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Özet: Bir çoklu etmen sistemi(ÇES)nin tasarımı sırasında tanımlanan normlar ve politika 
kuralları farklı eylemler gerçekleştirilirken birbirleriyle çelişebilmektedir. Bu doğrultuda 
etmenin, sistemin sosyal yapısına uygun bir şekilde işleyişine devam etmesini sağlayacak 
çözümler üretilebilmelidir. Bunun yanında rol tabanlı erişim denetiminin ÇESler üzerinde 
uygulanabilmesi amacı ile, organizasyonda bulunan bir rol yaşam döngüsüne sahip olmalıdır. 
Bir yaşam döngüsü içinde bulunan bir rolün erişim denetimi yaklaşımı farklı seviyelerde 
tanımlanmalı ve bir politika gösterim dili ile belirtilmelidir. Bu çalışmada, rollerin politika 
tabanlı işleyişi için gerekli mekanizmaların oluşturulması için tanımlanacak rol tabanlı ve 
organizasyonel çözümler üzerinde durulacaktır.         
 
Anahtar Sözcükler: Çoklu etmen sistemleri, Rol tabanlı erişim denetimi, 
Politika, Organizasyon, Rol tabanlı etmenler. 
 
A Policy Based Access Control Approach for Role Based Agents in Normative Multi-
Agent Systems 
 

Abstract: Norms and policy rules defined during the design of a multi-agent system (MAS) 
may have conflicts in the execution of different actions. Therefore, agent based solutions 
should be produced that cause continuity for processing of system’s social structure. 
Moreover, role definition in an organization should be in a life cycle to enable role based 
access control (RBAC) application to MAS. While the role is operating with respect to life 
cycle, role’s access control approach should be defined on different phases and represented 
using a policy language. In this paper, we are concerned on role-based and organization-based 
solutions for the development of necessary mechanisms on policy based execution of roles.  

 
Keywords: Multi-agent systems, Role based access control, Policy, Organization, Role based 
agents. 

1. Giriş 
 
Etmen tabanlı yazılım geliştirme yaklaşımı, 
yazılım sistemlerindeki güvenlik kavramları- 
nı içerebilmesi açısından iyi bir örnektir. 
Yazılım etmenlerinin otonom olması ve 
sosyal bir ortam içerisinde görevlerini yerine 
getirmesi hem etmen seviyesinde hem de 
varolduğu organizasyon seviyesinde bazı 
güvenlik zorunluluklarını gerçekleştirmesini 
gerekli kılar. Etmenlerin kendi hedeflerine 

erişebilmek amacıyla birbirleriyle etkileşim 
içerisinde bulunduğu ÇESlerinde böyle bir 
etkileşimin koordinasyonunun ve organizas- 
yonel ihtiyaçlarının düzenlenmesi gerekmek-
tedir [1], [2].  Hem koordinasyon hem de 
güvenlik seviyesindeki kurallar açısından 
etmenlerin oynadığı rolleri, etmen-rol ilişkisi 
ve roller arasındaki bağımlılıklar seviyesinde 
düşünebilmek gerekmektedir [3].  
 



Genel anlamda erişim denetimi, ihtiyaç 
duyulan sistem kaynaklarına erişebilmek 
amacı ile yetkili kullanıcılara izin vermeyi 
amaçlar. Bu tanımdan yola çıkarak bir 
ÇESteki rol tabanlı etmenlerin erişim 
denetiminde, etmenlerin uyması gereken 
erişim politikalarının tanımlanması ve 
gösterimi üzerinde durulmalıdır. Politikaların 
gösteriminin yanı sıra tanımlı politikaların 
işletilmesi için gereken güvenlik mekanizma-
larının gerçeklenmesi de sağlanmalıdır. Bu 
gerçekleştirim esnasında farklı erişim politika 
tanımlarının gerçeklenmeden bağımsız olma- 
sı ve mekanizmanın değişen politika koşulla-
rına uyarlanabilmesi öngörülmektedir. 
 
Son zamanlarda rol tabanlı erişim denetimi-
nin ÇESlerinde gözönüne alınması ile, etmen- 
lerin heterojen ortamlarda farklı davranışlar 
sergilemek amacı ile değişik rollere bürünme- 
si durumunda ne tür erişim haklarına sahip 
olabileceği üzerinde durulmaktadır. Etmenle-
rin bir organizasyona dahil olup, en basit 
tanımıyla bir rolü üstlenmesi, bırakması veya 
değiştirmesi durumunda karşılaşılabilecek 
çelişkilerin de farklı politikalar yardımıyla 
çözümlenmesi gerekmektedir.     
 
2. Rol Kavramı ve Rol Tabanlı Erişim 
Denetimi’ne Genel Bir Bakış  
 
Sandhu ve arkadaşlarına göre [4] rol, verilen 
bir kullanıcı/yetki kümesini biraraya getiren 
ve erişim denetimi politikası etrafında 
formüle edilebilen anlamsal yapıyı tanımlar. 
 
Rol tabanlı erişim denetimi roller, yetkiler/ 
roller ve kullanıcılar/roller arasındaki ilişkile-
ri kurar. Bu tür roller arası ilişkiler güvenlik 
politikalarını işletmekte de kullanılmaktadır. 
Örneğin, aynı anda beraberce gerçekleşeme-
yecek durumları içeren rollerin bir etmen 
tarafından eş zamanlı olarak yüklenememesi 
üzerine politikalar tanımlanması gerekmekte- 
dir. 
 

Rol tabanlı erişim denetimi temelde iki 
güvenlik prensibi üzerinde durmaktadır [2]. 
İlkine göre, sadece rolün üyeleri tarafından 
yapılan görevler için yetkiler role atanır. 
İkincisi ise, soyut kavramların (bir hesap 
objesinin kredi ve borç bilgisi gibi), okuma-
yazma gibi alt seviye erişimlerden farklı 
olarak ele alınmasıdır. 
 
Organizasyonel seviyede politika ve ilgili 
kuralları gözönüne aldığımızda ise, görevlerin 
etmenlerin çalışmaları sürecinde ayrımı 
üzerinde durulmalıdır [2]. Statik görev ayrımı 
(SGA), kullanıcıların rollere atanması üzerin-
deki kısıtları tanımlamak için kullanıl-
maktadır. Dinamik görev ayrımı (DGA) 
özellikleri ise, bir kullanıcının belirli bir süre 
(veya oturum) boyunca aktif olan rolleri 
üzerindeki kısıtları tanımlamayı amaçlar.  
 
2.1. Rol Kavramının Çoklu Etmen 
Sistemlerine Uygulanması      
  
Rol ve rol tabanlı erişim denetiminin çoklu 
etmen sistemlerine uygulanması ile ilgili bir 
örnek Şekil 1’de verilmiştir.  
 
Şekil 1’de  görüldüğü üzere  rol tabanlı erişim 
denetiminin klasik mimarisinde var olan 
kullanıcılar yerine etmen sınıfları gelmiştir. 
Etmenlerin bir kısmı görevlerinin benzerliği 
nedeniyle aynı sınıfa karşılık gelirler. Etmen-
ler sahip olduğu rollere uygun olarak diğer 
etmenlerle etkileşim içerisinde bulunur. 
Etmen davranışları, eylemler ve algılar ile 
belirlenir. Bir etmen bulunduğu ortamı algıla- 
dıkça ve ona göre tepkiler verdikçe yaşam 
döngüsüne devam eder. Tanımlanan modelde 
eylemler, diğer etmenlerle etkileşimi tanımla- 
yan iletişimsel eylemler ve bazı kaynakların 
kullanımını belirleyen pragmatik eylemler 
olarak belirtilmektedir [2].  
 



 
Şekil 1. Çoklu etmen sistemlerinde rol tabanlı 

erişim denetimi için referans modeli  [2] 
 
Politikalar, verilen bir bağlamda hangi 
eylem/algılara izin verildiğini belirler. Bunun 
yanında bir politika, belirli koşullara göre bir 
eylemin gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi-
ne ilişkin izin verilmesinden de sorumludur. 
 
Viroli ve arkadaşlarına göre [2] etmenler 
temel bir rol kümesine sahip değildir. Bunun 
yerine, her etmen aktif rol içermeyen bir 
oturum başlatır. Daha sonra rol aktivasyon 
/deaktivasyon politikaları doğrultusunda adım 
adım rolleri aktif eder. Bir oturum bütün 
roller deaktif edildiğinde bitebilir.  
  
[5]’e göre ise her etmen, inançlarını içeren 
kendi rolüne sahiptir. Bu doğrultuda, 
sosyoloji bakış açısı ÇES’e adapte 
edildiğinde etmenin kendi inançları ile sahip 
olacağı rolün inançlarının çelişmemesi, 
çeliştiğinde ise uygun çözümler üretilmesi 
gerekliliği kendi rolü kavramının temel 
katkılarındandır [6]. Bir rolün kuralları, 
hedefleri ve normları ile kendi rolününkiler 
çeliştiği durumlarda üretilmesi gereken 
çözümler sosyolojide olduğu gibi ÇES’te de 
karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, tavla 
oynayan baba-oğuldan baba kendi hedefini 
gerçekleştirmek için kazanmak zorundayken 
oğlunun üzülmesini istemediği için de 
kaybetmek isteyebilir. İşte bu tür durumlarda 
tanımlanacak normlar ve bu normların 
uygulanması da politika seviyesinde ele 
alınması gereken problemler arasında 
görülmektedir. 
 

3. Organizasyon ve Rol Kavramlarının 
Politika Seviyesinde Ele Alınması 
 
Bir organizasyonda kurallar rol, etmen ve 
organizasyon seviyelerinde ele alınabilmekte-
dir. Organizasyonel kurallar, çalışma zama-
nında mimari içinde paylaşılmalı ve güncelle- 
nebilmelidir. Her etmen organizasyonda 
meydana gelebilecek etkileşimler doğrultu-
sunda oluşacak organizasyonel değişimlerden 
haberdar olabilmelidir. 
 
Rol seviyesinde etmenlerin sahip olduğu 
kurallar (veya normlar), rol tabanlı bir 
etmenin yaşam döngüsü içerisinde bulunduğu 
duruma göre farklı rollerle çelişebilir. 
Dignum ve arkadaşlarının formalize ettiği [7] 
rol operasyonları yanında Kir ve 
arkadaşlarının tanımladığı rol yaşam döngüsü 
[5] Şekil 2’de görülmektedir.  

 
Şekil 2. Rol yaşam döngüsü [5] 

 
Rol yaşam döngüsüne göre, etmen kurulum 
(Deployed) operasyonuyla bir rolün nasıl icra 
edileceğine dair bilgiye sahip olur fakat rolü 
oynamaya dair izne sahip değildir. Yürütme 
(Enacted) operasyonunda, bir rolün 
ilklendirilmesi sağlanır. Böylece etmen, 
kendine özgü bir rol örneğine sahip olur. Rol 
aktif (Active) edildiğinde çalıştırılabilir 
haldedir ve istendiğinde askıya (Suspended) 
alınabilir. Yürütmenin kaldırılması (Deacted) 
operasyonunda rol örneğinin varlığı sonlanır. 
Ortadan kaldırma (Removed) operasyonunda 
ise etmen rolü oynama yeteneğini tamamen 
kaybeder. 
 
 



 
 
Şekil 1’de tanımlanan roller ve oturumlar 
arasında bulunan görev ayrımı kavramı ile 
Şekil 2’deki rollerin durum değişimleri 
arasında bir ilişki göze çarpmaktadır. Rol,  
yürütme (Enacted) durumuna geçtiğinde rol 
tabanlı erişim denetiminde karşımıza çıkan 
SGA kavramı üzerinde durulmalıdır. Etmen-
lerin rol örneklerine sahip olduğu yürütme 
durumunda role özgü normatif yapıların 
çelişki çözümlemesinin de yapılması gerek-
mektedir. Benzer şekilde, DGA kavramı rol 
tabanlı erişim denetiminde aktif rollerin 
varolduğu durumda ele alınmalıdır. Rolün 
sahip olduğu normatif yapıların aktif haldeki 
çelişki çözümlemesi de DGA’nın ele alındığı 
rol durumunda yapılmalıdır.  
 
Roller, yürütme (Enacted) operasyonunda 
Tablo 1’de görüldüğü üzere farklı tiplere 
sahip olabilmektedir [5]. Azami bencil 
yürütmede etmen kendi hedeflerini ön planda 
tutarak rolün ve organizasyonun isteklerini 
gözardı etmektedir. Bencil yürütmede azami 
bencil yürütmeden farklı olarak rolün hedef 
ve kuralları da gözönüne alınmaktadır. Azami 
sosyal yürütmede organizasyon tarafından 
tanımlanan rolün hedefleri ön plana 
çıkmaktadır. Sosyal yürütme ise rol 
kavramlarının gözönüne alınması yanında 
etmenin hedef ve kurallarının da mümkün 
olduğunca işletildiği durumu belirtmektedir. 
 
Kagal ve arkadaşları [8], çelişkileri 
çözümleyebilmek amacıyla bir üst politika 
katmanı tanımlamışlardır. Bu katman iki tip 
üst politika içermektedir: 
 
• Özellik önceliği (Modality precedence) 

 
• Üstünlük (Priority) 
 
 
 
 

 
 
Rol yürütme tipi Özellikleri 
 
 
Azami bencil yürütme 

Kendi rolünün tüm bilgisi, 
yüklenen rolün planları, yüklenen 

rolün kendi rolüyle çelişmeyen 
olguları, yüklenen rolün rol 

ilişkileri içerisinde bulunan diğer 
rolleri   

 
 
Bencil yürütme 

Kendi rolünün tüm bilgisi, 
yüklenen rolün planları, yüklenen 

rolün kendi rolüyle çelişmeyen 
olguları/kuralları/hedefleri, 
yüklenen rolün rol ilişkileri 

içerisinde bulunan diğer rolleri   
 
 
Azami sosyal yürütme 

Yüklenen rolün tüm bilgisi, kendi 
rolünün planları, kendi rolünün 

yüklenen rolle çelişmeyen 
olguları, yüklenen rolün rol 

ilişkileri içerisinde bulunan diğer 
rolleri   

 
 
Sosyal yürütme 

Yüklenen rolün tüm bilgisi, kendi 
rolünün planları, kendi rolünün 

yüklenen rolle çelişmeyen 
olguları/kuralları/hedefleri, 
yüklenen rolün rol ilişkileri 

içerisinde bulunan diğer rolleri  

Tablo 1. Rol yaşam döngüsünde yürütme 
(Enacted) operasyonunun tipleri [5] 

 
Özellik önceliği pozitif politika kurallarının 
negatif kurallar üzerinde (veya negatifin 
pozitif üzerinde) bulunması durumudur. 
Üstünlük üst politikasına göre ise, bir 
politikanın kuralları veya politikalar 
arasındaki kurallar arasında bir üstünlük 
tanımlaması öngörülmektedir [9].  
 
Bu bildiri kapsamında, organizasyon ve rol 
seviyesindeki politika kuralları dört tipe 
ayrılmaktadır: 
 
1. Rol tabanlı çelişkiler için politika 

kuralları 
 

2. Yönetimsel erişim denetimi politika 
kuralları 

 
3. Organizasyonel erişim denetimi politika 

kuralları 
 

4. Rol tabanlı erişim denetimi politika 
kuralları 

 



Dört politika yapısından ilkinde, bazı rollerin 
diğer rollerle beraberce aktif olması veya 
olmaması gerektiği için özellik önceliği 
tanımlanacaktır. Diğer üç politika kural 
yapısında ise, rollere ait kuralların birbirlerine 
olan üstünlük üst politikalarının bulunması 
gerekmektedir. 
 
Tablo 2 içerisinde Tablo 1’de tanımlanan rol 
yürütmelerinden etmenin hangi yürütme 
tipine göre davrandığına bağlı olarak 
işletebileceği  politika  kural tipleri 
gösterilmektedir. 
 
Rol yürütme tipi Politika kural tipi Üst Politika Tipi 
 
 
Azami bencil  
yürütme 

 
 

Rol tabanlı çelişkiler 
için politika kuralları 

Özellik Önceliği. 
Tanımlanan 

politikalarda pozitif 
veya negatif 

kurallara göre 
öncelik verilmesi 
gerekmektedir. 

 
 
 
 
Bencil yürütme 

Rol tabanlı çelişkiler 
için politika 

kuralları, Yönetimsel 
organizasyonel 
erişim denetimi 

politika kuralları, 
Organizasyonel 
tabanlı erişim 

denetimi  politika 
kuralları 

 
 

 
Kendi rolü yüklenen 

rolden ve 
organizasyonel 

kurallardan üstün 
tutulmaktadır. 

 
 
 
 
Azami sosyal 
yürütme 

Rol tabanlı çelişkiler 
için politika 

kuralları, Yönetimsel 
organizasyonel 
erişim denetimi 

politika kuralları, 
Organizasyonel 
tabanlı erişim 

denetimi  politika 
kuralları, Rol tabanlı 

erişim denetimi 
politika kuralları    

 
 
 

Yüklenen rol ve 
organizasyonel 
kurallar kendi 
rolünden üstün 
tutulmaktadır.    

 
 
 
 
 
Sosyal yürütme 

Rol tabanlı çelişkiler 
için politika 

kuralları, Yönetimsel 
organizasyonel 
erişim denetimi 

politika kuralları, 
Organizasyonel 
tabanlı erişim 

denetimi  politika 
kuralları, Rol tabanlı 

erişim denetimi 
politika kuralları    

 
Yüklenen rol ve 
organizasyonel 
kurallar kendi 
rolünden üstün 

tutulmaktadır. Fakat 
etmenin sahip 

olduğu hedef ve 
kuralların da 

gözönüne alınması 
gerekmektedir.    

Tablo 2. Rol yürütme tipi/Politika kural tipi 
ilişkisi 

 

4. Durum Çalışması 
 
Aşağıda bir üniversitedeki çalışanların 
üniversite binasının tümüne veya bazı 
odalarına girişi için gerekli politikaların 
tanımlanması üzerinde durulmaktadır [3]. 
Tablo 3’te binanın farklı kısımlarının içerdiği 
ilgili bölümler gösterilmektedir.  
 

Bölüm İçerdiği Yapılar 
Fakülte Sınıf, Kütüphane, Departman, 

Yönetim 
Yönetim Ofis   

Departman Departman Kütüphanesi, 
Departman Yönetimi, Ofis 

Departman Yönetimi Ofis 

Tablo 3. Üniversite binasındaki yapılanma 
hiyerarşisi 

 
Kural Tanım Politika 

Kural Tipi 
Kılavuz 

Kuralı 

Kılavuz rolü diğer rollerle 

beraber aktif olamaz 

(DGA). 

Rol tabanlı 

çelişkiler için 

politika kuralı 

Ziyaretçi 

Kuralı 

Ziyaretçi rolü diğer 

rollerle beraber aktif 

olamaz (SGA). 

Rol tabanlı 

çelişkiler için 

politika kuralı 

 

Yönetici 

Kuralı 

Yönetici tüm bina için 

gerekli erişim kurallarını 

değiştirebilir. Ofisler için 

varolan erişimi 

değiştiremez. 

 

Yönetimsel 

erişim denetimi 

politika kuralı 

Profesör-

Yönetici 

Kuralı 

Profesör ofisi için olan 

erişim kurallarını 

değiştirebilir. 

Yönetimsel 

erişim denetimi 

politika kuralı 

Kütüphane 

Kuralı 

Kütüphaneye erişim 

sadece halka açıkken 

mümkündür. 

Organizasyonel 

erişim denetimi 

politika kuralı 

 

Lab Kuralı 

Laba erişim sadece halka 

açıkken mümkündür. 

Organizasyonel 

erişim denetimi 

politika kuralı 

Ziyaret 

Kuralı  

Ziyaretçi sadece bir 

rehberle binayı gezebilir. 

Rol tabanlı 

erişim denetimi 

politika kuralı 

Üniversite 

Bina 

Kuralı 

Profesör, Yönetim 

çalışanları ve Sistem 

Yöneticisi her zaman 

binaya erişebilir. 

Rol tabanlı 

erişim denetimi 

politika kuralı 

Tablo 4. Üniversite binasına erişim kuralları



Tablo 4’te örnek politika kuralları bulun-
maktadır. Bu kurallar üçüncü kısımda 
anlatılan politika tipleri ile eşleştirilmiştir. 

Tablo 5’te tanımlanan kurallar ile bu kuralları 
uygulaması gereken bazı roller arasındaki 
ilişkiler gösterilmektedir. Buna göre tanımlı 
rolü yükleyen her etmen erişim denetimi için 
gerekli kuralları da yükleyerek erişmek 
istediği bölgelere erişebilir. 

 
Rol Kurallar 

Ziyaretçi Ziyaretçi Kuralı, Ziyaret Kuralı, 
Kütüphane Kuralı 

Öğrenci Lab Kuralı, Kütüphane Kuralı 
Profesör Üniversite Bina Kuralı, Lab 

Kuralı, Kütüphane Kuralı, 
Profesör Yönetici Kuralı 

Rehber Rehber Kuralı, Üniversite Bina 
Kuralı, Lab Kuralı,Kütüphane 

Kuralı 

 
Tablo 5. Rol/Kural ilişkisi [3] 

 
5. Sonuçlar 

Etmen seviyesinde birden çok rol olduğunda 
role bağlı bilginin nasıl yönetileceği önemli 
bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir 
rolün diğer rolün bilgisine erişebilmesi 
seviyesinde tanımlanan politika kuralları 
sayesinde etmenin rol perspektifinden bakış 
açısı geliştirilmektedir. 

Bir etmen birden çok rolü oynamak 
istediğinde yürütme (Enacted) seviyesinde 
olabilen rollerden sadece bir tanesi aktif 
olabilmektedir. Birden fazla rol bilgisinin 
bütünleştirilmesi seviyesinde (etmenin sahip 
olduğu pasif ve aktif bilginin güncellenmesi) 
roller yüklenirken bu rollerin birbirinin 
bilgilerine erişip erişemeyeceği de önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkmıştır.    

İleriki çalışmalarda belirtilen sonuçların 
çözülmesi amacıyla öncelikle güvenlik 
politikalarının formalizasyonu [10] ve bu 
formalizasyonun bir dil yardımıyla gösterimi 

ile bunların SEAGENT [11] çoklu etmen 
sistemi üzerinde uygulanması üzerinde 
durulacaktır.  
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