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ÖZET 
 
Gelecek yıllarda mobil işleme baskın bir bilgi işlem 
paradigması oldukça mobil uygulama ve servislere 
olan istek artacaktır. Bu doğrultuda etmen 
teknolojisinin mobil ortamlara taşınması için 
araştırmalar yapılmış ve çeşitli çerçeveler 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada, etmen teknolojisinin 
mobil bilgi işlem ortamlarına taşınmasında kullanılan 
temel yaklaşımlar tartışılacak ve etmen teknolojisini 
mobil araçlara taşımayı hedefleyen bazı etmen 
çerçeveleri tanıtılacaktır. Bu tanıtımda, en bilinen 
mobil araç etmen çerçevesi olan Jade Leap, 
AgentFactory çerçevesinin mobil ortamlar için 
geliştirilen versiyonu ve Ege Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliğinde geliştirilmekte olan bir mobil araç 
etmen çerçevesi yer alacaktır. 
 
ABSTRACT 
 
As the mobile computing will become the dominant 
information processing paradigm in future, the need 
for mobile applications and services will increase.  
Based on this prediction, a number of research 
projects have been conducted on how to port the 
agent technology into mobile environments, and as a 
result of these research projects several ubiquitous 
agent frameworks have been developed. In this paper, 
basic approaches used in porting agent technology 
into mobile computing environments will be 
discussed. Then, some of the ubiquitous agent 
frameworks that have been developed in previous 
work will be overviewed. These frameworks are; Jade 
Leap, which is one of the well-known ubiquitous agent 
frameworks, the ubiquitous version of AgentFactory, 
and an ubiquitous agent framework that is being 
developed in Ege University Computer Engineering 
Department. 
 
Anahtar Kelimeler: Yazılım Etmeni, Mobil Bilgi 
İşlem. 
 
1. GİRİŞ 
 
Mobil ve kablosuz iletişim teknolojilerindeki 
gelişmeler, bilgiye her zaman ve her yerden 
erişilebilen (pervasive/ubiquitous) hesaplama 
ortamlarını hayatımızın önemli bir parçası haline 
getirmiştir. Bu gelişmeler etmen araştırmacılarını da 

etkilemiş ve daha önce masaüstü ve sabit bilgisayarlar 
için geliştirilen etmen teknolojilerinin [5] mobil 
araçlara taşınabilmesi için çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır.  Etmen teknolojisinin mobil bilgi işlem 
ortamlarına taşınması ile, cep telefonu, cep bilgisayarı 
(PDA) gibi mobil araç kullanıcıları gerek çok-etmenli 
sistem platformlarına erişim gerekse özerk (autonom) 
yazılımların mobil araçlarda kullanılması olanağına 
kavuşacaklardır. Böylece; açık, dinamik ve heterojen 
ortamlarda kullanıcısı adına özerk bir biçimde bilgi 
arama ve bütünleştirmeyi sağlayabilen etmen 
teknolojisinin avantajlarından mobil araç 
kullanıcılarının da yararlanabilmesi mümkün 
olacaktır.  
Bu çalışmada, ilk olarak etmen teknolojisinin mobil 
araçlara taşınmasında kullanılan temel yaklaşımlar 
tanıtılacaktır. Daha sonra, mobil araçlar için 
geliştirilen etmen çerçevelerinden bazıları kısaca 
tanıtılacaktır. Jade Leap [2],[4] günümüzde en bilinen 
mobil araç etmen çerçevelerinden birisidir. Bunun 
dışında, AgentFactory  [10] etmen çerçevesinin mobil 
ortamlara taşınması çabaları ile Ege Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde geliştirilmekte 
olan ve mobil araç kullanıcılarının anlamsal web 
ortamında sunulan işlevlerden de yararlanabilmesi için 
gerekli özellikleri barındıran mobil araç etmen 
çerçevesinden de [6] söz edilecektir. 
 
2. ETMEN ÇERÇEVELERİNİN MOBİL 
ARAÇLARA TAŞINMASINDA TEMEL 
YAKLAŞIMLAR 
 
Yazılım etmeni geliştirme çerçevelerinin mobil 
ortamlara taşınmasında iki temel yaklaşım 
bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan birincisi mobil 
araçlar içinde etmen gerçekleştirimi yapmaktır. Diğer 
yaklaşım ise, mobil araç içinde etmen çalıştırmak 
yerine etmen tabanlı servisleri sabit platformdan 
almaktır. 
Mobil araç içinde etmen gerçekleştirimi yapmak 
etmenlerin iş-parçaları (thread) olarak tanımlandığı 
ortamlar için daha uygundur. Örneğin, Jade [12] 
etmen geliştirme çerçevesinde etmenler iş-parçaları 
olarak tanımlandığı için Jade Leap [2] çerçevesinde 
mobil araçlar içinde iş-parçaları olarak etmen 
geliştirme yaklaşımı tercih edilmiştir. Ancak, mobil 
araçlar için uygulama geliştirmenin asıl zorluğu, 
mobil araçlarda kaynakların masaüstü bilgisayarlara 
göre yetersiz olmasıdır. İşlem gücü, bellek kapasitesi, 



ekran boyutu, pil ve güç kaynaklarının süresi, ağ 
kapasiteleri gibi kaynak sorunları her ne kadar her 
geçen gün azalsa da kısa bir sürede masaüstü 
bilgisayarlardaki düzeye gelmesi olası 
görülmemektedir. Bu nedenle, mobil araçlardaki 
etmenler masaüstü versiyonlarına göre daha az kaynak 
kullanacak bir yapıda (lightweight) tasarlanmalıdır. 
Bu yaklaşımda, mobil araçtaki etmen iki temel 
modülden oluşmaktadır. İlk modül, etmen iletişim dili 
ile mesajlaşmayı sağlayacak İletişim modülüdür. 
Diğer modül ise, etmene özerk davranış yeteneğini 
vermek üzere temel bir davranış işletim mekanizması 
içeren Görev İşletme modülüdür. Tanımlanan 
davranış işletim altyapısı ile mobil araçtaki etmenin 
yerine getirmesi beklenen görevler tanımlanıp 
işletilebilir. Bu görevlere örnek olarak, kullanıcısı 
adına bilgi arama, bilgiyi mobil araca getirme, süzme 
ve kullanıcıya sunma görevleri verilebilecektir. Yine 
bu yaklaşımda, tipik bir çok-etmenli sistem 
platformunun sunması gereken “Etmen Yönetim 
Servisi”, “Etmen Dizin Servisi”, “Etmenler Arası 
İletişim Kanalı” gibi temel ve standart servisler mobil 
araçlara taşınmamaktadır. Bu servisler eskiden olduğu 
gibi sabit bir sunucu bilgisayarda bulunmaktadır. 
Diğer bir yaklaşım ise, mobil araç içinde etmen 
gerçekleştirimi yapmama üzerinde kuruludur. 
MobiAgent [7] ve Agents2Go [8],[9] bu tür yaklaşıma 
verilebilecek örneklerdir. MobiAgent sisteminde 
mobil araçta yalnızca etmen platformuna erişimi 
sağlayacak kodu içeren bir MIDlet kullanılmaktadır. 
Agents2Go sisteminde de kullanıcı isteklerini alıp, 
bunları sunucuya göndermekten ve daha sonra gelen 
yanıtları kullanıcıya göstermekten sorumlu bir kod 
parçası mobil araçta bulunmaktadır. Etmenler ile ilgili 
bileşenlerin tümü sabit sunucu bilgisayar üzerinde 
durmaktadır. 
Bu iki yaklaşım değerlendirildiğinde her iki 
yaklaşımın da avantajlı yönleri olduğu görülmektedir. 
Örneğin, kaynak kullanımını en aza indiren versiyon 
da (ligthweight) olsa, mobil araçlar içinde etmen 
iletişim dili ile konuşabilen ve özerk bir biçimde 
görev işletebilen etmen bileşenlerinin olması, özerk 
etmenlerin mobil araçlara taşınmış hali olarak 
görülebilecektir. Böylece etmenlerin, mobil araçlarda 
sürekli olarak ortamın ve kullanıcının davranışlarını 
algılaması, kullanıcı profilleme veya arayüzde olay 
dinleme gibi sorumluluklara sahip olabilmesi 
sağlanabilecektir. 
Ancak, gibi büyük miktarlarda anlamsal verinin 
yoğun bir biçimde işleneceği, anlamsal eşlemeye 
dayalı bilgi arama olanaklarının sunulabileceği, 
anlamsal web servis bulma ve çağırmanın mümkün 
olacağı, bağlam (context) bilgisinin anlamsal olarak 
işlenebileceği anlamsal web gibi ortamlarda mobil 
araç içindeki etmenlerin belirtilen işlevleri 
sağlayabilmeleri olası değildir. Bu durumda, belirtilen 
anlamsal web işlevleri sabit sunucuda bulunan etmen 
platformu tarafından sağlanmalıdır. Ege Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde geliştirilmekte 

olan mobil araç etmen çerçevesi de anlamsal web 
ortamlarında kullanılması hedeflendiği için hibrid 
yaklaşım tercih edilmiştir. Mobil araçta, etmen 
iletişim modülü ve basit bir görev işletici modül 
bulunurken, anlamsal web ile ilgili işlevler sunucuda 
bulunan etmen platformundan alınmaktadır. 
 
3. MOBİL ARAÇLAR İÇİN ETTMEN 
ÇERÇEVELERİ 
 
Bu bölümde; Jade [12], Agent Factory [10] ve 
SEAGENT [11] etmen geliştirme çerçevelerinin mobil 
araçlara taşınması ile ilgili çalışmalar tanıtılacaktır. 
 
3.1 Jade Leap 
 
Jade Leap, en bilinen masaüstü etmen geliştirme 
çerçevelerinden olan Jade etmen çerçevesini mobil 
ortamlara taşımayı hedeflemiştir. Jade Leap 
(Lightweight and Extensible Agent Platform) projesi 
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiş olan ve 
Avrupa’nın birçok yerinden (Fransa - Motorola, 
Almanya - Simens ve Adac, İrlanda - Broadcom, 
İngiltere - BT, İtalya - Tilab ve Universite delgi Studi 
di Parma) araştırmacıların katılımı ile gerçekleştirilmiş 
bir projedir. Jade Leap projesinin sonucu olarak cep 
telefonu, cep bilgisayarları, diz üstü bilgisayarlar, 
masaüstü bilgisayarlar ve sunucular gibi mobil veya 
sabit araçların bir arada bulunduğu heterojen ağ 
üzerine çok-etmenli sistemlerin yayılmasını sağlayan 
bir FIPA platformu oluşmuştur. 
Jade Leap çerçevesinin temel karakteristikleri aşağıda 
verilmiştir: 

·Masaüstü bilgisayarlarda, cep bilgisayarı 
(Palm) ve Java uyumlu telefonlar gibi el cihazlarında 
çalışabilmektedir. 

·GSM üzerinden TCP/IP ve  IEEE 802.11 
kablosuz yerel alan ağı alt yapısını kullanmaktadır. 

·Taşınabilirliği sağlamak için Java 
kullanılmıştır. 
 
Jade Leap temel mimarisi izleyen sayfada yer alan 
şekil-1’de görülmektedir. Jade Leap etmen içericilerin 
(agent container) birleşiminden oluşur. Bu nedenle 
dağıtık bir ortamdır. Her bir düğüm için JVM 
üzerinde çalışan bir içericinin olması uygundur. 
Uygulamanın içerik ve gereksinimlerine göre bütün 
platform tek bir içerici olarak düşünülebilir ya da ağ 
üzerinde faklı noktalara dağıtılabilir. Eğer uygulama 
kullanıcının PDA üzerindeki bilgilerinin yönetimi gibi 
bir uygulama ise PDA üzerinde tek bir içericinin 
olması uygundur. Birbiriyle takım olarak çalışan 
etmenlerin bulunduğu bir uygulamada ise birden fazla 
içericinin olması uygundur. 
Jade Leap platformunda ayrıcalıklı bir içerici  vardır. 
Bu içericiye, ana içerici (main container) adı verilir. 
Ana içerici, Jade Leap’in  diğer platformlardaki 
etmenler  tarafından bir bütün olarak algılanmasını 
sağlar. Platformun bütününe ilişkin bilgi ve servis 



sağlar. Ana içerici tektir ve platformun ön ucu gibi 
davranır. Bu içericiye platformun diğer aktif içericileri 
tarafından erişilebilmedir. Ana içerici; etmen yönetim 
servisi, rehber servisi gibi zorunlu FIPA [13] 
servislerini sunar. Ana içerici bellek veya işleme gücü 
gibi bir kısıtlaması olmayan ortamlarda çalışmalıdır. 
FIPA etmenlerin mesaj gönderimi için iletişim 
protokolleri belirlemiştir. Farklı FIPA platformlarında 
etmenler CORBA IIOP protokolü ile iletişimde 
bulunur. Ana içerici üzerinde IIOP gerçekleştirimi 
varken, mobil araçlar üzerinde yoktur. Mobil araçların 
içindeki etmenlerin iletişimi için belli bir standart 
getirilmemiştir. Platformda bu nedenle farklı 
protokoller desteklenmektedir. Bu protokollere içsel 
iletim protokolleri (Internal Transport Protocol – ITP) 
denir. 
 

 
Şekil 1. Jade Leap Mimarisi 

 
Jade Leap çerçevesi farklı uygulamalarda 
kullanılmıştır. Bir örnek olarak, mobil araçtan taksi 
çağırmayı sağlayan Jade Leap uygulaması verilecektir. 
Bu uygulamada, cep bilgisayarında-PDA bulunan bir 
etmen kullanıcısı adına şehrin herhangi bir yerinde 
taksi isteğinde bulunabilmektedir. Taksi istasyonu 
istekte bulunan kullanıcıya en uygun taksiyi 
göndermektedir. Bunun için taksilerden yer bilgisi 
almakta ve hesaplamalar yaparak sonucu kullanıcıya 
bildirmektedir. Bu sistemdeki etmenler şunlardır: 
Kişisel Etmen, Taksi Etmeni, Trafik Etmeni, 
Görselleştirme Etmeni, Taksi İstasyonu. Kişisel 
etmen; kullanıcı mobil aracında çalışır, kullanıcı 
arayüzü ile kullanıcının taksi isteğini göndermesini ve 
sonucun kullanıcı tarafından görülmesini sağlar. Taksi 
Etmeni; her bir taksi için bir tane oluşturulur. Taksi 
istasyonundan kişinin isteğini alır. Kullanıcının yer 
bilgisine göre kullanıcıya ne kadar süre içinde 
ulaşacağı bilgisini taksi istasyonuna gönderir. Trafik 
Etmeni; şehirdeki caddelerde kapalı yol bilgilerine 
sahiptir. Taksi etmenleri işe başlamadan bu bilgileri 
alır. Taksi etmenleri aldığı bu bilgilerle gideceği 
rotayı çizer. Görselleştirme Etmeni; istekler hakkında 
bilgileri taksi istasyonundan alır. Taksi istasyonundan 
taksilerin yerlerini, taksi etmenlerinden olası 
gidecekleri yolları, trafik etmeninden de kapalı yol 

bilgilerini alır. Bu bilgileri grafiksel bir arayüz ile 
sunar. Taksi İstasyonu; kullanıcı isteğini alır ve uygun 
olan taksiye verir, isteği olan kişiye uygun taksi seçilir 
ve taksi isteğinde bulunan kişinin bilgilerini verir. 
 
3.2 AgentFactory Çerçevesinin Mobil Araçlara 
Taşınması:Gulliver’s Genie 
 
Agent Factoy çerçevesinin mobil ortamlara 
taşınmasını hedefleyen bir projedir [1]. AgentFactory, 
BDI(Belief Desire Intention) mimarisine uyumlu 
etmenlerin gerçekleştirimine izin verdiği için, bu proje 
ile BDI mimarisindeki etmenler mobil araçlara 
taşınmış olmaktadır. Bu proje, turizm alanına yönelik 
bir uygulamada kullanılmıştır. Bu uygulamanın 
mimarisi şekil-2’de görülmektedir. 
“Gulliver’s Genie” olarak adlandırılan bu sistemde 
turistler cep bilgisayarlarında şehrin bir haritasına 
sahiptir. Turistin bulunduğu yere göre ilgi alanına 
giren yerler turiste sunulur. Mobil araç üzerinde 
bulunan iki etmen vardır. Diğer etmenler ise sunucu 
üzerinde bulunur. Mobil araç üzerinde “Spatial 
Agent” ve “Cache Agent” vardır. “Spatial Agent” 
kişinin hareketinden sorumludur. Hareket etmesi 
sonucu konumundaki değişikliği hesaplar. “Cache 
Agent” ise mobil araç üzerindeki hafızanın sınırlı 
olmasından dolayı düşünülmüştür. Hafızayı verimli 
kullanmayı amaçlar. Sunucu tarafında çalışan 
etmenler ise “Tourist Agent”, “GIS Agent”, 
“Registration Agent” ve “Profile Agent” olarak 
adlandırılmaktadır. “Tourist Agent” her bir kullanıcıyı 
temsil eder. “Profile Agent” kullanıcıların 
tercihlerinden sorumludur. “GIS Agent” verilen 
konuma göre ortamın modelini çıkarma görevini 
üstlenmiştir. “Registration Agent” ise oturum açma 
kapama işlemlerinden sorumludur. 
 

 
 

Şekil 2. Gulliver’s Genie Sistemi Mimarisi 
 



3.3 SEAGENT-Mobile Çerçevesi 
 
SEAGENT [11], Ege Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği bünyesindeki bir araştırma grubu 
tarafından geliştirilen yeni bir etmen geliştirme 
çerçevesidir. SEAGENT çerçevesinin iletişim ve 
planlama altyapısı, diğer etmen geliştirme çerçeveleri 
ile benzerlik göstermekle birlikte, anlamsal web 
ortamında çok-etmenli sistem geliştirilmesinde destek 
ve kolaylık sağlamak üzere, diğer etmen 
çerçevelerinde ve platformlarında olmayan bazı 
özellikler SEAGENT çerçevesinde bulunmaktadır. Bu 
özellikler daha çok anlamsal web standartlarının 
desteklenmesine yönelik işlevler üzerine 
yoğunlaşmıştır. SEAGENT ortamının mimarisi şekil-
3’te görülmektedir. 
 

 
Şekil 3. SEAGENT Katmanlı Mimarisi 

 
“Communication Infrastructure Layer”, FIPA-ACL 
etmen iletişim dili ile iletişimi sağlayan sınıfları 
içermektedir. “Agency” olarak isimlendirilen pakette 
SEAGENT etmenlerinin planlama modülü 
bulunmaktadır. “Platform Services” paketi, gerek 
standart FIPA [13] platform servislerinin (DF ve 
AMS), gerekse SEAGENT ortamına özgü bir özellik 
olan anlamsal web işlevselliğin(“Semantic Service 
Matcher” ve “Ontology Management Service”) 
gerçekleştirildiği pakettir. “Reusable Behavior Layer”, 
bir etmenin her zaman gerek duyacağı görevlerin 
önceden hazırlanarak etmene tanıtıldığı katmandır. Bu 
katmandaki görevlerin bazıları anlamsal web 
işlevselliği ile ilgilidir. Bu katman sayesinde, 
SEAGENT ortamını kullanarak etmen geliştiren 
kişiler bu görevleri baştan yazma külfetinden 
kurtulacak ve hazır olarak kullanma olanağına 
kavuşacaktır. “Application Dependent Behavior” 
katmanı ise uygulama alanına bağımlı görevlerin yer 
aldığı katmanıdır. SEAGENT ortamı hakkında 
ayrıntılı bilgi için [11] numaralı referansa veya 
http://aegeants.ege.edu.tr adresine başvurulabilecektir. 
SEAGENT-Mobile projesi ise SEAGENT etmen 
çerçevesinin mobil bilgi işlem ortamlarına taşınmasını 
hedeflemektedir. Bu amaçla, temel olarak SEAGENT 
etmen çerçevesine aşağıdaki eklentiler yapılmıştır: 

• SEAGENT Etmen iletişim kanalı, mobil 
araçların da bağlantısını sağlamak üzere 
kablosuz iletişim teknolojilerini 
desteklemek üzere genişletilmiştir. İlk 
aşamada bluetooth üzerinden yerel kısa 
mesafe bağlantılar ve GPRS protokolü ile 
bağlantı desteği sağlanmıştır. 

• SEAGENT Platformu üzerinde “mediator 
agent” adı verilen yeni bir etmen 
tasarlanmıştır. Daha önce de belirtildiği 
gibi anlamsal web ortamında çalışan 
etmenler yoğun bir şekilde anlamsal veri 
işleyecek veya anlamsal web servisleri 
arayıp, çağırma durumunda kalacaklardır. 
Bu nedenle, tüm işlevselliği mobil araç 
içindeki etmenlere atamak mümkün 
olmayacaktır. Bu tür işlevleri “mediator 
agent” yerine getirecektir. Bu etmen 
ayrıca, bağlam (context) bilgisini anlamsal 
olarak tutma ve işleme yeteneğine sahiptir. 
Coğrafi lokasyon bilgisi ve mobil araçların 
farklı özellikleri bağlam bilgisi 
kapsamında tutulmaktadır. 

• Mobil araçların içinde, FIPA-ACL etmen 
iletişim dili ile iletişimi sağlayan modül ile 
basit bir görev işletici modül 
bulunmaktadır. Bu modüller temel olarak 
kullanıcı isteklerinin “mediator” etmene 
iletilmesi ve gelen sonuçların kullanıcıya 
sunulmasından sorumludur. 

SEAGENT-Mobile tasarımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
[6] numaralı kaynağa başvurulabilecektir. 
 
4. SONUÇLAR 
Mobil teknolojilerin giderek yaygınlaşması, mobil 
araçlar için geliştirilen uygulamaların da artmasına 
neden olmuştur. Ancak mobil araçlar için uygulama 
geliştirmek bu araçlardaki kaynak kısıtlamalarından 
dolayı oldukça zordur. Ayrıca,  açık ve dinamik 
ortamlar için geliştirilen uygulamalar düşünüldüğünde 
geliştiricilerin işi bir hayli zorlaşmaktadır. Bu tür 
uygulama gereksinimlerini karşılayabilmek için mobil 
araçlara etmenler aracılığı ile akıllı servis sağlama bir 
çözüm olarak görülmüş ve bu altyapıyı sağlayan 
sistemler oluşturulmuştur. Genel yaklaşım, mobil 
araçlarda daha az kaynağa ihtiyaç duyacak şekilde 
“lightweight” olarak adlandırılan etmenler kullanmak, 
daha karmaşık fonksiyonların ise sabit sunucularda 
bulunan aracı etmenler vasıtası ile sağlanmasıdır.   
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