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ÖZET 
 
Bu çalışmada, yazılım etmenleri teknolojisinin ne tür 
yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde 
kullanılabileceği konusu netleştirilmeye 
çalışılmaktadır. Bu amaçla, yazılım etmeni kavramı 
ile yazılım bileşeni, nesne gibi bilinen kavramlar 
karşılaştırılarak,  farklı yönler ortaya konmaktadır. 
Böylece etmenlerin açık ve dinamik ortamlardaki 
kompleks yazılım sistemlerinin geliştirilmesi için 
neden iyi bir paradigma olduğu sorusunun cevabı 
bulunmaya çalışılmaktadır. Daha sonra, etmen 
tabanlı yazılım sistemlerinin genel karakteristikleri 
açıklanmakta ve yazılım etmeni teknolojisinin 
kullanıldığı başlıca uygulama alanları 
tanıtılmaktadır. Etmenlerin bu uygulama alanlarına 
kazandırmış oldukları olumlu özellikler belirtilerek 
etmenlerin bu uygulamalardaki kullanılma nedenleri 
ortaya konulmaktadır. 
 
ABSTRACT  
 
In this study, we try to explain briefly the kinds of 
software system developments in which software agent 
technology can be used.  With this purpose, the 
software agent concept is compared with the known 
concepts such as software components and objects in 
order to state the differences between them. By this 
way, we try to find the answer to the question of why 
the software agents are good paradigm for the 
development of software systems in open, dynamic 
and heteregeneous environments. Next, the general 
characteristics of agent based software systems are 
explained and the main application areas in which the 
software agent technology is used are introduced. 
Finally, by discussing the benefits of agents to these 
application areas, the reasons why agents are used in 
these application areas are made much clear. 
 
Anahtar Kelimeler: software agent, software 
component, agent applications. 
 
1. GİRİŞ 
 
Yazılım etmenleri (software agent) teknolojisi; açık, 
dinamik değişimlerin çok olduğu ve heterojen 
ortamların yapısına uygun yazılımların 
geliştirilmesine yönelik bir teknolojidir [2]. Genel 

olarak, yazılım etmenleri söz edilen türdeki 
ortamlarda özerk(autonom) bir biçimde davranma 
özelliğine sahip birimler olarak tanımlanmaktadır. 
Açık, dinamik ve heterojen ortamlara verilebilecek en 
iyi örneklerden birisi İnternet ortamıdır. Yazılım 
etmenleri, 1990’lı yıllardan itibaren İnternet üzerine 
dağılmış, değişik biçemlerde tutulan, sürekli değişen 
ve gelişen bilgilerin kullanıcı amaçları doğrultusunda 
derlenmesi ve işlenmesini gerektiren Web temelli 
uygulamalarda başarı ile kullanılmıştır [6],[7]. 
Yazılım etmenleri günümüzde de bilgi teknolojileri 
alanının en önemli ve en hızlı gelişim gösteren 
araştırma alanlarından birisi olma özelliğini 
korumaktadır [5]. 
 
Etmen Tabanlı Yazılım Mühendisliği (Agent Oriented 
Software Engineering) alanının temel amacı, etmen 
tabanlı yazılım sistemlerinin oluşturulması için gerekli 
geliştirme araçlarının/ortamlarının tasarımı ve 
gerçekleştirimini sağlamak ve daha sonra bu 
araçların/ortamların kullanımına dayanan geliştirme 
metodolojileri tanımlamaktır. Bu bağlamda, etmen 
tabanlı yazılım sistemleri geliştirenlere bu geliştirme 
sürecinde ihtiyaç duyacağı temel etmen sınıflarını ve 
servisleri sunan birçok etmen çerçevesi (agent 
framework) geliştirilmiş [2] ve etmen sistemlerini 
geliştirmek için değişik metodolojiler tanımlanmıştır 
[5].  Bununla birlikte, yazılım sistemlerini geliştirirken 
hangi durumlarda etmen teknolojisinin kullanılması 
gerektiği konusu büyük önem taşımaktadır. Etmen 
teknolojisini amaç dışında kullanmak, geliştirilen 
yazılımları gereksiz yere karmaşıklaştırarak zaman ve 
işgücü kaybına neden olacaktır. Bu durumda, etmen 
geliştirme çerçeveleri kullanmak veya belli bir etmen 
sistemi geliştirme metodolojisini takip etmenin de 
anlamı olmayacaktır. 
 
Bildirinin izleyen bölümleri şu şekilde düzenlenmiştir: 
2. bölümde yazılım etmeni ve yazılım bileşeni 
kavramları karşılaştırılarak aralarındaki temel farklar 
ortaya konmaktadır. 3. bölümde etmenlerin yazılım 
uygulamalarında kullanılmalarının temel nedenleri 
tartışılmaktadır. Yazılım etmenleri teknolojisi birçok 
farklı uygulama alanında kullanılmış olup, 
kullanılmaya devam etmektedir. Bu uygulama 
alanlarından kanımızca önemli olanları 4. bölümde 
tanıtılmaktadır. Etmenlerin başlıca uygulama 
alanlarının tanıtılmasının, etmenlerin neden 
kullanılması gerektiği konusunun anlaşılmasına 



katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Son olarak, 5. ve 
6. bölümlerde sonuçlar ve yararlanılan kaynaklar yer 
almaktadır. 
 
 
2.YAZILIM ETMENİ VE YAZILIM 
BİLEŞENİ KAVRAMLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Yazılım etmenleri ve yazılım bileşenleri yazılım 
gelişiminde ortaya çıkan iki önemli kavramdır. Her bir 
kavramın da kendine ait bir takım özellikleri 
bulunmakta ve birbirlerinden farklılıklar 
göstermektedirler [1],[3]. Etmenlerin bileşenlere göre 
yeniden kullanılabilirlik ve soyutlama düzeyi daha 
yüksektir [3]. Bir başka farklılık ise, nesne yönelimli 
sistemlerde, bir eylemin yapılıp yapılmayacağı (bir 
yöntemin çağrılıp, çağrılmayacağı) çağrımı yapan 
nesne tarafından kararlaştırılırken etmenlerin, kendi 
bilgi tabanında yer alan bilgiler çerçevesinde eylemi 
yapıp yapmayacağına karar vermeleridir [2]. 
 
Yazılım bileşenleri ve etmenleri arasındaki farklılıklar 
Tablo-1’de görülmektedir. Bu tablo ve aşağıdaki ilgili 
açıklamalar [3] numaralı kaynaktan yararlanılarak 
hazırlanmıştır. 
 
 Soyutlama   Bileşen        Etmen 
İletişim Görev atama Görev ve amaç 

atama 
Mesaj İşlem(action) için 

istekte bulunma 
ACL mesajları 

Ortam ile 
etkileşim 

Olaylar(events) Kanıların(belief) 
güncellenmesi 

Durum(state
) 

Özellikler ve 
ilişkiler 

Zihni(mental) 
durumlar 

Etkileşim 
mekanizması 

Arayüzler Eşleyici 
servis(matchmaker)

Çalışma 
zamanı 

Uygulama 
sunucusu 

FIPA platformu 

 
Tablo 1 Yazılım bileşenleri ve etmenler arasındaki 
farklar [3] 
 
 
Bu tablodaki karşılaştırmaları inceleyecek olursak; 

İletişim soyutlamasını göz önüne aldığımızda, 
etmenler ile yazılım bileşenleri arasındaki en temel 
farklılığın iletişim kurmak için kullandıkları 
mekanizmada olduğunu görebiliriz. Etmenler iletişim 
için ACL mesajları kullanırlar. Bu yaklaşımda 
gönderici(sender), alıcıya(receiver) bir hedef 
ataması(goal delegation) gerçekleştirir. Bu durum, 
etmenlerin sorumluluk(responsibility) atamasında 
kullandığı en temel mekanizmadır. Yazılım 
bileşenlerini incelediğimizde ise bileşenlerin hedef 
ataması yerine görev ataması gerçekleştirdiğini 
görürüz. Yazılım bileşenleri hedeflerine, başka bir 

yazılım bileşenlerinden işlemlerini gerçekleştirmesini 
isteyerek ulaşırlar. Bir diğer farklılık ise etmenlerin 
diğer etmenlere neyi yapmaları gerektiğini nasıl 
yapılacağını belirtmeden söylerken, bileşenlerin neyin 
yapılması gerektiğini nasıl yapılacağını belirterek 
söylemesidir. 
 
Ortam ile etkileşim soyutlamasını incelediğimiz de 
ise, etmenler  bulundukları ortamdaki dinamik 
değişimleri algılarlar, ortamı etkileyen eylemlerde 
bulunurlar ve algıları yorumlayarak amaçları 
doğrultusunda yapılması gereken işlemler için akıl 
yürütürler. Yazılım bileşenleri ise ortam ile 
somutlaştırılmış olaylar(reified events) aracılığı ile 
iletişim kurar. Bileşenler, bu olaylara aralarında bir 
ilişki oluşturduktan sonra tepki gösterebilirler. 
 
Durum Gösterimi(state representation) 
soyutlamasında ise her bir etmenin ve bileşenin birer 
durumdan meydana geldiği  fakat bu durumları ifade 
etmede farklı yaklaşımlar kullandıklarını görürüz. Bir 
bileşen durumunu diğer bileşenlerinde kullanabileceği 
özellikler(attributes) yardımıyla belirtir. Bu özelliklere 
ek olarak, bir bileşenin durumu, bileşenin diğer 
bileşenlerle olan ilişkisini de içermektedir. Bu ilişkiler 
de bir bileşenin diğer bileşenler ile ilgili neler bildiğini 
ve onlarla nasıl ilişki kurduğunu gösterir. Etmenlerde 
ise durum farklıdır. Etmenler  genel olarak özellik 
taşımazlar ancak bir bilgi tabanına (knowledge base) 
sahiptirler. Etmenlerin diğer etmenlerle ve ortamdaki 
varlıklarla(entity)  ilişkileri olabilmektedir. Etmenler 
diğer etmenlerle ilgili bilgilere erişmek için diğer 
etmenlerin bilgi tabanlarını sorgulamaları 
gerekmektedir.  
 
Etkileşim mekanizmasını incelediğimizde ise 
bileşenlerin servislerini tanımlamak ve  
istemcilerin(client) kendileriyle nasıl iletişime 
geçebileceklerini belirtmek için ara yüzler 
kullandıklarını görürüz. Etmen yönelimli yaklaşımda 
ise etmenlerin verdikleri servisleri belli bir biçimde 
kayıt ettikleri eşleyici(rehber) etmenler 
bulunmaktadır. Herhangi bir etmen belli bir servise 
gereksinim duyduğunda, eşleyici etmene 
başvurmaktadır. 
 
Çalışma zamanı ortamı incelendiğinde ise göze 
çarpan temel farklılık bileşenlerin uygulama sunucusu 
üzerinde bulunması, etmenlerin ise belli standartlara 
bağlı olarak gerçekleştirilen çok-etmenli sistem 
platformları üzerinde yaşamasıdır. FIPA etmen 
platformu [8], standart çok-etmenli sistem 
platformlarına ilişkin en bilinen örnektir. 
 
3. ETMENLERİN YAZILIM 
GELİŞTİRMEDE KULLANIMI 
 
Bir etmeni, etmen yapan en önemli özelliği özerk bir 
yapıya sahip olmasıdır. Özerklik; bir etmenin insan 



kullanıcıların, diğer etmenlerin veya sistemlerin 
doğrudan katılımı olmadan görev başlatabilme ve 
çalışabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır [2].  Bu 
özelliği etmene kullanıcısı adına  kesin kararlar 
alabilme, kullanıcısı adına anlaşma yapma gibi önemli 
işlemleri tamamlama yetkisi sağlar. Etmenlerin bu 
özelliği uygulamalarda kullanılmasının başlıca 
nedenlerinden biridir. Ayrıca etmenler planlar 
dahilinde hareket ederler ve kullanıcısının hedeflerini 
yerine getirebilecek durumları belirler ve bundan 
kullanıcıya haberdar ederler. Etmenler bulundukları 
ortamı sürekli dinlerler ve ortamdaki herhangi bir 
değişimde planlarında değişiklik yapabilirler bu da 
etmenlere esneklik sağlar. Öğrenme yeteneğine sahip 
olan etmenler geçmişteki olaylardan çıkarsama 
yaparak gelecekteki planlarında değişimler 
yapabilirler. Etmenler, her birinin kendine ait hedefi 
olan, birbirleriyle iletişim kurabilen ve karşılıklı fayda 
sağlamak amacıyla bir arada çalışan varlıklar 
topluluğunu modellerler. Bu da doğal bir soyutlama 
sağlar. Etmen teknolojisi, dağıtık hesaplama, paralel 
işleme gibi önemli teknolojileri ve yapay zeka, 
matematik gibi diğer disiplinlerdeki araştırma 
sonuçlarını ilişkilendirerek birleştirici bir teknoloji 
olma özelliği taşır. Etmenler öğrenme ve çıkarsama 
yapabilme yetenekleri sayesinde yeni durumlara kolay 
adapte olabilmektedirler. Etmen tabanlı sistemler 
birbirleriyle sıkı sıkıya bağlı olmayan yazılım 
bileşenlerinden oluşur. Bu durum da, etmenlerde 
gerçekleşen herhangi bir değişimde ilişkilerin  
dinamik olarak çalışma zamanında değişebilmesine 
imkan sağlar. Etmen teknolojisinin kompleks 
sistemlere girmesi ile de, her biri yerel ortamlarındaki 
değişimlere karşı eylemde bulunan, öğrenen, değişim 
gösteren özerk varlıklardan oluşan bir kompleks 
sistem oluşturma yolu sağlanmaya çalışılır. 
Etmenlerin sayılan bütün bu olumlu özellikleri 
uygulamalarda kullanılması için başlıca nedenlerdir. 
Yazılım etmenleri birçok uygulamada kullanılmıştır.  
[4] numaralı kaynaktan yararlanılarak hazırlanan bu 
uygulama alanlarının başlıcaları aşağıda 
belirtilmektedir. 
 
 
4. ETMENLERİN UYGULAMA 
ALANLARI 
 
İnternet'in dağınık ve sürekli genişleyen yapısına 
uygun yazılımların geliştirilmesi isteği, yeni yazılım 
teknolojileri arayışlarına neden olmuştur. Bu 
arayışların en önemli sonuçlarından birisi de yazılım 
etmeni (software agent) teknolojisidir. Yazılım 
etmenleri, 1995'li yıllardan başlayarak, İnternet 
üzerine dağılmış, değişik biçemlerde tutulan, sürekli 
değişen ve gelişen bilgilerin kullanıcı amaçları 
doğrultusunda derlenmesi ve işlenmesini gerektiren 
bir takım uygulamalarda başarı ile kullanılmıştır [10]. 
Yazılım etmenlerinin kullanılmış olduğu bu alanlarını 
inceleyecek olursak [4]: 

 
Bilgi Arama ve Filtreleme alanına baktığımızda, 
etmenler, bilgi aşırı yükleme problemine gerekli olan 
arama ve filtreleme alanında uygun bir yer alırlar. 
Bilgi aşırı yükleme problemi, geniş bir bilgi 
miktarından gerekli bilginin çekilememesi şeklinde 
tanımlanabilir. Etmenlerin bu alandaki temel rolü, 
bilgiyi çeşitli kaynaklardan toplayıp düzenleyerek 
süzgeçten geçirmesi ve kullanıcıya belirli bir biçimde 
sunmasıdır. Etmenlerin bu alanda, kullanıcının bilgi 
yönetimini gerçekleştirmesi, kullanıcılar arasındaki 
işbirliğini  desteklemesi gibi de bir takım faydaları 
vardır. Bu etmenlerin filtreleme için de kullandıkları 
iki temel teknik vardır. Bunlardan biri içerik(content) 
tabanlı filtreleme diğeri de işbirlikçi filtrelemedir. 
Bunlardan kısaca bahsedecek olursak, içerik tabanlı 
filtreleme yöntemi dokümandan anahtar kelimelerin 
çekilerek bunların kullanıcı profilindeki anahtar 
kelimelerle karşılaştırılması ve dokümanı önermek 
için yeterli uyumun olup olmadığını belirtmektir. 
İşbirlikçi filtreleme kullanıcılar arasındaki benzerliği 
ölçümlendirmek için kullanılır. Bu da, farklı 
kullanıcılar üzerindeki örnekleri yakalayarak ve bu 
kullanıcılara diğer kullanıcıların özelliklerine bağlı 
olarak tavsiyelerde bulunarak sağlanır. 
 
Elektronik Ticaret alanına baktığımızda ise, etmenin 
bu alandaki rolünü bir örnek üzerinden açıklayacak 
olursak, bir kullanıcının online uçuş bileti aradığını 
düşünelim. Birçok servis kullanıcıya en ucuz bileti 
sunmaya çalışır. Fakat kullanıcı en ucuz bileti 
buluncaya kadar arama süreci boyunca bir takım 
sorunlarla karşılaşabilir veya uygun bilet ulaşılabilir 
olduğunda kullanıcı online olmayabilir. Etmen 
teknolojisi ise bu gibi problemlerin üstesinden 
gelinebilmesi için önerilmektedir. Etmenler verilen 
fiyat, verilen ürün için uygun olduğunda kullanıcıyı 
uyarır. Örneğin şu anda, bazı ticari organizasyonlar, 
bir e-mail etmeninin uluslar arası uçuş rezervasyon 
sistemine bağlanmasına izin veren  bir kolaylık 
yaratır. Böylece kullanıcılar uçuş fiyatlarındaki her 
iniş ve yükselişte e-mail ile bilgilendirilmiş olacaktır. 
Ayrıca FIPA da etmen uygulamaları için bir takım 
desteklerde bulunmuştur. Özellikle FIPA Personal 
Travel Assistance [8] kullanıcılara tamamen otomatik 
ulaşım planlama servisi sağlayan çok etmenli, karışık 
sistemlerin nasıl oluşturulabileceğini gösteren bir 
taslak hazırlamıştır. 
 
Telekomünikasyon Ağ Yönetim alanına baktığımızda 
ise, günümüzdeki telekomünikasyon operatörlerinin, 
dinamik ve yarışçı bir ortamda çalıştıklarını görürüz. 
Bu operatörler yeni  servisler sağlamalı ve yeni 
teknolojiler tanıtmalıdır. Bunun için de bir etmenin 
ağdaki her bir elemanın kontrol ettiği etmen tabanlı 
bir sistemde, ağ yönetimi için kullanılması 
önerilmektedir. Etmenlerin böyle bir alanda 
kullanılmasının sağladığı bir takım avantajlar vardır. 
Bunlar; çok etmenli sistemin dağıtık bir yapıda olması 



ve böylece her bir etmenin yönetecek olduğu ağ 
elemanında yer alması, her bir etmenin özerk olarak 
davranabilmesi ve kontrolün merkezi olarak 
gerçekleştirilmemesi, bir etmen sisteminin çok esnek 
bir yapıya sahip olması yani sisteme yeni bir elemanın  
eklenmesinde sorun çıkmaması, belirlenmiş bir 
etmenin her tip ağ elemanı ile iletişim kurabilmesi, 
karşılaşılabilecek problemlere karşı etmen tabanlı 
sistemlerin uyarılarda bulunması, etmenlerin diğer 
telekomünikasyon şirketleriyle iletişime geçebilme 
kabiliyetleri gibi bir takım avantajlar sayabiliriz. 
 
Telekomünikasyon Servis Yönetimi alanına 
baktığımızda ise, günümüz telekomünikasyon 
servislerinin kompleksliğinin arttığını ve pazarlama 
zamanlarının da azaldığını görmekteyiz. 
Telekomünikasyon servis yönetiminde etmen tabanlı 
sistemlerin kullanılması ile bir takım avantajlar 
sağlanmış oldu. Bunlar; bir etmenin bilgisini 
kullanıcının kompleks bir servisten en iyi şekilde 
yararlanmasını sağlamak için kullanması, bir etmenin 
zaman içinde kullanıcının ihtiyaç ve tercihlerine uyum 
sağlayabilmesi, her bir servisi yöneten etmenlerin 
karmaşık servisler arasındaki istenmeyen etkileşimleri 
engellemesi, müşteri etmeninin, servis sağlayıcı  ve ağ 
sağlayıcı etmenleri ile görüşerek  müşteri için en iyi 
servisi elde etmesi gibi bir takım avantajlar sayabiliriz. 
 
Anlamsal Web Alanını incelediğimizde ise, web 
üzerindeki verinin otomatik olarak işlenmesi ve farklı 
uygulamalardaki verilerin entegrasyonunda özerk 
yazılımların kullanılabilmesi olanağı tanıyan anlamsal 
web’in [9] etmen uygulamaları için ideal bir ortam 
olduğu görülmektedir. Web tabanlı uygulamalarda, 
programların bağımsız olarak veriyi paylaşabilmeleri 
ve işleyebilmeleri gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek 
için de web sayfalarının içerik tanımlamalarını 
makinelerin de yorumlayabileceği bir şekilde yapmak 
gerekmektedir. Buradan şu sonuca ulaşabiliriz ki 
anlamsal web ve etmen tabanlı hesaplama alanları 
birbirleriyle yakından ilişkilidir ve anlamsal web alanı 
bir takım gereksinimlerini karşılayabilmek için etmen 
tabanlı hesaplama alanının desteğine ihtiyaç 
duymaktadır [5]. Anlamsal web alanı, gelecekteki 
temel araştırma alanları ve üzerine kurulabilecek olan 
bütün etmen uygulamaları için üzerinde gelişim 
sağlanabilecek bir zemin sunmaktadır. 
 
5. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada yazılım etmenlerinin kullanıldığı 
yazılım sistemleri ve etmenlerin bu sistemlere 
sağladıkları faydalar incelenerek, neden etmenleri 
kullanmamız gerektiği konusu açıklanmaya 
çalışılmıştır. Etmenlerin sahip olduğu özerklik, 
çıkarsama yapabilme, hedefleri doğrultusunda planlar 
yapıp bunları uygulamaya geçirebilme, ortamı 
dinleyen ve algılayan yapısıyla gerektiğinde 
planlarında değişiklik yapabilme gibi akıllı olarak 

nitelendirilebilecek özellikleri, etmenlerin kullanılma 
nedenlerinin başında gelmektedir. Bu çalışma ile 
etmenlerin temel özellikleri ve nesnelerden ayrılan 
bazı özellikleri belirtilerek, etmenlerin 
kullanılabileceği alanlar hakkında fikir verilmeye 
çalışılmıştır. Uygulamalarda etmenlerin kullanımının 
sağladığı avantajlar incelenerek, ulusal yazılım 
sektörünün, etmen tabanlı yazılım geliştirmeye doğru 
bir geçiş yapmasıyla daha iyi, etkin uygulamalar 
geliştirilebileceği sonucuna varılmıştır. 
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