organisatie is de afstudeeropdracht uitgevoerd.
virus — computerprogramma dat zich via een achterdeurtje toegang verschaft tot een
computer en hierop schade kan aanrichten.
WAP — Wireless Application Protocol, protocol dat gebruikt wordt voor het

verkrijgen van Internettoegang op een mobiel apparaat, zoals een mobiele
telefoon of een PDA.
WAP-gateway — service waarmee mobiele apparaten via het WAP protocol toegang
krijgen tot het Internet.
WML — Wireless Markup Language, tekstformaat waarin pagina's bestemd voor
WAP-apparaten opgemaakt worden, vergelijkbaar met HTML.
XML — eXtensible Markup Language, tekstformaat waarmee willekeurige
documenten kunnen worden opgemaakt op een gestandaardiseerde manier. Is
de basis voor tekstformaten als WML en RDF.
zwakke migratie — manier van migreren waarbij de agent opnieuw gestart wordt op

de nieuwe agency. De agent moet door middel van interne variabelen
bijhouden wat zijn toestand is.
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Bijlage 1: RDF-Schema's
Voor degenen die geInteresseerd zijn in de schema's die voor dit project in RDF

gespecificeerd zijn, worden deze schema's hier vermeld. Hierbij dient in acht
genomen te worden dat de hier vermelde schema's geenszins gezien mogen worden
als algemeen geaccepteerde standaarden. Ze zijn slechts binnen het kader van dit
project ontworpen en gebruikt. Desalniettemin zijn de schema's voor de query-taal, de
referentie naar een SQL datamodel en het schema voor SMS-berichten ook zeker in
andere omgevingen zeer goed bruikbaar.

1.1

De RDF query-taal

<?xml version=l.O"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf=http://www.w3.Org/1999/02/22-rdf-sYntaX-ns#"
)anlns:rdfs=http://www.w3.Org/2000/Ol/rdf-SChema#>

<rdfs:Class rdf:ID=Query>
<rdfs: label>Query</rdfs: label>

<rdfs comment>Describes a query</rdf S : comment>
</rdf s :Class>

<rdfs:Class rdf:ID='Operator>
<rdfs: label>Operator</rdf s label>
<rdfs:comment>DescribeS all operators</rdfs :comment>
</rdfs :Class>

<rdfs:Class rdf:ID=LogOperator>
<rdfs: label>Logical operator</rdfs: label>
<rdf 5 :comment>Describes all logical operators</rdfs:comment>

<rdfs:subClassOf rdf:resource=#Operator/>
</rdfs :Class>

<rdfs:Class rdf:ID=MultiLogOperator>
<rdfs:label>Logical operator with multiple operands</rdfs:label>
<rdfs:comment>Describes all logical operators with multiple
operands</rdf s : comment>

<rdfs:subClassOf rdf:resource='#LogOperator"/>
</rdfs :Class>

<rdfs:Class rdf:ID=UnLogOperator>
<rdfs: label>Unary logical operator</rdfs: label>
<rdfs:comment>Describes all unary logical operators</rdfs:commeflt>
<rdfs:subClassOf rdf:resource='#LogOperator" />
</rdfs :Class>

<rdfs:Class rdf:ID='Condition>
<rdfs: label>Condition</rdf s: label>

<rdfs:comment>The superclass of all possible conditions in a WHERE
clause</rdfs comment>
<rdfs:subClassOf rdf:resource=#Operator/>
</rdts :Class>

<rdf:PropertY rdf:ID='verify>
<rdfs: label>verify</rdfs: label>

<rdfs:comrnent>DefifleS a verification quantor. The value of this property may be
ForAll or Exists.
</rdfs : comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#Query/>
<rdfs:range rdf:resourcehttp://WWW/W3/org/2000/Ol/rdfSchema#Literal"/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID=select>
<rdfs : label>select</rdfS: label>

<rdfs:comment>DefifleS which properties should be returned by the
query</rdf s : comment>
<rdfs:domain rdf:resource'#Query'/>
</rdf : Property>
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<rdf:Property rdf:ID=from'>
<rdfs : label>from</rdf s : label>

<rdfs:comment>Defines where the data comes from</rdfs:comrnent>

<rdfs:domain rdf:resource=#Query/>
</rdf Property>

<rdf:Property rdf:ID=where>
<rdfs : label>where</rdfs: label>

<rdfs:comment>Defines the conditions for the selection</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource=#Query/>
<rdfs:range rdf:resource=#Operator" />
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID=prop'>
<rdfs : label>property</rdfs: label>

<rdfs:comment>The name of a property, used in a condition
expression</rdfs : comment>

<rdfs:domain rdf:resource=#Condition/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/Ol/rdf-schema#Literal/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID=value>
<rdfs: label>value</rdfs: label>

<rdfs:comment>The value, used in a condition expression</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="#Condition'/>
<rdfs:range rdf:resource=http://www.w3.org/2000/Ol/rdf-schema#Literal/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID="operand>
<rdfs: label>operand</rdf 5:

label>

<rdfs:comment>The operand of a logical operator</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource=#LogOperator/>
<rdfs:range rdf:resource='#Operator/>
</rdf : Property>

<rdfs:Class rdf:ID='Equals>
<rdfs: label>Equals</rdfs: label>

<rdfs:comment>Condition that states the property should equal the
value</rdf s : comment>

<rdfs:subClassOf rdf:resource=#Condition/>
</rdfs :Class>

<rdfs:Class rdf:ID='Contains>
<rdfs : label>Contains</rdf s : label>

<rdfs:comment>Condition that states the property should contain the value. The
property could be a Container type, but also a Literal type</rdfs:comment>
<rdfs : subClassOf rdf : resource=" #Condition />
</rdfs : Class>

<rdfs:Class rdf:ID='StartsWith>
<rdfs: label>Starts with</rdfs: label>

<rdfs:comment>Condition that states the property should start with a given value.
The property should therefore be a Literal type</rdfs:commerjt>
<rdfs:subClassOf rdf:resource='#Condition'/>
</rdfs :Class>

<rdfs:Class rdf:ID=EndsWith>
<rdfs: label>Ends with</rdfs : label>

<rdfs:comment>Condition that states the property should end with a given value.
The property should therefore be a Literal type</rdfs:comment>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Condition/>
</rdf s :Class>

<rdfs:Class rdf:ID=Greater>
<rdfs : label>Greater</rdf s: label>

<rdfs:comment>Condition that states the property should be greater than a given
value. The property could be an integer, a float or a literal.</rdfs:comment>
<rdfs :

subClassOf

</rdfs :Class>

rdf :

resource=" #Condition"

I>

<rdfs:Class rdf:ID=GreaterEquals'>
<rdfs:label>Greater than or equals</rdfs:label>
<rdfs:comment>Condition that states the property should be greater than or equal
to a given value. The property could be an integer, a float or a Literal.
</rdfs : comment>
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<rdfs:subClassOf rdf:resource=#Condition' />
</rdfs :Class>

<rdfs:Class rdf:ID=Lower>
<rdfs: label>Lower</rdfs: label>

<rdfs:comment>Condition that states the property should be lower than a given
value. The property could be an integer, a float or a literal.</rdfs:comment>
<rdfs:subClassOf rdf:resource='#Condition/>
</rdfs :Class>

<rdfs:Class rdf:ID=LowerEquals>
<rdfs:label>Lower than or equals</rdfs:label>
<rdfs:comment>Condition that states the property should be lower than or equal to
a given value. The property could be an integer, a float or a Literal.
</rdfs : comment>

<rdfs:subClassOf rdf:resource=#Condition'/>
</rdfs :Class>

<rdfs:Class rdf:ID='And'>
<rdfs: label>And</rdfs: label>
<rdfs : comment>Logical AND operator</rdfs : comment>

<rdfs : subClassOf rdf:resource=#MultiLogOperator I>

</rdfs :Class>

<rdfs:Class rdf:ID=Or>
<rdfs: label>Or</rdfs: label>
<rdfs : comment>Logical OR operator</rdf s : comment>
<rdf s : subClassOf rdf :resource=#MultiLogOperator' />
</rdfs :

Class>

<rdfs:Class rdf:ID='Not'>
<rdfs: label>Not</rdfs: label>

<rdfs comment>Logical NOT operator</rdf 5 : comment>
<rdfs : subClassOf rdf :resource'#tinLogOperator />
</rdfs :Class>

<rdfs:Class rdf:ID=vResult'>
<rdfs: label>Verification result</rdfs: label>
<rdfs:comrnent>Defines the result of a verification query</rdfs:comment>
</rdfs :Class>

<rdf:Property rdf:ID=result>
<rdfs: label>result</rdfs: label>

<rdfs:comment>Holds the result of a verification result.</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource='#VResult/>
<rdfs:range rdf:resource=http://www.w3.org/2000/Ol/rdf-schema#Literal/>
</rdf Property>

<rdf:Property rdf:ID=about>
<rdfs: label>about</rdfs: label>

<rdfs:comment>Specifies the ID of the query that the queryresult refers to.
</rdfs : comment>

<rdfs:domain rdf:resource=#VResult'/>
<rdfs:range rdf:resource=http://www.w3.org/2000/Ol/rdf-schema#Literal"/>
</rdf : Property>

<rdfs:Class rdf:ID=Action'>
<rdfs: label>Action</rdfs: label>

<rdfs:comment>Defines all queries that should be executed.</rdfs:comment>
</rdfs :Class>

<rdf:Property rdf:ID='query'>
<rdfs: label>query</rdf s : label>

<rdfs:comment>Specifies a query that should be executed.</rdfs:coxnment>

<rdfs:domain rdf:resource=#Action/>
<rdfs:range rdf:resource='#Query I>

</rdf: Property>
</rdf :RDF>
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RDF naar SQL

1.2

translatie

<rdf:RDF xmlns:rdf='http://www.w3.org/l999/02/22-rdf-syntax-ns#'
xmlns:rdfs='http://www.w3.org/2000/Ol/rdf—schema#'>

<rdfs:Class rdf:ID=RDFClass>
<rdfs: label>RDF Class</rdfs: label>
<rdf s : comment>

Description how to extract RDF object data from a database using SQL.
</rdfs : comment>
</rdf S :Class>

<rdf:Property rdf:ID=class>
<rdfs: label>Class</rdfs : label>

<rdfs:comment>The RDF class that is referenced</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource=#RDFClass />
<rdfs:range rdf:resource=http://www.w3.org/2000/Ol/rdf-schema#Resource/>
</rdf :

Property>

<rdf:Property rdf:ID=rdfprop>
<rdfs : label>Property</rdfs : label>

<rdfs:comment>Property of this class</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource="#RDFC1as5/>
<rdfs:range rdf:resource=#SQLReference' />
</rdf : Property>

<rdfs:Class rdf:ID='RDFProperty>
<rdfs: label>RDFProperty</rdfs: label>
<rdfs comment>

This object holds the information how to extract
RDF property data from a database using SQL.
</rdfs : comment>

</rdfs :Class>

<rdf:Property rdf:ID='propname>
<rdfs :domain rdf :resource=#SQLReference' />

<rdfs:range rdf:resource=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal/>
<rdfs: label>Property name</rdfs: label>

<rdfs:comment>The name of the RDF property</rdfs:comment>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID='path>
<rdfs:domain rdf:resource=#SQLReference/>
<rdfs:range rdf:resource=http://www.w3.org/l999/O2/22-rdf-syntax_nsLjteral"/>
<rdfs: label>Path</rdfs: label>

<rdfs:comment>The path to the database table</rdfs:comment>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID=attribute>
<rdfs:domain rdf:resource=#SQLReference"/>
<rdfs:range rdf:resource=http://www.w3.org/l999/O2/22-rcff_syntax_n5Literal'/>
<rdfs: label>Attribute</rdf s : label>
<rdfs : comment>

The name of the table attribute that holds the property value
</rdfs : comment>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID='prefix'>
<rdfs:domain rdf:resource='#SQLReference/>
<rdfs:range
<rdfs : label>URI prefix</rdfs : label>

<rdfs comment>
The prefix that should be placed in front of the value,
to make sure it is a unique value
</rdfs : comment>
</rdf : Property>

</rdf :RDF>
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1.3

Schema voor de directory facilitator

Aangezien de naam van een property binnen een RDF-namespace uniek moet zijn en
in SL-0 niet, zijn in een aantal gevallen de namen van properties anders dan de SL-O
equivalent. In deze gevallen is dit met behuip van een (!) in het commentaar bij de
properties aangegeven.
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/l999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs=http://www.w3.org/2000/Ol/rdf-schema#">
<rdfs:Class rdf:ID="Action'>
<rdfs : comment>

This resource contains a specific action the DF should undertake,
e.g. register, deregister, modify or search.
</rdfs : comment>
</rdfs : Class>

<rdfs :Class rdf : ID="df-agent-description">

<rdfs:comxnent> equivalent with the FIPA df-agent-description.
</rdfs : comment>
</rdfs :Class>

<rdfs:Class rdf:ID='agent-identifier">
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA agent-description
</rdf s : comment>
</rdfs : Class>

<rdfs :Class rdf : ID=" service-description'>

<rdfs:comment> equivalent with the FIPA service-description
</rdf s : comment>

</rdfs :Class>

<rdf:Property rdf:ID="max-depth'>
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA max-depth
</rdfs : comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#Action"/>
<rdfs:range rdf:resource=http://www.w3.org/l999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal"/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID='max-results'>
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA max-results
</rdfs : comment>

<rdfs:domain rdf:resource='#Action"/>
<rdfs:range rdf:resource='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal"/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID='search'>
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA search
</rdfs comment>
<rdfs:domain rdf:resource='#Action"/>
<rdfs:range rdf:resource='#df-agent-description"/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID=register">
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA register
</rdfs comment>
<rdfs:domain rdf:resource='#Action"/>
<rdfs :range rdf :resource='#df-agent-description' I>
Property>

<Irdf :

<rdf:Property rdf:ID="deregister'>
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA deregister
</rdfs : comment>

<rdfs:domain rdf:resource='#Action'/>
<rdfs:range rdf:resource="#df-agent-description" />
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID='modify>
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA modify
</rdf s : comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#Action"/>
<rdfs:range rdf:resource="#df-agent-description"/>
</rdf :Property>
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<rdf:Property rdf:ID="agent-name">
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA name (H
</rdfs : comment>
<rdfs:domain rdf:resource="#agent-identifier"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal"/>
</rdf : Property>

<rdf : Property rdf: ID= agent-address>

<rdfs:comment> equivalent with the FIPA addresses (!)
</rdf S : comment>
<rdfs:domain rdf:resource="#agent-identifier"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/l999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal"/>
</rdf : Property>

<rdf : Property rdf : ID= "agent-resolver'>

<rdfs:comment> equivalent with the FIPA resolvers (!)
</rdfs : comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#agent-identifier"/>
<rdfs:range rdf:resource="#agent-identifier"/>
</rdf: Property>

<rdf Property rdf ID=" service-name">
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA name (!)
</rdf s comment>
<rdfs:domain rdf:resource="#service-description"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal"/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID="service-type">
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA type (!)
</rdfs :comment>
<rdfs :domain rdf :resource" #service-description" I>

rdf:resource="http://www.w3.org/l999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal"/>

<rdfs:range
</rdf : Property>

<rdf : Property rdf: ID= "service-protocol">

<rdfs:comment> equivalent with the FIPA protocol (!)
</rdfs : comment>

<rdts:domain rdf:resource="#service-description"/>
<rdts:range rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal"/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID='service-ontology">
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA ontology (!)
</rdfs : comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#service-description" I>
<rdfs:range rdf:resource"http://www.w3.org/l999/O2/22-rdf-syntax-ns#Literal"/>
<Irdf Property>

<rdf:Property rdf:ID="service-language">
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA language (!)
</rdf s : comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#service-description"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/l999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal"/>
</rdf : Property>

<rdf : Property rdf: ID= "service-ownership">

<rdfs:comment> equivalent with the FIPA ownership (!)
</rdfs : comment>
<rdfs : domain rdf resource= '

#service-description" I>

rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal"/>

<rdfs:range
<Irdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID="name">
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA name
</rdfs : comment>

<rdfs

domain rdf : resource=" #df -agent-description" I>

rdf:resource="#agent-identifier"/>

<rdfs:range
</rdf : Property>

<rdf:Property

rdf:ID="service">

<rdfs:comment> equivalent with the FIPA services (H
</rdfs : comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#df-agent-description"/>
<rdfs:range rdf:resource="#service-description"/>
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</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID='protocol'>
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA protocol
</rdf s comment>

<rdfs:domain rdf:resource="#df-agent-description'/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/l999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal"/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID=ontology">
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA ontology
</rdfs comment>
<rdfs :domain rdf :resource='#df-agent-description" />
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal"/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID="language'>
<rdfs:comment> equivalent with the FIPA language
</rdfs : comment>
<rdfs : domain rdf resource= " #df -agent-description' />

<rdfs:range

rdf:resource='http://www.w3.org/l999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal"/>

</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID="result">
<rdfs:comment> used to encapsulate searchresults of the DF, which are sent back to
the agent that made the searchrequest
</rdfs : comment>

<rdfs:domain rdf:resource='#Action" />
</rdf Property>

<rdf:Property rdf:ID='nickname">
<rdfs:comment> convenience property, so we can search for an agent by its nickname
</rdfs : comment>
<rdfs :domain rdf : resource=" #df -agent-description"

<rdfs:range

rdf:resource="http: //www.w3 .org/l999102/22-rdf-syntax-ns#Literal"/>

</rdf: Property>
</rdf :RDF>

Schema voor boeken

1.4

<rdf:RDF xmlns:rdf='http://www.w3.org/l999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/Ol/rdf-schema#'>

<rdfs:Class rdf:ID=Book'>
</rdfs :Class>

<rdf:Property rdf:ID="isbn'>
<rdfs: label>ISBN number</rdfs: label>
<rdfs:domain rdf:resource='#Book"/>
<rdfs:range rdf:resource="http: //www.w3.org/2000/Ol/rdf-schema#Literal"/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID="title'>
<rdfs: label>Title</rdfs: label>

<rdfs:domain rdf:resource='#Book"/>
<rdfs:range rdf:resource="http: I/www.w3 .org/2000/Ol/rdf-schema#Literal'/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID='year>
<rdfs: label>Year</rdfs: label>

<rdfs:domain rdf:resource='#Book"/>
<rdfs:range rdf:resource="http: I/www.w3 .org/2000/Ol/rdf-schema#Literal"/>
</rdf :

Property>

<rdf:Property rdf:ID="publisher'>
<rdfs: label>Publisher</rdfs: label>

<rdfs:domain rdf:resource='#Book"/>
<rdfs:range rdf:resource='http://www.w3.org/2000/Ol/rdf-schema#Literal'/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID='size">
<rdfs: label>Size</rdf s: label>

<rdfs:domain rdf:resource'#Book"/>
<rdfs:range rdf:resource='http://www.w3.org/2000/Ol/rdf-schema#Literal"/>
</rdf :

Property>
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<rdf:Property rdf:ID=pages>
<rdfs: label>Pages</rdfs: label>

<rdfs:domain rdf:resource='#Book"/>
<rdfs:range rdf:resource=http://www.w3.org/2000/Ol/rdf-schema#Literal'/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID=availability>
<rdfs: label>Availability</rdfs: label>

<rdfs:domain rdf:resource="#Book/>
<rdfs:range rdf:resource=http://www.w3.org/2000/Ol/rdf-schema#Literal'/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID=author>
<rdfs: label>Author</rdf s : label>

<rdfs:domain rdf:resource=#Book"/>
<rdfs:range rdf:resource='http://www.w3 .org/2000/Ol/rdf-schema#Literal"/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID=genre'>
<rdfs: labei>Genre</rdfs: label>

<rdfs:domain rdf:resource=#Book />
<rdfs:range rdf:resource=http://www.w3.org/2000/Ol/rdf-schema#Literal'/>
</rdf :

Property>

<rdf:Property rdf:ID=price">
<rdfs: label>Price</rdfs: label>
<rdfs:domain rdf:resource="#Book" />

<rdfs:range rdf:resource=http://www.w3.org/2000/Ol/rdf-schema#Literal'/>
<Irdf : Property>

<Irdf :RDF>

1.5

Schema voor SMS-berichten

<rdf:RDF xmlns:rdf='http://www.w3.org11999102/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs=http://www.w3.org/2000/Ol/rdf-schema#>
<rdfs:Class rdf:ID="SMS>
</rdfs :Class>

<rdf:Property rdf:ID=to">
<rdfs: label>To</rdfs: label>

<rdfs:cornment>Receiver of SMS message</rdfs:comment>

<rdfs:domain rdf:resource=#SMS'/>
<rdfs:range rdf:resource=http://www.w3.org/l999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal'/>
</rdf : Property>

<rdf:Property rdf:ID=body>
<rdfs: label>Body</rdfs: label>

<rdfs:comment>Content of SMS message</rdfs:comment>
<rdfs:domain rdf:resource='#SMS'/>
<rdfs:range rdf:resource='http://www.w3.org/l999/02/22-rdf-syntax-ns#Literal/>
</rdf : Property>

<rdfs:Class rdf:ID=SMSResult>
<rdfs:comxnent>Resource which can be sent back to the sender of the message,
indicating if the message was successfully sent away.</rdfs:conixnent>
</rdfs :Class>
<rdf :DescriptiOfl rdf: ID='SMSResult .Sent'>

<rdfs:comment>Result indicating the message was sent successfully</rdfs:comment>
<rdf:type rdf:resource="#SMSResult'/>
</rdf Description>
<rdf:Description rdf:ID="SMSResult.NotSent">
<rdfs:comment>Result indicating the message could not be sent</rdfs:comment>
<rdf:type rdf:resource='#SMSResult'/>
</rdf : Description>
</rdf :RDF>
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