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                                           ARAÇ UZAKTAN ERĠġĠM 

 

ÖZET 

Taşıt araçlarının günlük hayatımızda önemli rol oynamaya başlamasıyla, araç 

otomasyonunun genel amaçlı bilgi işlemin bir uzantısı haline geleceğini 

görmekteyiz. Bunun sonucu olarak “araç yerel bilgi ağlarına erişim ve bilgi aktarımı” 

güncel bir araştırma konusudur. 

Bu tür bir iletişim için, etmen teknikleri kullanılabilir. Gezgin etmen teknolojisi, 

gezginlik ihtiyaçlarını en iyi karşılar niteliktedir. Zira gezgin ortamları ziyaret edip 

bu ortamlarda otonom olarak çalışan gezgin etmenler, gezgin ortamın her an için 

genel bilgi ağına bağlı olması zorunluluğu getirmemektedir. Ayrıca gezgin etmenler, 

araç dışındada değişik etmen çalışma ortamlarını, esnek ve asenkron bir biçimde 

ziyaret ederek, araç ortamıyla bütünleşik harici uygulamaları destekleyebilirler. 

Bu çalışmada, böyle bir mekanizmanın faydalı ve olurlu olduğunu göstermek üzere, 

araç yerel bilgi ağlarına, geniş alan ağlarından erişim ve bilgi değişimi için, etmen 

tabanlı bir sistem tasarlanmış ve gerçeklenmiştir. 

Sistem, araçta etmen çalışma ortamını barındıran ve CAN yolu araç yerel bilgi ağı 

üzerindeki düğümlerle bağlantılı çalışan bir ağ geçidi bilgisayarına sahiptir. 

Otomasyon verileri, CAN yolu  düğümleri ile ağ geçidi bilgisayarı üzerindeki içerik 

yönetim etmeni arasında CAN yolu üzerinden aktarılmaktadır. 

Gezgin etmenler, bilgi alıp vermek üzere ağ geçidi bilgisayarını ziyaret 

edebilmektedir. Herhangi bir CAN yolu düğümünde gerçekleşen bir alarm olayı, “ağ 

geçidi bilgisayarında bir gezgin etmen üretilmesi ve araç dışındaki bir hedef 

terminale gönderilmesini” tetikleyebilmektedir. 

Çalışmada, bu tür endüstriyel otomasyon bilgi ağlarına etmen tabanlı erişimde, farklı 

üreticilerin etmenleri arasında standart bir iletişim mekanizmasının gerekliliği 

saptanmıştır. Gezgin etmen ile sabit etmen arasında daha önceden tanımlı otomasyon 

amaçlı mesajların değişimi mümkün olmalıdır. Bu amaçla, ZigBee “Nitelik Değer 

Çifti” mesajlaşması benzeri bir uygulama seviyesi protokolü önerilmiş ve 

uygulanabilirliğinin gösterilmesi hedeflenerek  gerçekleştirilmiştir.  
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REMOTELY ACCESSING THE CAR  

 

 

 

SUMMARY 

Today’s car automation is becoming a part of more general computing environment 

as the car is playing important role in our daily life. As a result remotely accessing 

the “car automation local network” and exchanging information is a current research 

area. 

Agent oriented techniques can be used for this kind of communication. Mobile agent 

technology serves the mobility requirements best because the mobile agents can visit 

a mobile environment, run autonomously in that environment and does not 

necessitate the persistent network connection all the time. In addition, the mobile 

agents can visit the other agency environments outside the car environment in a 

flexible and asynchronous way in supporting externally integrated applications. 

In this work, an agent based architecture was designed and implemented to access 

and exchange information with the nodes on the car local automation network from 

the wide area network to show that this kind of mechanism is useful and feasible. 

The system has a gateway computer onboard the car that hosts the agency 

environment. The gateway is connected to the nodes on the CAN Bus. The 

automation data is exchanged between CAN Bus nodes and content management 

agent residing on the car gateway over CAN Bus. 

The mobile agents can visit the gateway to bring in or collect information. An alarm 

event originating from a CAN Bus node can trigger the generation of a mobile agent 

on the gateway. This new mobile agent can be sent to a destination host outside the 

car network. 

In this work it was realized that, for this kind of agent accesses to the industrial 

automation networks, there need to be a standard way of communication between 

agents coming from different vendors. A mobile agent, visiting a gateway should be 

able to communicate with a  stationary agent to exchange predetermined standard 

messages for automation. It is proposed that a ZigBee “Key Value Pair” messaging 

like application level protocol over clusters, be used for this kind of agent 

communication. It was shown by implementation that this kind of protocol is 

applicable.  
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1.  GĠRĠġ 

Günümüzde yaşamın önemli bir parçası haline gelen taşıma araçlarında  otomasyon 

düzeyi hızla artmaktadır. Otomativ endüstrisi endüstriyel yazılımların gelişiminden 

etkilenmektedir [1]. Araç içi yerel ağlarının gelişmesi ve yeni işlevsel birimlerin bu 

ağlara katılımı ile bu birimlere araç dışındaki ağlar üzerinden erişim büyük bir 

gereksinim haline gelmektedir. 

Diğer yandan “bilgisayar ağları üzerinde otonom olarak hareket eden etmenler 

kullanımı ile iletişim”, sağladığı esneklik ve zamanuyumsuz etkileşim yapısı 

nedeniyle gelişme yolundadır. Bu tür bir iletişim özellikle gezgin kullanım açısından 

kolaylıklar içermektedir. 

Bugüne kadar yerel alan bilgisayar ağlarına ulaşım için “ağ geçitleri” konusunda pek 

çok çalışma yapılmıştır. Ancak bu konuda  gezgin kullanımı destekleyen etmen 

teknolojilerine yönelik araştırmalar oldukça yenidir. Özellikle araç yerel ağlarına 

etmenlerin ulaşımını hedefleyen düşünceler yeni gelişmektedir. Konunun deneysel 

olarak gerçeklenmesi, bu teknolojilerin uygulanabilirliği açısından önemli ip uçları 

verecektir. 

Bu çalışmada, etmenlerin ağ geçitleri üzerinden araç yerel ağlarına ulaşımı ve bilgi 

aktarımı yöntemleri incelenecek ve teknik olurluluğu belirlemek üzere deneysel 

olarak belirli yöntemler gerçeklenecektir. 

Çalışmada, etmen ortamının, ağ geçidi platformu olarak tanımlanacak bir kişisel 

bilgisayarda oluşturulması,  gezgin etmenler ve içerik yönetim etmenleri arasındaki 

iletişimin sağlanması ve sonuçta yerel araç ağı üzerindeki düğümlerden etmenlere 

bilgi aktarımı hedeflenmektedir. 

Çalışmada ayrıca etmenlerin işbirliği ve bilgi paylaşımı açısından önemli bir konu 

olan  etmen iletişim dilleri ve etmenler arası iletişim modelleri incelenerek,  etmenler 

arası iletişimde, aynı çalışma ortamında icra edebilen,  farklı üreticilerin etmenleri 

arasında birlikte çalışma ihtiyaçlarının giderilmesi için  standart bir iletişim 

mekanizmasının tanımlanmasına gerek görülmüştür. Bu konuda “ZigBee Wireless 

Personal Area Network” standardında, cihazlar arası  iletişim mekanizmasında 

önerilen iletişim yapısının,  etmenler arası iletişimde bir standart oluşturmaya temel 
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teşkil edebileceği düşünülmekte ve teknik olurluluğunun belirlenmesi 

hedeflenmektedir. 

Bölüm 2’de araç yerel ağlarından “CAN yolu”, günümüzde ağ geçidi kullanımı ile 

ilgili oluşturulan  “OSGi standardı” ve etmen teknolojisinin tanıştırılması yapılmış ve 

genel bilgiler verilmiştir. 

Bölüm 3’de araç uzaktan erişim uygulaması için etmenlerin ağ geçitleri üzerinden 

araç yerel bilgi ağlarına erişim gereksinimi sunulmuş, tasarımlanan sistem mimarisi 

anlatılarak sistemin donanım ve yazılım özellikleri üzerinde durulmuştur.  

Bölüm 4’de, araç uzaktan erişim uygulamasının gerçeklenmesinde yapılan çalışmalar  

ve önerilen etmen iletişim mimarisinin gerçekleştirilmesi anlatılmış, yapılan 

çalışmalar teknik olarak detaylandırılmıştır.  

Bölüm 5’de araç uzaktan erişim ve etmen iletişim uygulamalarındaki sonuçlar 

sunulmuş, ileride yapılabilecek  çalışmalar konusunda öneriler getirilmiştir. 
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2.  GENEL BĠLGĠLER 

Bu bölümde araç yerel ağlarından “CAN yolu”, günümüzde ağ geçidi kullanımı ile 

ilgili oluşturulan “OSGi standardı” ve “etmen teknolojisinin” tanıştırılması yapılarak, 

araç uzaktan erişim ve etmen iletişim uygulamaları konusunda teknik bilgilerin  

sunulması hedeflenmiştir. 

2.1 Araç Ġçi Bilgi Ağı ve CAN Yolu Protokolü 

Control Area Network (CAN ), ISO (ISO 11898) standartlı seri veri iletişim 

protokolüdür. Protokol ilk olarak otomotiv endüstrisi için geliştirilmiş, şu anda 

endüstiriyel otomasyonda bir çok uygulama alanında kullanılmaktadır. 

CAN yolu (“BUS”) isminden de anlaşıldığı gibi mikrodenetleyiciler arasında 

kurulan, iki tel, yarı dubleks, yüksek hızlı bir ağdır. CAN protokolü,  yayın 

(“broadcast”) iletişim mekanizmasına dayanmaktadır. Mesaja dayalı gönderim 

protokolünün kullanımı ile iletişim gerçekleştirilmektedir. Böylelikle ağ üzerinde 

sadece mesajlar tanımlanmakta, terminal (mikrodenetleyici) ve terminal adresleri ise 

tanımlanmamaktadır.   

CAN yolu üzerinde herhangi bir mikrodenetleyici tarafından gönderilen, “veri 

mesajları”, mesajı gönderen veya  mesajı alan mikrodenetleyicilerin adres bilgilerini 

içermemektedir. Bunun yerine mesajlar, ağda  tekil bir tanıtıcı ile etiketlenir. Ağ 

üzerinde bütün mikrodenetleyiciler mesajı alır ve ilgili mesaj filitreleme sonucunda 

kabul edilir ve işlenir, ilgisiz mesajlar ise reddedilir. 

Tekil tanıtıcı ayrıca mesajın önceliğini belirtmeye yaramakta, aynı zamanda 

gönderim yapmak isteyen mikrodenetleyiciler arasında çakışmayı önlemektedir. 

Tanıtıcı numarası ile mesajın önceliği ters orantılıdır yani tanıtıcı numarası düşük 

mesajın önceliği fazladır. Bu şekilde  aynı zamanda yola  erişim yapmak isteyen iki 

mikrodenetleyici arasında arabulucuk sağlanabilir. Yapılan işleme ise mesaj 

arabuluculuğu (“Message Arbitration”) denilmektedir.  

Mesaj arabuluculuğu ile çakışma probleminin çözümü şu şekilde sağlanır. 

Mikrodenetleyiciler yola VE kapısı (“wired and”) ile bağlanmış durumdadır.  
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Baskın (“Dominant”) seviye mantıksal 0, ezik (“Recessive”) seviye ise mantıksal 1’i 

temsil etmektedir. Aynı zamanda gönderim yapmakta olan mikrodenetleyiciler bir 

yandan da CAN yolunu izlemektedirler. Ezik seviyede gönderim yaptıkları zamanda 

baskın seviye farketmeleri durumunda arabuluculuk işleminden çıkar ve alıcı 

durumuna geçerler. Bu şekilde mesajlardaki 11 uçluk arabuluculuk alanı ile bir 

mikrodenetleyici yolu sahiplenmiş olur [2].  

 

ġekil 2.1 : Mesaj arabuluculuğu 

Şekil.2.1’de aynı zamanda gönderim yapan üç mikrodenetleyici arasında mesaj 

arabuluculuğu ile çakışmanın önlenmesi gösterilmiştir. Mesaj transferi 4 farklı 

çerçeve tipi ile  kontrol edilmekte ve sağlanmaktadır [3]. Bunlar aşağıda 

listelenmiştir. 

a) Veri Çerçevesi (Data Frame). 

            b)   Uzak Çerçeve  (Remote Frame). 

c) Hata Çerçevesi (Error Frame). 

d) Aşırı Yük Çerçevesi (Overload Frame). 

CAN protokolü iki tip mesaj çerçeve (“frame”) formatını desteklemektedir. Bunlar 

CAN standart çerçeve  formatı ( CAN 2.0 A) ve CAN genişletilmiş (“extended”) 

çerçeve formatıdır (CAN 2.0 B). Aralarındaki temel fark, standart çerçeve 

formatında 11 uçluk  olan tanıtıcı (“identifier”) alanının, genişletilmiş çerçeve 

formatında 18 uca genişletilmiş olmasıdır. 
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ġekil 2.2 : CAN Veri Çerçevesi Formatı 

CAN standart çerçeve formatında mesajlar, başla ucu SOF (“Start Of Frame”) ile 

başlamakta, bu ucu arabuluculuk alanı takip etmektedir. Arabuluculuk alanı “tanıtıcı” 

ve “veri istek” ile “veri” çerçevelerini ayırt etmekte kullanılan RTR (“Remote 

Transmission Request”) ucunu içermektedir. Arabuluculuk alanını “kontrol alanı” 

(“Control Field”) takip etmedir. Altı uçluk kontrol alanı CAN standart çerçevesi ve 

CAN genişletilmiş çerçevesini ayırt etmek için IDE (“Identifier Extension”)  ucu ile 

mesajın veri alanının kaç bayt olduğunu belirten DLC  (“Data length Code”) 

uçlarından oluşmaktadır. Kontrol alanını veri alanı takip etmektedir. Veri alanı 

transfer edilecek veriyi içermekte bu alanın boyu 0 ile 8 bayt arasında 

değişebilmektedir. CRC alanı ile mesajın doğruluğu garanti edilir. CRC alanını ACK  

(“Acknowledge”) alanı izlemektedir. Mesajlar EOF (“End of Frame”) alanı ile 

sonlandırılır. Bu alan bayrak görevi görmekte ve  7 adet 0 ucundan oluşmaktadır. 

Veri Çerçevesinin formatı Şekil.2.2 de gösterilmiştir.  

2.2 Açık Servisler Ağ Geçidi Ġnsiyatifi 

Endüstriyel Otomasyon bilgi ağlarına uzaktan erişim için “Ağ geçidi” yaklaşımına 

güzel örneklerden biri “Açık Servisler Ağ Geçidi İnsiyatifi” (OSGi) girişimidir. 

OSGi standardında hedeflenen, servislerin geniş alan ağı (WAN) üzerinden yerel ağ 

ve cihazlara dagıtılmasının standartlaştırılmasıdır. Sektörde 30’un üzerinde firma bu 

standardı desteklemekte ve bu konuda yapılan çalışmalara katkıda bulunmaktadır. 

OSGi bu amaç doğrultusunda uçtan uca  bir sitem mimarisi sunmakta ve bu 

mimaride servislerin geliştirilmesi, yönetilmesi için yazılım geliştiricilere Java 

uygulama program arayüzleri (API) sağlamaktadır.  
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OSGi tanımlamasında  temel öğe “servis ağ geçitidir” (“Service 

Gateway”).Mimaride “servis ağ geçidi” iletişim servisleri için bir taban oluşturmakta 

ve uygulama sunucusu görevini üstlenmektedir. Çeşitli Servis sağlayıcıların 

servislerinin, servis ağ geçidine yüklenmesi veya güncellenmesi ile istemci cihazlara 

erişim ve servis sağlanmaktadır [4]. Örneğin elektrik dağıtımı yapan bir servis 

sağlayıcı evde bulunan bir “servis ağ geçidi” üzerine “servis yazılımı” yükleyerek, 

bu ağ geçidine bağlı çeşitli yerel ağlardan biri olan RS-485 ağına bağlı elektrik 

sayaçlarından metre okuması yaparak merkeze aktarabilir.  Şekil.2.3 de yerel ağ, 

geniş alan ağı ve servis ağ geçidinin bir görünümü yer almaktadır.  

OSGi servis platformu Şekil 2.3’den de görüldüğü gibi  Çalışma Alanını 

(“Framework”) içermektedir. Çalışma alanı genel amaçlı, güvenli ve yönetilebilen 

Java çalışma alanını sağlamakta  ve “bundle” adı verilen, servis uygulamalarının  

yerleşimini desteklemektedir. Bundle, Java Sınıfları, yükleme ve aktivasyon 

dosyaları gibi diğer kaynaklardan oluşmakta ve Java Arşiv dosyası (JAR) olarak 

yerleştirilmiş servis uygulamalarıdır [5].   

Java tabanlı Servis Ağ geçidi için gerekli bileşenler aşağıda listelenmiştir: 

1. Java Ortamı : Gerekli Java  paketleri ve Sınıflarını tanımlamaktadır. 

2. Servis Çalışma Alanı : Servislerin  yaratılması ve icra edilmesi için uygulama 

program arayüzleri (API) tanımlamaktadır. 

3. Cihaz Erişim Yöneticisi: Cihazlara erişim uygulama program arayüzlerini 

(API) tanımlamaktadır. 

4. Jurnal Servisi: Jurnal bilgisi için  gerekli servisleri tanımlamaktadır. 
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ġekil 2.3 : OSGi Ağ Geçidi 

2.3 Etmenler 

Etmenler, herhangi bir bilgisayar ortamına yerleşerek, kullanıcı adına davranış 

gösterebilen, eylem gösteren veya eylem göstermeye yetkisi olan, icra ettikleri 

ortamda sürekli ve otonom olarak işleyen yazılımlar olarak tanımlanabilir [6].  

Etmenlerin başlıca özellikleri aşağıda listelenmiştir: 

1) Reaktif olmaları: Gözlem ve davranış sergileme yetenekleri. 

2) Otonom olmaları: Kendi durum ve davranışlarındaki kontrol yetenekleri. 

3) Proaktif olmaları: Fırsatlara göre hedeflerin adaptasyonu ve gerçekleme 

yetenekleri. 

4) İletişim kurabilme: Diğer etmenlerle iletişim kurabilme yetenenekleri. 

5) Öğrenebilme: Davranışlarını daha önceki deneyimlerine göre değiştirme 

yetenekleri. 

6) Gezgin olmaları: Bir terminalden diğer bir terminale transfer olabilme   

yetenekleri. 
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Şu anda etmenler konusundaki çalışmalarda iki farklı standart oluşturulmuştur. 

Bunlar aşağıda listelenmiştir. 

     a)   OMG MASIF   

     b)    FIPA 

OMG MASIF, gezgin etmenler üzerine odaklanmış ve bu konuda çalışmalarını 

sürdürmektedir. Diğer yandan FIPA, statik akıllı etmenler konusunda çalışmalar 

yapmaktadır [7]. 

OMG MASIF, standart CORBA arayüzleri ile gezgin etmenlerin, aynı profildeki 

etmen sistemleri arasında göçünü sağlamak üzerine çalışmaktadır. Gezgin etmenler, 

ağ üzerinde, program kodu ve program durum bilgisinin gezginliği olarak 

düşünülmektedir. Gezgin etmenler icra ettiği yer ve zamandan bağımsız bir şekilde, 

durum bilgisini saklayarak kendilerini, seçtiği bir başka terminale transfer edebilirler. 

Transfer oldukları terminalde durum bilgisini tekrar yükleyerek icra ettikleri yerden 

devam etme yeteneklerine sahiptirler. 

CORBA arayüzleri ile gezgin etmenlerin göç etme yetenekleri  [8]’de önerilmiştir. 

Makalede gezgin etmenlerin sadece göç etme yetenekleri incelenmiş olup otonom 

olma özellikleri hesaba katılmadığından dolayı gezgin etmenler, gezgin nesneler 

olarak tanıtılmış, CORBA servisleri temel alınarak nesnelerin göç etme 

yeteneklerinin mümkün olduğu anlatılmıştır. 

“CORBA Ortak Nesne Servisleri” olarak bilinen, OMG tarafından  “Common Object 

Services Specification” ile tanımlanan servisler arasında, “Life Cycle” servisi ve 

“Externalization” servisi  bu konuda önemli bir yere sahiptir. Gezgin CORBA 

nesnesi veya gezgin nesne,  geleneksel CORBA nesnelerinden oluşan ve birçok 

arayüz uygulaması sağlayan, nesneler kümesidir. 

Tanıma göre,  gezgin nesneler ağ üzerinde  bir düğümden diğer bir düğüme  göç 

etmeden önce, gezgin nesne kendisini, sınıfları ve dizi halindeki durum bilgilerini 

paketler. Göç edilen yeni düğümde kendilerini tekrar aynı konuma getirerek icra 

ettikleri yerden devam edebilirler. Gezgin nesne, gezginliğini sağlıyabilmek için 

“Life Cycle” ve “Externalization” servislerinden iki arayüz miras alır. 

“Life Cycle” nesne arayüzü, nesnelerin yaratılması, silinmesi, kopyalanması ve 

hareket etmesini tanımlamaktadır. Gezgin nesnelerin haraket etme yetenekleri bu 

nesne arayüzü ile sağlanmaktadır. “Externalization” servisinin “Streamable” arayüzü 

ise nesnelerin paketlere dahil edilmeleri ve haricileştirilmeleri için protokolleri  
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belirlemektedir. Bu şekilde CORBA arayüzleri ile gezgin etmenlerin etmen 

sistemleri arasında göçü  sağlanmaktadır. 

Gezgin etmenlerin bir çok işlemi içermesi ve ihtiyaç anında göç etme yetenekleri,  ağ  

bağlantısına olan bağımlılığı azaltmaktadır. Ağda bilgi akışı yerine etmenlerin 

transferi bant genişliğinden tasarrufu sağlamaktadır. 

FIPA ise, standartlaşmış etmen iletişim dilleri ile akıllı etmenler arasında işbirliği 

sağlanmasına çalışmaktadır. Akıllı etmenler çoğunlukla statik etmen sınıfına hitap 

etmekte, KQML ve FIPA-ACL gibi üst düzey diller ve “Konuşma Aksiyonları”         

(”Speech Act”) arayüzü ile etmenler arası işbirliği ve iletişimi 

gerçekleştirmektedirler [7].  

“Etmen İletişim Dili” (ACL), içerik dili ve mesaj içeriğinde belirli kavramları 

algılamaya yarayan ontolojiden oluşmakta, statik etmenler arasında işbirliği  bu dil 

kullanılarak mesajlaşma ile yapılmaktadır. Mesajlaşma ile yapılan bu bilgi alışverişi 

benzerinin, gezgin  etmenlerin göçü ile yapılabileceği düşünülmektedir. 

Akıllı etmenlerde, etmenler arası iletişim ve işbirliğinin mesajlaşmaya bağlı olması 

ile belirgin olarak gözüken problemler, iletişim trafiğinin yoğunluğu ve ağ 

bağlantısına olan bağımlılığın fazla olmasıdır. 

Akıllı etmen ve gezgin etmen teknolojilerinin yakın gelecekte birleştirilmesi ve 

telekominikasyon alanında yaygınlaşması beklenmektedir [7].  

2.3.1 Gezgin Etmenler 

Gezgin etmenler, günümüzde aktif bir araştırma konusudur. Gezgin etmenlerle 

sunulan gezginlik modeli geleneksel istemci sunucu mimarisine alternatif olarak 

gösterilmekte, dinamik ve dağıtık yapıdaki geniş alan ağına,  merkezi olmayan bir 

çözüm getirmektedir [9]. 

 

ġekil 2.4 : İstek Yanıt Modeline Göre Erişim 
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Buna göre gezginlik modelinde, istemci sunucu mimarisinde sunulan uzaktan 

istek/yanıt modeline alternatif olarak etmen uygulamasının veya program kodunun 

kaynağa göç ederek kaynak ile yerel etkileşimi söz konusudur. Örneğin etmenlerin 

istemci veya sunucu olarak da icra edebilmelerinin mümkün olduğu hatırlanırsa, 

terminal A da icra eden etmen X’in terminal B de konumlanan kaynak Y ye 

geleneksel istek / yanıt modeline göre erişim yapabilmektedir. İstek / yanıt modeline 

göre  erişim şekil 2.4 de gösterilmiştir. Buna göre  etmen X’in  terminal B ye hareket 

ederek kaynak Y ye yerel olarak erişim yapması ve bilgileri işlemesi gezginlik 

modeli olarak nitelendirilmektedir. Gezginlik modeline göre kaynak Y ye erişim 

şekil 2.5 de gösterilmektedir. 

 

 

ġekil 2.5 : Gezginlik Modeline Göre Erişim 

Gezgin etmenler bu modele göre, icra ettikleri bir terminalden diğer bir terminale göç 

etme yeteneğine sahip otonom programlar olarak tanımlanmaktadırlar. Gezgin 

etmenlerin başlıca özellikleri otonom olmaları, göç etme ve iletişim yetenekleri 

olarak gösterilebilir. 

Otonom olmaları: Gezgin etmenler,  kendilerine ait izgeler ile diğer uygulama 

birimlerinden bağımsız ayrı bir hesaplama birimi olarak icra etmektedirler. 

Göç etme yetenekleri: Gezgin etmenler, icra ettikleri bir terminalde, icra etme 

durumlarını durdurarak, veri durumu ve program kodlarını belirledikleri bir başka 

terminale aktarıp bu terminalde icra etmeye devam edebilmektedirler. 

İletişim yetenekleri: Gezgin etmenler, icra eden diğer etmenlerle yerel veya uzaktan 

iletişim kurabilmektedirler. 

Gezgin etmenler, geleneksel istemci sunucu uygulamalara nazaran pek çok avantaj 

sağlamaktadır. Bunlardan ilki, gezgin etmen kullanımında ağ trafiğinin azaltılması 

konusundaki etkinliği ve böylelikle bant genişliğinden sağlanan tasarruftur.  Yüksek 
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ölçüde veri aktarımı  gereken bir uygulamayı düşünücek olursak, bir gezgin etmenin 

veri aktarımının yapılacağı terminale göç etmesi ve yerel olarak hesaplamaları 

yapması veya verileri filitrelemesi bant genişliğinin etkin kullanımı açısından  

önemlidir. Günümüzde internet uygulamalarında gezgin etmenlerin kullanımı 

düşünülmektedir [10]. [10]’da  internet  sitelerinin yakın gelecekte gezgin etmen 

uyumlu servisler vereceği savunulmuş, gezgin etmenlerin internet uygulamalarında 

kullanımı konusunda,  performans, gezgin kodun farklı sistemlerdeki uyumluluğu  ve  

güvenlik konusunda teknik engeller tartışılmıştır.  

Gezgin etmenlerin kullanımı konusunda diğer bir avantaj ise ağ bağlantısına  olan 

bağımlılığın az olmasıdır. Gezgin etmenler, bağlı oldukları terminal ile bağlantının 

kesilmesi durumunda işlevlerini yerine getirmeye devam edebilmekte, bağlantının 

tekrar sağlanması durumunda ise bağlı oldukları terminale dönebilmektedirler.  

Gezgin etmenlerin kullanımında sağlanan diğer bir avantaj ise etmenlerin çoklu 

hesaplama özelliğine uyumluluğudur. Fazla hesaplama gerektiren bir işlemi 

düşünecek olursak, bu işlem birden fazla alt işleme bölünerek, farklı gezgin 

etmenlere atanabilmekte ve bu etmenlerle ayrı sunuculara göç ettirilip icra ettirilerek, 

sonuçlarla geri dönmeleri sağlanabilmektedir. Böylelikle bu tür işlemlerde paralel 

çalışma sağlanarak kısa zamanda çözüm elde edilebilmektedir [11].  

2.3.2 Gezginlik Modelleri 

Gezgin etmenler, belirtildiği üzere farklı terminaller arasında göç edebilmekte, göç 

etmeleri etmen program kodunda özel bir komut ile gerçekleştirilmektedir. 

Etmenlerin göç etmeleri sırasında iki tür durum bilgisi saklanmaktadır. Bunlar gezgin 

etmenin icra etme durumu ve veri durumudur. 

Gezgin etmenlerin icra etme durumu, icra etmekte olan etmenin program sayacı ve 

yığın bilgisi gibi program kontrol bilgilerini içermektedir.  

Gezgin etmenlerin veri durumu ise program içinde yerel değişkenlerin değerlerini 

içermektedir. Buna göre gezgin etmenler için iki tip göç etme modeli tanımlanmış, 

bunlar gezginlik modelleri olarak adlandırılmıştır. 

Güçlü göç etme modelinde (“Strong Migration Model”), etmenler göç etmeden önce  

veri durumu ve icra etme durumu saklanmakta, varış terminaline etmen program 

kodu ve durum bilgileri aktarılmaktadır. Varış terminalinde etmen tekrar icra etmeye 

başladığında kaynak terminalde kaldığı program satırından icra etmeye devam 

etmektedir. 
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Zayıf göç etme modelinde (“Weak Migration Model”) ise, etmen göç etmeden önce, 

sadece veri durumu saklanmakta, etmen program kodu ve veri durumu varış 

terminaline aktarılmaktadır. Etmen varış terminalinde tekrar icra etmeye 

başlatılmakta fakat etmen program kodu  kaynak terminalde kalınan program 

satırından devam etmemektedir.    

Diğer yandan günümüzde, gezgin etmen sistemlerinin çoğu java programlama dili 

tabanlıdır. Java programlama dilinin gezgin etmen sistemlerinde kullanılmasının 

başlıca nedenleri, işletim sisteminden bağımsız olması, izgeleri desteklemesi, 

geliştirilmiş güvenlik mekanizmaları, nesne serileşmesi, dinamik sınıf yükleme ve 

RMI mekanizmaları ile etmen göçünü ve iletişimini desteklemesidir [9]. Java 

programlama dilinde, JVM de yapılacak modifikasyonlar haricinde,  bir izgenin veya 

sürecin nesne serileşme mekanizmasına göre icra etme statüsü saklanamadığından 

dolayı, güçlü göç etme modeli desteklenmemektedir. Zayıf göç etme modeli ise java 

programlama dilinde desteklenmekte, sağlanan nesne serileşme mekanizmasında 

etmenlerin veri durumları saklanabilmektedir. 

Java programlama dili kullanılarak gerçekleştirilecek gezgin etmen uygulamalarında,  

gezgin etmenlerin göç etmeden önce durum bilgilerinin saklanması ve göç edilen 

terminalde durum bilgilerinin tekrar sağlanması konusunda çalışmalar devam 

etmektedir [12]. [12]’de etmenlerin durum bilgileri, veri durumu ve icra etme 

durumu olarak nitelendirilmiş, java tabanlı etmen durum bilgilerinin saklanması ve 

tekrar sağlanması ile ilgili JVM de herhangi bir değişiklik yapılmadan, programlama 

dili seviyesinde yeni bir çözüm getirilmiştir. 

2.3.3 ĠletiĢim Ve Gezgin Etmen Ġletim Protokolleri 

RMI  (“Remote Method Invocation”): Etmen ilk olarak  yeni terminale transfer 

isteğini yerel terminale bildirmektedir. Daha sonra yerel terminal varış terminali ile 

bağlantı kurmakta ve varış terminalindeki genel metoda (“public method”) çağrı 

yapmaktadır.Buna göre varış terminali, yerel terminaldeki transferi başlat, kaynağı 

transfer et, veriyi transfer et, transferi bitir metotlarına çağrı yaparak etmen 

transferini gerçekleştirmektedir.  

Soket (“Socket”): Etmen kodu ve verileri bayt dizisine (“byte array”) çevrilerek 

transfer edilmektedir. Etmen yerel sunucudaki genel metoda (“public method”) çağrı 

yaparak serileşmekte ve transfere hazır hale gelmektedir. Aktarım standart iletişim 

protokolleri ile gerçekleştirilmektedir. 
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2.3.4 ĠletiĢim Mekanizmaları 

Senkron İletişim Mekanizması: Etmen A, Etmen B’ye çağrı yaparak servis talebinde 

bulunur. Bu zaman içersinde Etmen A bloke olur. 

Asenkron İletişim Mekanizması: Etmen A,  Etmen B’ye çağrı yaparak servis 

talebinde bulunur. Bu zaman içersinde Etmen A görevlerini yerine getirmeye devam 

edebilir. 

Posta Kutusu (Mailbox) İletişim Mekanizması: Etmen A,  Etmen B’ye çağrı yaparak 

servis talebinde bulunur ve sonuçları posta kutusuna koymasını ister. Etmen A 

görevlerini yerine getirmeye devam eder ve periyodik olarak posta kutusunu 

denetler. 

2.3.5 Etmen ĠletiĢim Dilleri 

Çoklu etmen sistemlerinde, etmenler arasındaki iletişim, işlevlerin paylaşımı ve 

işbirliği açısından önemli bir konudur. Etmenler arası iletişimin uygulanabilmesi için 

etmen iletişim protokolleri ve etmen iletişim dillerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Etmen iletişim dilleri, etmenler arası iletişimde uygulama düzeyi mesaj formatlarını 

tanımlamakta, iletişim protokolleri ise bu mesajların yorumlanabilmesini 

sağlamaktadır.  

Etmenlerin alacakları bilgiler ve gerçekleştirecekleri davranışlar konusunda 

anlaşmalar etmen iletişim dilleri ile yapılmaktadır. Teorik olarak etmen iletişim 

dilleri, dağıtık mimarilerde heterojen etmenler arası iletişime olanak vermektedir.   

Etmen iletişim dilleri, etmenlerin amaçlarını belirtmelerini mümkün kılmaktadır ve 

mesaj formatlarından farklı olarak etmen davranış ve stratejilerini sağlayan üst düzey 

bir kavram olarak düşünülmektedir. 

Etmenlerin bir etmen çalışma ortamını ziyaret  ettiklerinde amaçlarını bildirmeleri, 

isteklerinin sunulması ve bu isteklerle bağdaşan ilgili etmenin bulunabilmesi 

anlamındadır ve bu konu iletişim aksiyonları olarak adlandırılmaktadır.   

Günümüzde KQML ve FIPA-ACL etmen iletişim dilleri tartışılmakta ve bu konuda 

araştırmalar devam etmektedir. Tartışılan iki etmen iletişim dilinde de, iletişim 

aksiyonları kümesi sağlanmaktadır [13]. 
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2.3.5.1 KQML 

“Knowledge Query Manipulation Language” ( KQML),  “Knowledge Sharing 

Effort” (KSE) tarafından, etmen bilgi paylaşım ve anlaşmaları konusunda    

tanımlanmış, içerik sözdizimi ve kelime dağarcığından bağımsız, üst düzey mesaj 

tabanlı bir iletişim dili ve protokolüdür [14]. 

KQML’nin en önemli fonksiyonu, etmenlerin çalışma ortamlarında  amaçlarını 

bildirme kabiliyetleridir. Etmenlerin çalışma ortamlarında diğer etmenlere amaçlarını 

bildirmesi iletişim aksiyonları ile gerçekleştirilmektedir. 

KQML’de iletişim aksiyonları mesaj içersinde içerik bildirimi ile birlikte 

kullanılmaktadır.  

Örneğin : Anlat (A, yağmur)  

Bu mesajda belirtilen, etmen A’ya yağmur yağdığının anlatılmasıdır. Burada 

“Anlat”,   etmen  A’nın uyarılmasıyla ilgili iletişim aksiyonu “yağmur” ise içerik 

bildirimidir.  

İçerik dili, protokolde, içeriğin dil içersinde nasıl tanımlandığının belirtilmesi ile 

ilgili bir katmandır ve kelime dağarcığını (“ontology”) sağlamaktadır.  

KQML’de ayrıca arabulucu etmen sınıfları (“broker agents”) tanımlanmıştır. Bu 

etmenler, çoklu etmen sistemlerinde, etmen servis isimlerinin kayıtlarını tutmak,  

gönderilen mesajları hedef etmenlere ulaştırmak ve farklı içerik dilleri arasında çeviri 

yapmak gibi servisler sağlamaktadırlar. 

2.3.5.2 FIPA-ACL 

FIPA-ACL, FIPA (“Foundation for Intelligent Physical Agents”) organizasyonu 

tarafından tanımlanmış, KQML dilindeki gibi, içerik dili ve kelime hazinesinden 

bağımsız mesaj tabanlı bir etmen iletişim dilidir. 

FIPA-ACL’de iletişim aksiyonlarıda KQML standartına benzer konuşma aksiyonları 

teorisine bağlıdır fakat farklı olarak, mesaj gönderen ve alan etmenlerin zihinsel 

tavırlarının tanımı mesajlara dahil edilmektedir [14]. Bu tanımlama etmenler arası bir 

anlamsal dil ile yapılmaktadır. Tanımlanan anlamsal dilde ise etmenlerin  inanç, 

beklenti, ve amaçları gibi davranışlar operatörler aracılığı ile belirtilmektedir. 

Çoklu etmen sistemlerinde, FIPA-ACL ve KQML gibi farklı iletişim dillerinin 

kullanılması, etmenlerin uyumlu olarak çalışmaları konusunda problem teşkil 
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etmektedir. [15]’de farklı etmen iletişim dillerini kullanan etmenlerin, uyum 

sorunlarının nedenleri belirlenmiş, sorunun çözümü için diller arasında çeviri yapan 

bir  ağ geçidi etmenin kullanımı önerilmiştir. 

2.3.6 Gezgin Etmen ÇalıĢma Araçları 

Geliştirilecek gezgin etmen uygulamalarında, gezgin etmen çalışma araçları, 

uygulama program arayüzlerinin fonksiyonalitesi, dökümantasyon, göç etme 

modellerini desteklemesi, sağlanan iletişim mekanizmaları, durum bilgisini saklama 

ve güvenlik servisleri açısından karşılaştırılmalıdır. Mevcut gezgin etmen çalışma 

araçlarına, IBM Aglets, Objectspace Voyager, Mitsubishi Electric Concordia,  

IKV++ Grasshoppers örnek olarak verilebilir [11,16]. 

2.3.7 Grasshopper ÇalıĢma Aracı 

Grasshopper dağıtık çalışma ortamı “agency”, “region” ve “place” olarak üç ana 

yapıdan oluşmaktadır. “Agency”, etmenlerin (mobil etmen veya sabit etmen) 

çalışma, icra etme ortamıdır. “Region”, dağıtık bileşenlerin (etmen ve bağlı olduğu 

çalışma ortamı) isimlendirilme servislerini kolaylaştırıp, yönetim ve kontrolünü 

sağlamaktadır. “Place”, etmenlerin işlevsel açıdan mantıksal bir gurup oluşturmasını 

sağlamakta etmenlerin çalışma ortamında sağlanan bölgeler bazında guruplanmasını 

sağlamaktadır [17].  

        

ġekil 2.6 : Grasshopper Mimarisi 
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Grasshopper çalışma aracında, etmen çalışma ortamı, “agency”, tarafından sağlanan 

servisler iletişim servisi, kayıt servisi, yönetim servisi, iletim servisi, güvenlik servisi  

ve süreklilik servisidir. Servisler ve Grasshopper ajan çalışma ortamı Şekil 2.6 

gösterilmiştir. 

İletişim Servisi (Communication Service): Grasshopper bileşenleri arasında, CORBA 

IIOP, RMI, Soket protokolüne bağlı olarak, yerel ve uzaktan etkileşimi 

sağlamaktadır. RMI ve Soket protokolleri SSL destekli olabilmektedir. 

Kayıt Servisi (Registration Service): Grasshopper bileşenleri ile ilgili bilgi sağlanır. 

Yönetim Servisi (Management Service): Etmenler ve yerlerin (Place) gözlenmesi ve 

kontrolünü sağlamaktadır. 

İletim Servisi (Transport Service): Bir çalışma ortamından diğer bir çalışma ortamına 

etmen göçünü sağlamaktadır. 

Güvenlik Servisi (Security Service): Harici ve dahili güvenlikten sorumludur. 

Süreklilik Servisi (Persistence Service): Etmen ve bölgelerin (Place) 

depolanmasından sorumludur. 
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3. ETMEN KULLANIMIYLA ARAÇ BĠLGĠ AĞLARINA ERĠġĠM 

TASARIMI  

Bu bölümde, etmenlerin ağ geçitleri üzerinden araç yerel bilgi ağlarına erişim 

gereksinimi irdelenerek, etmenlerin araç bilgi ağlarına erişimi konusunda 

tasarımlanan sistem mimarisi tanıştırılacaktır. 

3.1 Etmenlerin Ağ Geçitleri Üzerinden Araç Yerel Ağlarına EriĢim 

Gereksinimi 

Elektronik ve Bilgisayar teknolojisinin hızla geliştiği günümüzde, gömülü sistemler 

olarak da adlandırılan mikrodenetleyicili sistemler, endüstriyel uygulamalar, 

otomativ sektörü gibi bir çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

İnternet teknolojilerinin gelişimi ile, mikrodenetleyici içeren cihazların küresel ağ 

üzerinde tanımlanması ve bu cihazlara ağ üzerinde herhangi bir yerden, herhangi bir 

zamanda bağlantı yapılabilmesi önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Gömülü internet 

olarak da bilinen, “küresel ağ üzerinde, kullanıcı ile cihazlar arasındaki iletişimin 

mesafeden bağımsız olarak yapılabilmesi” fonksiyonunun, endüstiride bir çok 

uygulama alanında avantajlar getireceği düşünülmektedir. 

Söz konusu mikrodenetleyici içeren cihazlara, internet üzerinden bağlantı ihtiyacı 

için önerilen çözümler şu şekilde sıralanabilir: 

a) Mikrodenetleyicilerde TCP/IP protokolünün yazılım veya donanım olarak 

gerçekleştirilmesi. 

b) Ağ geçidi (Gateway) kullanımı. 

Mikrodenetleyicilerde TCP/IP yığınının yazılım olarak gerçeklenmesi konusunda 

akla gelen ilk problem mikrodenetleyicilerin donanım kapasitelerinin yetersizliğidir. 

8/16 uçluk mikrodenetleyicilerin 32 uçluk bir işlemciye oranla özellik ve 

yeteneklerinin sınırlı olması, salt oku bellek ve oku/yaz bellek kapasitelerinin 

düşüklüğünün, uygulamaların bağlantı yeteneklerini sınırlayacağı düşünülmüş ve 
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gözlemlenmiştir. Mikrodenetleyicilere TCP/IP yığının donanımsal birim olarak ilave 

edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

Mikrodenetleyiciler üzerinde TCP/IP protokolünü gerçekleştirsek bile, internet 

üzerinde milyonlarca mikrodenetleyiciyi düşünürsek, mikrodenetleyicilere atanan IP 

adreslerinin yetersiz kalacağı ve en azından 128 uçluk adres sahasını öngören IPv6 

ile tanışacağımız zamana kadar mikrodenetleyicilerin direk adreslenmesinin pratik 

olmayacağı görülmektedir. 

Mikrodenetleyici içeren cihazlara, internet üzerinden bağlantı için önerilen diğer bir 

çözüm ise mikrodenetleyicilerin oluşturduğu yerel ağ ile internet arasında, ağ 

geçidinin kullanılmasıdır. TCP/IP protokolünün ağ geçidinde gerçekleştirilmesi ve 

mikrodenetleyicilere ağ geçidi üzerinden erişim, diğer çözümde bahsedilen 

problemleri ortadan kaldırmasıyla etkili bir çözüm olarak düşünülmektedir. Bu 

konudaki çalışmalar bizi OSGi (Open Services Gateway Initiative) standartı ile 

tanıştırmaktadır. OSGi standartında hedeflenen, servislerin geniş alan ağı (WAN) 

üzerinden yerel ağ ve cihazlara dağıtılmasının standartlaştırılmasıdır.  Bölüm 2.2’de 

bu standart anlatılmıştır.  

Mikrodenetleyicilerin  oluşturduğu yerel ağlara, CAN-BUS, LIN BUS ve CI 2 -BUS 

örnek olarak gösterilebilir. Günümüzde CAN-BUS yerel bilgi ağının yaygın olarak 

kullanıldığı alan araç yerel ağları ve fabrika  otomasyon sistemleridir.  

Diğer yandan, karmaşık telekomünikasyon alt yapısının daha iyi yönetilebilmesi 

telekomünikasyon servislerinin gelecekteki önemi açısından önemli bir konudur ve 

araştırmalar yeni telekomünikasyon servislerinin sağlanması ve geliştirilmesine 

ihtiyaç olduğunu göstermektedir [19].  

[18]’de telekomünikasyon alanında ilerlemenin ağ üzerinde yeterli servislerin temin 

edilmesi ile sağlanabileceği tartışılmış, global ağ üzerinde servislerin, güvenilirliği, 

kişiselleştirilebilirliği yönetim ve işlevselliğinin sağlanması, asenkron kullanım, 

cihazdan bağımsızlık ve gezginliği desteklemesi bu konudaki temel ihtiyaçlar olarak 

belirtilmiştir. Telekomünikasyon servislerinin gerçeklenmesinde, yazılım 

etmenlerinin kullanılmasının bu konuda esnek bir çözüm olacağı  tartışılmış, 

etmenlerin dinamik işbirliği ile kaynakları akıllı bir şekilde paylaşımı,  karmaşık 

görevleri alt görevlere bölerek çözüm üretme yetenekleri ile bu esnekliğin 

sağlanabileceğine değinilmiştir.  

Telekomünikasyon servislerinin verilmesinde  önemli bir senaryo olarak belirtilen 

mikrodenetleyicilerin oluşturduğu yerel ağlara erişim konusunda OSGi standartına 
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yakın fakat farklı bir  diğer çözüm ise ağ geçidinde etmen tabanlı tekniklerin 

kullanılmasıdır.  

Telekomünikasyon servislerinden gezginlik destekli servislerin, 

mikrodenetleyicilerin oluşturduğu yerel ağları kontrol eden bir ağ geçidinden 

verilmesi ve ağ geçidinde etmen tabanlı tekniklerin kullanılmasının asenkron 

iletişim,  hız ve verimlilik   konularında  avantajlar getireceği düşünülmektedir. 

Günümüzde, etmen tabanlı tekniklerin bu servisler için uygunluğu tartışılmaktadır 

[19]. 

Etmenlere dayalı tekniklerin uygulanabileceği alanlar, akıllı ağlar, aktif ağ yönetimi, 

etmen destekli e-ticaret, akıllı ev ve trafik telematikleri olarak gösterilmiştir. 

Trafik telematik senaryosu,  gezginlik destekli servisler alanında uygun bir senaryo 

olarak gösterilmektedir. Araçta sürücüye sağlanabilecek servislere örnek olarak, 

trafik bilgisine göre uygun yol bulma,  konum tabanlı servisler, yakıt seviyesinin 

kontrolü ile yakında bulunan benzin istasyonlarının bildirimi, araç arıza teşhisleri ve 

kaza alarm servisleri gösterilebilir. 

Trafik telematik senaryosunda sunulacak etmen tabanlı bir çözüm; araç içerisinde 

otonom  olarak sürücü güdümünden bağımsız çalışan etmenler kullanımıyla araç 

içindeki CAN yolu yerel ağına erişip,  bu yerel ağ üzerinde konumlanan düğümler 

veya  mikrodenetleyicilerden  bilgi aktarımı yapabilmelidir. 

Böyle bir iletişim ortamında çok sayıda faydalı senaryo düşünülebilir. Örneğin araç 

içinde CAN yerel ağına bağlı hava yastığı kontrol mikrodenetleyicisinde, hava 

yastığının açıldığı anda üretilecek bir alarm mesajı, CAN yolu üzerinden araç 

bilgisayarına aktarılarak, buradan üretilecek  gezgin etmenin  en yakın hastane, polis, 

itfaiye  gibi acilen hizmet vermesi gereken birimlerin bilgisayarlarına göç etmesi,  

dinamik olarak gerçekleşebilecektir. Bu etmen, araç konumlandırma sisteminden 

elde edilmiş GPS konum verilerini de beraberinde taşıyabilecektir.  Gezgin etmen bu 

konum bilgileri ve eriştiği bilgisayar sistemlerindeki hastane, polis ve itfaiye konum 

bilgilerini karşılaştırarak hangi bilgisayarlara göç etmesi gerektiğine otonom olarak 

karar verebilecektir.  Böylece konuya özel, geniş kapsamlı ve bütünleşik bilgi işlem 

uygulamarından çok daha esnek olarak hizmet yerine getirilebilecektir. Bu tip bir 

uygulama için,  genel amaçlı etmen alt yapısının tüm sistemlerde bulunması 

yeterlidir.     

Böyle bir sistemde iletişim iki yönlüdür. Aracın sahibi bulunduğu bilgisayar 

sisteminden aracına gezgin etmen göndererek aracında belli kurulum değerlerini 
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gözlemleyerek değiştirebilir. Örneğin çok soğuk bir havada koltuk ısıtmalarını ve 

araç iç ısısını  aracını kullanmadan çok önce belli değerlere getirebilir. 

Araç uzaktan erişim uygulamasında, [19]’da tanıtılan trafik telematik senaryosundan 

yola çıkılmış,  bu senaryoda belirtilen  kriterlere göre etmen tabanlı bir çözüm için 

sistem tasarımı yapılarak  deneysel olarak gerçeklenmiştir.  Bölüm 3.2 de tasarlanan 

sistem mimarisi anlatılmaktadır. 

3.2 Etmenlerin Ağ Geçidi Üzerinden Araç Bilgi Ağına EriĢimi Ġçin Önerilen 

Sistem Mimarisi 

Bu bölümde etmenlerin ağ geçidi üzerinden araç bilgi ağlarına erişimi konusunda 

yapılan sistem tasarımı anlatılarak, donanım ve yazılım özellikleri üzerinde 

durulacaktır. 

3.2.1 Tasarlanan Sistemin Donanım Özellikleri 

Etmenlerin, CAN yolu araç bilgi ağına erişimi için, araç içerisinde, TCP/IP ve CAN 

yolu protokolleri arasında bilgi akışını sağlayacak ağ geçidinin kullanılmasına karar 

verilmiştir. Ağ geçidinin, araç içersinde MS Windows  işletim sistemi tabanlı bir 

bilgisayar olarak temsil edilmesi ve bu bilgisayarda etmenlerin icra etmesine olanak 

sağlayan  etmen çalışma ortamının yüklenmesi düşünülmüştür. 

Araç yerel bilgi ağının oluşturulmasında ise, araç içersindeki dügümleri temsil 

edecek şekilde, Motorola MS-CAN fonksiyonel birimine sahip iki 

MC68HC908GZ16 mikrodenetleyicisinin  kullanılmasına karar verilmiştir. 

Tasarlanan sistem mimarisine göre, ağ geçidi bilgisayarının RS-232 seri iskelesine, 

CAN yolu ana düğümü görevini üstelenen elektronik kart bağlanacaktır. Diğer bir 

CAN yolu kartı ise bu kart ile CAN yolu ağı üzerinden haberleşecektir. Bu şekilde 

araç yerel ağı için gerçek bir test ortamının oluşturulması hedeflenmiştir. Tasarlanan 

sistemin yapısı şekil 3.1’de gösterilmiştir. 
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ġekil 3.1 : Tasarlanan Sistem Mimarisi                                

3.2.2 Tasarlanan Sistemin Yazılım Özellikleri 

Gerçekleştirilmesi düşünülen yazılım iki kısımdan oluşmaktadır. 

1) Araç yerel ağında bulunan CAN yolu kartları üzerindeki MC68HC908GZ16 

mikrodenetleyicilerde icra edecek olan, “CAN-yolu üzerinden iletişim uygulaması”. 

Yine aynı uygulamanın bir parçası olarak “ana CAN düğümünde icra ederek ağ 

geçidi ile RS-232 üzerinden haberleşecek alt yordam”. 

2) Ağ geçidi üzerinde, etmen çalışma ortamında icra edecek olan “Alarm Servis 

Uygulaması”. 

Araç yerel  ağında bulunan CAN yolu kartları üzerindeki MC68HC908GZ16 

mikrodenetleyicilerde icra edecek ilk uygulamada, mikrodenetleyiciler arası CAN 

yolu haberleşmesi ve ağ geçidi ile seri iletişim işlevlerinin gerçeklenmesi 

hedeflenmektedir. 

Ağ geçidi bilgisayarı ile ana düğüm CAN yolu kartı arasındaki haberleşmede, seri 

iletişim mekanizması kullanılacaktır. Buna göre CAN yolu kartlarına bağlı almaç 

veya anahtarlardan alınan giriş bilgileri, ana düğüm CAN yolu kartı üzerindeki 

mikrodenetleyiciye CAN mesajı olarak iletilecektir. Ana düğüm CAN yolu kartı 

üzerindeki mikrodenetleyici ise aldığı CAN mesajını yorumlayacak ve (RS-232) seri 

iletişim mekanizmasını kullanarak ağ geçidi bilgisayarına gönderecektir. 

Tasarlanan sistemde geliştirilmesi düşünülen diğer uygulama ise ağ geçidi üzerinde 

icra edecek alarm servis uygulamasıdır. Ağ geçidi üzerinde, etmen çalışma 
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ortamında icra edecek alarm servis uygulaması  içerik yönetim etmeninin 

geliştirilmesi ile ilgilidir. Bu nedenle bölüm 4’te “Alarm Servis Uygulaması”, “İçerik 

Yönetim Etmen Uygulaması” olarak adlandırılmıştır.   

 

ġekil 3.2 : Tasarlanan Sistem Mimarisinde Etmenlerin Yeri 

“İçerik Yönetim Etmen Uygulaması”, ana düğüm CAN-Yolu  kartı üzerindeki 

mikrodenetleyiciden gelen verileri dinleme ve yorumlama kabiliyetine sahip, araç 

içersinde meydana gelen kritik durumlarda gezgin etmenlerin yaratılması ve göç 

etmesini sağlayan, alarm uygulamasıdır. Buna göre içerik yönetim etmeni, ağ geçidi 

bilgisayarının RS-232 seri iskelesinden gelen mesajları almakta, mesajları analiz 

ederek mesaj içeriklerine bağlı olarak araçta oluşan kritik durumları algılamakta, bu 

durumlarla ilgili “Gezgin Etmenlerin” yaratılmasını sağlamaktadır. Bu gezgin 

etmenler, ilgili servislerin sağlandığı terminallere göç ederek atanan işlevleri yerine 

getirmektedirler. Bölüm 4.2’de “İçerik Yönetim Etmeni”, Bölüm 4.4’de ise “CAN 

yolu haberleşme ve seri  iletişim uygulamalarının gerçeklenmesi”  anlatılmıştır. 

Tasarlanan sistem mimarisi ise şekil 3.2’de gösterilmektedir. 

3.3 Önerilen Etmen ĠletiĢim Mimarisi 

Etmen iletişim dilleri, etmenlerin aynı veya farklı çalışma ortamlarında, bilgi 

paylaşımı ve işbirliği açısından önemli bir konudur. Günümüzde etmenler arası 

iletişim konusunda kabul edilmiş standart bir dil mevcut değildir. Etmenlerin,  farklı 

etmen sistemlerinde, diğer etmenlerle işbirliği yaparak birlikte çalışmaları ve bilgi 

paylaşmaları zorluk arzetmektedir [13]. 
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Diğer yandan,  Bölüm 2.3.5’de anlatılan  KQML ve FIPA-ACL etmen iletişim 

dillerinde sağlanan konuşma aksiyonlarında, etmenlerin zihinsel durumları 

tanımlanmaktadır. Bu tanımlamaların çoklu etmen sistemlerinde işbirliği ve birlikte 

çalışabilme açısından yeterliliği belirtilmekte fakat farklı üreticilerin oluşturduğu 

heterojen bir yapıda problemler içerdiği tartışılmaktadır [20].  

Etmenler arası iletişim, gezgin etmenlerin çalışma ortamlarını ziyaret edip çalışma 

ortamında icra eden sabit etmenler ile iletişim kurmaları ve işbirliği yaparak beraber 

çalışabilmeleri açısından da  önemli bir konudur [21]. 

[22]’de gezgin etmenlerin birlikte çalışabilmeleri konusunda etmen iletişim dillerine 

model olarak, yayıncı-abone modelinin kullanımı önerilmiştir. Bu modelde  anlatılan 

“olay tabanlı” çözümün çoklu etmen mesajlarındaki karmaşıklığı  gidereceği 

tartışılmış ve olay bildirim mekanizmasının gezgin etmenlerde nasıl gerçekleştirildiği 

anlatılmıştır.  

Etmen tabanlı iletişimin endüstriyel otomasyon uygulamalarında kullanılması 

halinde, farklı üreticilerin, aynı çalışma ortamında icra edebilen, farklı rollerdeki 

etmenleri arasında, mevcut etmen iletişim dillerine alternatif standart bir iletişim 

mekanizmasının gerekliliği saptanmıştır. 

Farklı üreticilerin etmenlerine örnek olarak, A firmasının ürettiği, araç hava yastığı 

bilgilerini sorgulayan bir gezgin etmeni ve B firmasının ürettiği, araç hava yastığı 

statüsünü raporlayan bir sabit etmeni düşünebiliriz. Araç ağ geçidindeki etmen 

çalışma ortamında icra edebilecek A firması gezgin etmeninin araca göç etmesi ve 

aynı ortamda çalışan B firmasının sabit etmeniyle iletişim kurabilmesi 

gerekmektedir. Söz konusu iletişimin standart bir uygulama seviyesi protokolü 

üzerinden yapılması farklı üreticilerin etmenlerinin birlikte çalışmasına olanak 

sağlayacaktır.  

Bu konuda 14 Aralık 2004 tarihinde duyurusu yapılan ZigBee Wireless Personal 

Area Network, standardında kullanılan standart uygulama profilleri, bu profiller 

içinde tanımlanan cihaz, nitelik gurubu (“cluster”) ve  nitelik gurubu içinde tanımlı 

nitelik (“attribute”) tanımlarının [23-24], etmenler arası iletişimde bir standart 

oluşturmaya temel teşkil edebileceği  düşünülmüş ve önerilen mimari bu bazda 

tasarımlanmıştır. 

ZigBee, fiziki cihazları (düğüm noktaları) üzerine, dağıtık olarak mantıksal cihazlara 

ait uygulamalar konuşlandırılabilmektedir. Bir ZigBee uygulama profili bu değişik 

amaçlı mantıksal cihazların bir kümesinden oluşmaktadır. 
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Örneğin, ısıtma profili içinde bir sıcaklık almaçı, ve  bir ısıtıcı, cihazlar kümesinde 

yer almaktadır. ZigBee uygulama profili, cihazlar yanında, bu cihazlar arasında 

geçerli olan nitelik gurubu mantıksal bağlantı yapılarınıda tanımlamaktadır. Her 

cihaz tanımı içinde bu cihazın bir veya bir kaç nitelik gurubunu giriş veya çıkış 

nitelik gurubu olarak  kullanılabilmesi ayrıca tanımlanabilmektedir. Aynı nitelik 

gurubunu bir cihaz giriş diğer bir cihaz çıkış olarak kullanmaktaysa bu cihazlar bu 

nitelik gurubu üzerinden mantıksal olarak bağlanabilmektedir. Değişik fiziksel 

cihazlar üzerinde dağıtık olarak yerleştirilen mantıksal cihazlar bu şekilde mantıksal 

bağlantılarla birbirine bağlı olarak çalışabilmektedir. 

Her nitelik gurubu mantıksal bağlantısı 65536 değişik nitelik içerebilmektedir. Bu 

nitelikleri, nitelik gurubu üzerinde paylaşılan değişkenler olarak düşünebiliriz. 

Nitelik gurubu üzerinden bağlantılanmış olan mantıksal cihazların her biri bu 

niteliklerin değerlerini SET komutuyla değiştirip GET komutuyla okuyabilmektedir. 

ZigBee uygulama profilleri birden fazla üreticinin bir araya gelmesiyle 

oluşturulmakta ve ZigBee organizasyonunun onayı ile yürürlüğe girmektedir. Bu 

şekilde değişik üreticiler tarafından  üretilen ZigBee cihazları aynı uygulama 

profilinde buluştukları taktirde uyumlu olarak çalışabilmektedir. 

Aynı uygulamanın Etmen İletişim Teknolojisinde yapılamaması için bir neden 

yoktur. Tasarladığımız mimaride gezgin etmen ile sabit etmenler arasında nitelik 

guruplarının fiziki olarak RMI bağlantıları ile tesis edilebileceği öngörülmüştür. 

Etmenleri, ZigBee mantıksal cihazları ile özdeşleştirirsek , etmenler benzeri şekilde 

standartlaştırılmış iletişim ilkeleri ile iletişim yapma imkanına kavuşmuş 

olacaklardır. 
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4. TASARLANAN SĠSTEMĠN GERÇEKLENMESĠ 

Bu bölümde araç erişim uygulamasında yapılan çalışmalar, bölüm 4.1, 4.2, 4.3, 4.4  

ve 4.5’de temel adımlar  olarak anlatılacaktır. Bölüm 4.6 da ise önerilen etmen 

iletişim mimarisinin nasıl gerçeklendiği sunulacaktır. Geliştirilen, araç uzaktan 

erişim ve etmen iletişim uygulamalarında “Grasshopper Etmen Çalışma Aracı” 

kullanılmıştır.  

4.1 Gezgin Etmen Uygulaması 

Araç uzaktan erişim uygulamasında yapılan ilk çalışma, “Agency” olarak 

adlandırılan,  “Grasshopper çalışma ortamlarında icra edecek ve çalışma ortamları 

arasında  göç etme yeteneğine sahip”  etmenlerin geliştirilmesi ile ilgilidir. 

Bu konuda  tasarlanan uygulamada, iki ayrı etmen çalışma ortamının yaratılması, 

Grasshopper  Uygulama Program Arayüzü kullanılarak “çalışma ortamlarında  icra 

edebilecek ve bir çalışma ortamından diğer bir çalışma ortamına göç etme yeteneğine 

sahip” gezgin etmen programının geliştirilmesi hedeflenmiş  ve gerçeklenmiştir. 

Grasshopper  anaçatısında,  çalışma ortamları iki şekilde yaratılabilmektedir. 

Birinci yöntem Grasshopper Asistan aracının kullanılmasıdır. Bu yöntemde MS 

Windows komut satırından Grasshopper komutu yazılarak ilgili .exe uzantılı 

dosyanın çağrılmasıyla Asistan aracı çalıştırılır. Sistem tipi menüsünde çalışma 

ortamı seçeneği seçilerek profil menüsüne geçilir. Profil menüsünde, çalışma ortamı 

ile ilgili ayarlar yapılabilmekte, saklanmış eski ayarlar tekrar kullanılabilmektedir. 

Bu menüdeki ayarlar [25]’de anlatılmaktadır.  

Çalışma ortamlarının yaratılmasıyla ilgili ikinci yöntem ise çalışma ortamının 

Windows komut satırından bir komut ile parametrik olarak yaratılması ve 

başlatılmasıdır. Bu komutun formatı aşağıdaki gibidir. 

Grasshopper  a –n MyAgency1 –gui –tui 

Grasshopper, etmen çalışma ortamının başlatılması ile ilgili .exe uzantılı programı, a 

değeri “agency” diğer bir deyimle çalışma ortamının başlatılmasını, -n  “name” 
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anlamında bir sonraki parametrenin çalışma ortamının ismi olacağını, -gui ve –tui 

parametreleri ise kullanıcı grafik arayüzü ve kullanıcı komut arayüzünü 

başlatılmasını tanımlamaktadır. Çalışma ortamının yaratılmasında ek parametrelerde 

kullanılabilmektedir. Bu parametreler [26]’da  anlatılmaktadır.  

Gezgin etmen programının gerçeklenmesinde, Grasshopper Uygulama Program 

Arayüzü kullanılmıştır. 

Grasshopper anaçatısında etmenler java sınıfı veya sınıf kümeleri olarak 

gerçekleştirilmektedir. Her etmenin bir etmen sınıfı olarak bildirilmesi ve tanımlanan 

etmen sınıfının Gezgin Etmen (“Mobile Agent”), Sabit Etmen (“Stationary Agent”), 

Sürekli Gezgin Etmen (“Persistent Mobile Agent”), Sürekli Sabit Etmen (“Persistent 

Stationary Agent”) sınıflarından  birinin alt sınıfı olması gerekmektedir. Bu şekilde 

oluşturulacak etmen sınıfı, yukarıda belirtilen sınıflardan birinin metot ve 

özelliklerini yazılımsal olarak kullanabilecektir. 

Grasshopper etmenlerinin gerçekleştirilmesinde, verilmesi gereken kararlardan ilki, 

gerçekleştirilecek etmenin gezgin veya sabit etmen olarak tanımlanmasıdır. Bu 

tanımlama  etmen sınıfının hangi üst sınıfın mirasçısı olduğunun yazılımsal olarak 

belirtilmesiyle yapılmaktadır. 

Gezgin Etmenler, bir çalışma ortamından diğer bir çalışma ortamına göç ederek, göç 

ettikleri çalışma ortamında icra etme yeteneğine sahiplerdir. Sabit Etmenler ise 

sadece yaratıldıkları çalışma ortamında icra  edebilmektedir ve göç etme yeteneğine 

sahip değildir. 

Grasshopper etmenlerinin geliştirilmesinde verilmesi gereken diğer bir karar ise, 

sistem hatalarının meydana gelmesi durumunda etmenlerin kurtarılmasıyla ilgilidir.  

Grasshopper, çalışma ortamlarında icra eden etmenlerin veri durumlarını, geçici ve 

periyodik olarak yerel dosya sistemine saklanmasını sağlayan süreklilik 

(“persistence”) servisini sunmaktadır. Böylelikle, sistem hatalarının meydana 

gelmesi durumunda, geçici olarak saklanan etmenler, çalışma ortamının tekrar 

başlatılmasıyla kurtarılabilmektedir. 

Gerçekleştirilen etmen sınıfının, Sürekli Mobil Etmen  veya Sürekli Sabit Etmen  

sınıflarının alt sınıfı olarak tanımlanmasıyla, ilgili etmen sınıfında kurtarılma özellik 

ve metotları kullanılabilmektedir. Süreklilik servisininin de çalıştırılmasıyla bu 

şekilde tanımlanan bir etmen kurtarılma özelliğine sahip olmaktadır. 



 27 

Süreklilik servisinin kullanılması konusunda önemli bir dezavantaj bulunmaktadır. 

Süreklilik özelliğini destekleyen etmenlerin sayısı ile çalışma ortamının işlem gücü 

ters orantılıdır. Çalışma ortamında icra eden ve Sürekli Gezgin Etmen ve/veya  

Sürekli Sabit Etmen tipinde yaratılan etmenlerin sayısının artması durumunda 

çalışma ortamı daha fazla işlem gücü gerektirmektedir. Performans dezavantajları 

nedeniyle Araç Uzaktan Erişim uygulamasında bu özellik gözardı edilmiş, süreklilik 

servisinin kullanılmamasına  karar verilmiştir. 

Gerçeklenen gezgin etmen uygulamasında, Grasshopper  uygulama program 

arayüzünde tanımlı olan Gezgin Etmen sınıfının  alt sınıfı tanımlanmıştır. Böylelikle 

bu sınıftan yaratılan nesnelerde, çalışma ortamları arasında göç etme özelliği etkin 

kılınmıştır.  

Grasshopper anaçatısında etmenler arka planda birer java izgesi olarak tanımlıdır. 

Java izgelerinin icra edilmesi, izgelerin tanımlı olduğu etmenlere ev sahipliği yapan  

etmen çalışma ortamları tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Normal koşullar altında, java izgelerinin “run” metodu içerisinde,  izgelerin aktif 

davranışları tanımlanmaktadır. Etmenlerin aslında arka planda birer izge olarak 

tanımlandığı düşünülürse, bu metot etmen sınıflarında da tanımlıdır fakat programcı 

tarafından erişime açık değildir ve gerçekleştirilemez. Bunun sebebi, etmenlere ev 

sahipliği yapan etmen çalışma ortamlarının, icra edecek etmenin  görevlerini yerine 

getirme iznini vermeden önce bazı kontrol ve işlemleri yapma zorunluluğudur. Bu 

nedenle Grasshopper etmen sınıflarında run metodu yerine “live” metodu tanımlıdır 

ve etmenlerin aktif davranışları bu metotda tanımlanabilmektedir. 

Grasshopper etmenlerinin “live” metodu icra edilirken, içerisinde bağlı bulunduğu 

izgenin run metodunun çağrıldığı düşünülürse, etmenlerin hayat süreçlerinin “live” 

metodu ile sınırlı olacağı açık olarak gözükmektedir. İcra eden etmenin “live” 

metodu sonlandığında, etmene bağlı izge de sonlanmakta, etmen, ev sahibi etmen 

çalışma ortamında pasif java nesnesi olarak  bulunmaya devam etmektedir. 

Grasshopper gezgin etmenleri, Bölüm 2.3.2’de bahsedilen gezginlik modellerinden 

zayıf göç etme metodunu desteklemektedir. Zayıf göç etme metodu, gezgin etmenin 

bir icra etme ortamından diğer bir icra etme ortamına göç ederken veri durumunu 

koruyabilmesidir. Gezgin etmenin veri durumu, etmenin eski konumundan yeni 

konumuna göç etmeden önce serileşen ve yeni konumunda tekrar sağlanan 

değerlerinden oluşmaktadır. 
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Java programlama dilinde, JVM de yapılacak modifikasyonlar haricinde,  bir izgenin 

veya sürecin icra etme durumu saklanamadığından dolayı, güçlü göç etme metodu 

Grasshopper anaçatısında desteklenmemektedir ancak Grasshopper  anaçatısında 

güçlü göç etme metodunun, zayıf göç etme metodu ile benzetimi yapılabilmektedir. 

Grasshopper gezgin etmenlerinde, etmen sınıfını içinde tanımlanan “live” metodu, 

etmenin bir çalışma ortamından diğer bir çalışma ortamına göç etmesinden sonra, 

göç edilen çalışma ortamında tekrar icra edilmektedir. Buna ek olarak zayıf göç etme 

metodunda sağlanan veri durumunun korunması özelliği ile “live” metodu içerisinde 

icra edicek olan program kodu, koşul deyimleri kullanılarak bloklara ayrılabilecek ve 

her yeni çalışma ortamında bir program bloğunun icra  edilmesi ile güçlü göç etme 

metodunun benzetimi yapılabilecektir. Benzetimin yapısı Şekil 4.1’de 

gösterilmektedir.  

 

ġekil 4.1 : Güçlü Göç Etme Modeline Benzetim 

Grasshopper anaçatısında, kavramsal olarak bir gezgin etmenin göç etmesi, ilgili 

etmen kodu ve veri durumunun, bir çalışma ortamından diğer bir çalışma ortamına 

seyahat etmesi anlamındadır. Gezgin etmen göçünün gerçekleştirilmesi, aslında bu 

kavramsal düşünceden farklıdır. 

Gerçekte, gezgin etmen sınıfının yeni çalışma ortamına yüklenmesi ve veri 

durumunun aktarılmasından sonra, varılan çalışma ortamında bu etmenden yeni bir 

nesne yaratılmakta ve veri durumu yaratılan yeni nesneye sağlanmakta, kaynak 

çalışma ortamında icra eden nesne ise iptal edilmektedir. 
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Gezgin etmenlerin göç etmesinde sırasıyla şu adımlar gerçeklenmektedir. 

1. Etmen göçü başlatılır. Grasshopper anaçatısında etmen göçü, etmenin kendisi 

tarafından “move” metodunun çağrılmasıyla, bir başka yazılım bileşeninin 

ilgili etmenin “moveAgent” metodunu çağırmasıyla veya kullanıcının 

kullanıcı arayüzü ile Grasshopper aracından müdahalesiyle 

başlatılabilmektedir. 

2. Etmen çalışma ortamından ilgili etmenin “beforeMove” metodu 

çağrılır.“beforeMove” metodu içerisinde etmenin göç etme hazırlığı ile ilgili 

işlemler gerçeklenebilmektedir. 

3. Etmene bağlı izgenin durdurulması ile icra eden etmen durdurulur. 

4. Etmenin veri durumu serileştirilir. Serileştirme işlemi, etmen nesnesinde 

bildirilen değişkenlerin bayt dizisine çevrilmesidir. 

5. Etmenin serileştirilen veri durumu ve etmen ile ilgili ek bilgiler varılacak 

etmen çalışma ortamına transfer edilir. Etmen ile ilgili ek bilgiler, etmen 

sınıfının ismi ve etmen kod tabanını içermektedir. Bu bilgiler varılacak 

çalışma ortamında etmen nesnesinin yaratılması için gerekmekte ve 

istenilmektedir. 

6. Varılan çalışma ortamında etmenin yeni bir nesnesi yaratılır ve veri durumu 

bu çalışma ortamı tarafından sağlanır. 

7. Varılan çalışma ortamı, kaynak çalışma ortamına  etmen nesnesinin başarı ile 

yaratıldığını bildirir. Kaynak çalışma ortamı bu bilgiye bağlı olarak eski 

etmen nesnesini yok eder. 

8. Varılan çalışma ortamı etmenin “afterMove” metodunu çağırarak etmenin 

kalan işlevlerine devam etmesi için hazırlığı sağlayabilmektedir. 

9. Varılan çalışma ortamı, etmene bağlı izgenin çalışmasını başlatır ve göç eden 

etmen, varılan çalışma ortamında icra etmeye devam eder. 

Geliştirilen gezgin etmen örnek uygulamasında, bir etmen çalışma ortamından diğer 

etmen çalışma ortamına  göç etme yeteneğine sahip etmen sınıfı yazılım olarak 

gerçeklenmiştir. 

Etmen sınıfından yaratılan etmen nesnesi çalışma ortamında icra etmeye 

başladığında, yeni bir çalışma ortamına göç etmek üzere, kullanıcı arayüzünden yeni 
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çalışma ortamının adresini isteyecektir. Etmen nesnesi daha sonra yukarıda anlatılan 

adımların gerçeklenmesiyle yeni çalışma ortamına göç edecek burada tanımlı bir java 

dosyasına erişim yaparak, ilgili dosyanın satır sayısı bilgisini depolayacak  ve kaynak 

çalışma ortamına dönebilmek için kullanıcıdan onay alacaktır. Onay sonucu Etmen 

nesnesi kaynak çalışma ortamına geri dönecek ve erişim yaptığı dosyanın satır 

sayısını kullanıcıya gösterecektir. 

Etmen nesnesinin farklı çalışma ortamlarında farklı davranışlar sergileyebilmesi, 

etmen sınıfı içerisinde “state” isimli bir durum değişkeni ile gerçeklenmiştir.  Etmen 

sınıfı içerisinde tanımlı “live” metodu, etmen bir çalışma ortamından diğer bir 

çalışma ortamına göç ettiğinde baştan icra etmektedir. “State” durum değişkeninin 

etmenin göçü esnasında, veri durumunun serileştirilmesinde korunabileceğinden 

“live” metodu içerisinde bu değişkene bağlı farklı işlevler içeren program blokları 

tanımlanabilmektedir. Bu tanımlama sayesinde, etmen bir çalışma ortamını ziyaret 

etmesi durumunda, “live” metodunun tekrar icra etmesi sağlanacak fakat etmen 

kodunda hangi işlevin yerine getirilmesi gerektiği “state” değerine bakılarak 

kararlaştırılacak ve ilgili program bloğu icra edecektir. 

Etmen nesnesi yaratılarak çalışmaya başladığında, icra eden “init” metodu içerisinde 

“state” sıfır değerini almaktadır. Buna göre kaynak çalışma ortamında “live” metodu 

içerisinde tanımlanan ilk koşul icra edecektir. 

Kaynak çalışma ortamında icra eden, ilk koşulla bildirilen program bloğunda, 

kullanıcıdan yeni çalışma ortamının adres bilgisi istenecek ve bu adres bilgisi 

etmenin yeni çalışma ortamına göç etmesini sağlayan “move” metoduna parametre 

olarak geçirilecektir. “move” metodunun çağrılmasından önce “state” değişkenine 1 

değeri atandığına dikkat edilmelidir.  

Etmen nesnesinin yeni çalışma ortamına göç etmesinden sonra “state” durum 

değişkenine atanan 1 değeri  ile baştan icra edilecek olan “live” metodu bu sefer 

ikinci koşulda tanımlı program bloğundan icra etmeye başlayacaktır. 

İkinci koşul deyimiyle tanımlı program bloğunda java uzantılı bir dosya aranmakta, 

bu dosyaya erişim yapılarak dosyanın satır sayısı depolanmaktadır. Satır sayısının 

depolanması, etmen sınıfı içerisinde satır sayı bilgisinin veri durumu korunacak bir 

değişkene atanması anlamına gelmektedir. Bu blokta daha sonra, kullanıcıdan 

kaynak terminale dönüş onayı alınarak etmen nesnesinin kaynak çalışma ortamına 

göç etmesi sağlanmıştır. Aynı şekilde “move” metodunun çağrılmasından önce 

“state” değişkenine 0 değeri atandığına dikkat edilmelidir. 
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Kaynak çalışma ortamında etmen sınıfında “live” metodu içerisinde tekrar ilk koşulla 

tanımlı program bloğu icra edecek fakat tanımlı bir mantıksal değişkene bağlı olarak, 

erişilen dosyanın satır sayısı kullanıcıya gösterilecektir. 

Gezgin etmen uygulamasının test edilmesi için Grasshopper çalışma ortamı bir diz 

üstü  kişisel bilgisayar ve bir masaüstü kişisel bilgisayara yüklenerek her iki 

bilgisayarda Grasshopper etmen çalışma ortamları komut satırından başlatılmıştır. 

Masa üstü bilgisayar internet’e Türk Telekom servis sağlayıcısı üzerinden bağlanmış  

ve masa üstü bilgisayara atanan  IP adresi 195.175.169.89 olarak teyit edilmiştir.  

          

 

ġekil 4.2 : Gezgin Etmen Uygulaması Ekran Görüntüsü 1 

Diz üstü kişisel bilgisayar ise internete servis sağlayıcı üzerinden bağlanmış ve 

atanan IP adresinin 195.155.244.239  olduğu teyit edilmiştir. 

Masa üstü kişisel bilgisayarın Grasshopper çalışma ortamında etmen yaratılarak 

uygulama başlatılmıştır. Şekil 4.2’de görüldüğü gibi etmenin göç etmek istediği 

adres java diyoloğundan girilmiş etmenin bu adrese göç etmesi beklenmiştir. 

Şekil 4.3’de gösterilen ekran görüntüsünde görüldüğü üzere gezgin etmen masa üstü 

bilgisayarındaki Agency 2 adlı çalışma ortamına göç etmiş uygulamada belirlenen 

ilgili dosya satır sayısını okuma görevini bitirmiş ve dönüş iznini beklemektedir. 
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Dönüş izninin verilmesiyle gezgin etmen diz üstü bilgisayarda çalışan Agency1 

etmen çalışma ortamına dönerek satır sayısı bilgisini kullanıcıya göstermiştir. Şekil 

4.4’de bu konuyla ilgili ekran görüntüsü gösterilmektedir.   

 

ġekil 4.3 : Gezgin Etmen Uygulaması Ekran Görüntüsü 2 

Geliştirilen Gezgin Etmen sınıfının, sınıf diyagramı EKA. Şekil A.1’de 

gösterilmiştir. Gezgin Etmen sınıfının program kodu (GezginEtmen.java), ise 

kitapçık ile birlikte gelen CD ekindedir. 

 

 

ġekil 4.4 : Gezgin Etmen Uygulaması Ekran Görüntüsü 
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4.2 Ġçerik Yönetim Etmen Uygulaması 

Bölüm 3.2.2’de anlatılan sistem mimarisinde ağ geçidi üzerinde, Grasshopper 

çalışma ortamında icra edecek bir içerik yönetim etmeninin, CAN yolu üzerindeki 

mikrodenetleyicilerden gelen bilgileri dinleyebilmesi ve yorumlayabilmesi 

tasarlanmıştır. Buna göre Araç Uzaktan Erişim uygulamasının ikinci fazında, 

tasarımda belirlenen kriterlere uygun olarak İçerik Yönetim Etmen uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. 

Uygulama, Grasshopper uygulama program arayüzü kullanılarak geliştirilen İçerik 

Yönetim Etmen sınıfını içermektedir. 

İçerik Yönetim Etmen sınıfı, Grasshopper uygulama program arayüzünde, Gezgin 

Etmen uygulamasında tanımlanan  gezgin etmen sınıfından farklıdır  ve Gezgin 

Etmen üst sınıfının mirasçısı olmasından ziyade, Sabit Etmen üst sınıfının mirasçısı 

olarak gerçekleştirilmiştir. Bunun sebebi içerik yönetim etmen sınıfından yaratılan 

bir nesne çalışma ortamında sabit olarak konumlanarak  icra etmesi ve bu şekilde 

CAN yolu üzerindeki düğümlerden veya mikrodenetleyicilerden gelen bilgilere 

sürekli olarak erişebilmesidir. 

Bölüm 3.2.2’de anlatılan sistem mimarisinin tasarımında  bahsedildiği üzere, ana 

düğüm CAN yolu kartı, ağ geçidi bilgisayarına RS-232 seri iskelesinden 

bağlanmıştır. Buna göre içerik yönetim etmeni, ağ geçidi  bilgisayarına RS-232 seri 

iskelesinden gelen bilgileri dinleyebilmeli veya bu bilgilere erişebilmelidir. 

Grasshopper anaçatısında,  her etmene bağlı bir izgenin icra ettiği hatırlanırsa, içerik 

yönetim etmeninin sadece RS-232 seri iskelesinden gelen bilgileri dinleme işlevine 

sahip olabileceği açık olarak gözükmektedir. İçerik yönetim etmen uygulamasının 

tek bir işlev ile sınırlandırılmaması amacıyla içerik yönetim etmen sınıfına bağlı izge 

sayısının, işlevlere göre arttırılması düşünülmüştür. Bu nedenle içerik yönetim etmen 

sınıfı içerisinde RS-232 seri iskelesini dinleyen ek bir izgenin tanımlanmasına ve 

yaratılmasına karar verilmiştir.  

İçerik Yönetim Etmen uygulamasında, ağ geçidi bilgisayarına RS-232 seri 

iskelesinden CAN yolu kartı bağlanarak deneme yapılmasından önce, proje planı 

gereği,  seri iletişimi  denemek üzere RS-232 seri iskelesinden 33600 Microcom 

harici modem bağlanarak, içerik yönetim etmen uygulamasından harici modeme AT 

mesajı yollanması ve OK mesajının alınması ile ağ geçidi ve CAN yolu kartının 

üzerinde bulunan mikrodenetleyici arasındaki iletişimin benzetimi yapılmıştır. İçerik 

yönetim etmen uygulamasının başlangıçta belirtilen bu donanımsal kriterlere göre 
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geliştirilmesine karar verilmiştir.  Microcom modem yerine CAN yolu  kartının 

kullanımına geçişte, yazılımda yapılan değişiklikler, sadece mesaj içeriklerinin 

değiştirilmesi  ve seri iletişim parametreleri ile sınırlı kalmıştır.  

İçerik Yönetim Etmen sınıfı içersinde yaratılan nesnelerin tanımlandığı sınıflar 

“ProdThread İzge”, “SerialPortFinder”, “Write2Serial” sınıflarıdır. 

4.2.1 ProdThread Ġzge Sınıfı 

İçerik Yönetim Etmen sınıfı içersinde tanımlanan izge nesnesi “ProdThread” 

sınıfından yaratılmaktadır. “ProdThread” sınıfı, java uygulama program arayüzünde 

tanımlı izge (Thread) sınıfının mirasçısıdır. Bu şekilde yaratılan “ProdThread” 

nesnesi, içerik yönetim etmen sınıfına bağlı izgeden bağımsız olarak icra edebilen 

farklı bir izge olacaktır. “ProdThread” nesnesi veya “ProdThread” izgesinin 

sorumluluğu RS-232 seri iskelesinden gelecek mesajları dinlemek, mesaj gelmesi 

durumunda gelen mesajı içerik yönetim etmenine bildirmektir. 

“ProdThread” izgesinin, RS-232 seri iskelesinden gelen mesajları dinleyebilmesi için 

“Java İletişim Uygulama Arayüzünde” tanımlı “SerialPortEventListener” java 

arayüzünü desteklemesi gerekmektedir. Buna göre “ProdThread” izgesinin 

tanımlandığı sınıfa “Java İletişim Program Arayüzü” dahil edilmiştir. 

Tanımlanan “ProdThread” sınıfının kurucusu (“Constructor”) ilk parametre olarak 

java iletişim program arayüzünde tanımlı Seri Port (“SerialPort”) sınıfından yaratılan 

nesneyi işaretçi olarak kabul etmektedir. Seri Port işaretçisi, “ProdThread” nesnesini 

yaratan içerik yönetim etmeni tarafından sağlanmaktadır. Kurucuya sağlanan ikinci 

parametre ise izgeler arası iletişim için önemlidir. 

İçerik yönetim etmeni veya içerik yönetim etmenine bağlı izge ile bu etmenin 

yarattığı “ProdThread” izgesi arasında bir iletişimin olması gerekmektedir. Bunun 

nedeni “ProdThread” izgesinin, içerik yönetim etmenine bağlı izgeye, RS-232 seri 

iskelesinden gelen mesajı bildirme zorunluluğudur. 

İzgeler arası iletişim Java I/O kütüphanesinde sağlanan boru (“pipe”) mekanizması 

ile gerçeklenmiştir. Bu mekanizmaya göre giriş akımına yazılan veri diğer uçta çıkış 

akımından okunmaktadır.  

Java I/O kütüphanesinde sağlanan boru mekanizmasına göre, “ProdThread” izgesi 

yaratılırken kurucuya geçirilen ikinci parametrede, “PipeWrite” nesnesinin 

işaretçisini alarak RS-232 seri iskelesinden gelen bilgiyi boruya yazmaktadır. İçerik 
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yönetim etmeninde ise “PipeReader” sınıfından nesne yaratılmıştır ve boruya yazılan 

veri bu nesne sayesinde borudan okunmaktadır. 

“ProdThread” izgesinde, RS-232 seri iskelesinden gelen mesajın java olayı olarak 

algılanması gerçekleştirilmiştir. “SerialPortEventListener” arayüzünün izge sınıfında 

desteklenmesiyle gelen mesajın bir java olayı olarak algılanması gerçekleştirilmiştir. 

“ProdThread” sınıfından yaratılan nesnede, RS-232 seri iskelesinden mesaj gelmesi 

durumunda olay yaratılmakta ve seriolay (SerialEvent) yordamı çağrılmaktadır. 

Yordamda veri mevcut (data available) olay tipine göre mesaj boruya yazılmaktadır. 

Geliştirilen ProdThread sınıfının, sınıf diyagramı EK.A Şekil A.2’de gösterilmiştir. 

ProdThread sınıfının program kodu (ProdThread.java) ise kitapçık ile birlikte gelen 

CD ekindedir. 

4.2.2 SerialPortFinder Sınıfı  

İçerik yönetim etmen uygulamasında ilk olarak yaratılan nesne Seri İskele Bulucu 

manasına gelen “SerialPortFinder” sınıfından yaratılan nesnedir. “SerialPortFinder” 

sınıfında “getSerialPort” isminde tek bir metot tanımlıdır ve bu metot İçerik yönetim 

etmeni tarafından çağrılmaktadır. Bu metot içerisinde, ağ geçidi bilgisayarında 

tanımlı iletişim iskeleleri arasında COM1 ismiyle tanımlanmış iletişim iskelesi 

aranmakta, işletim sisteminin iskele listesinde COM1 ismiyle tanımlanmış  iskelenin 

bulunması halinde, bu iskele iletişime açılmaktadır. 

Açılan iskele, java iletişim uygulama program arayüzünde tanımlı, sistemde seri 

iletişim iskele arayüzünü tanımlayan ve Seri Port sınıfından yaratılan nesne olarak 

temsil edilmektedir. “getSerialPort” metodu geriye Seri Port sınıfından yaratılan 

nesneyi işaretçi olarak döndürmektedir. Bu aşamadan sonra içerik yönetim  etmeni, 

Seri Port işaretçisini, içinde tanımlanan diğer nesnelere kullanma olanağı 

sağlayacakır. 

Geliştirilen SerialPortFinder sınıfının, sınıf diyagramı EK A. Şekil A.3’de 

gösterilmiştir. SerialPortFinder sınıfının program kodu (SerialPortFinder.java)  ise 

kitapçık ile birlikte gelen CD ekindedir. 

4.2.3 Write2Serial Ġzge Sınıfı 

Ağ geçidi bilgisayarına RS-232 seri iskelesinden, CAN yolu kartı yerine ilk etapta 

harici Microcom modemin bağlanabileceği ve kişisel bilgisayar ile modem 

arasındaki iletişimin, CAN yolu kartı ile olan iletişimi benzetebileceği 
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düşünülmüştür. Buna göre içerik yönetim etmen uygulaması, RS-232 seri 

iskelesinden modeme AT komutu gönderdiği taktirde AT OK mesajını alabilecektir. 

AT OK mesajı içerik yönetim etmen sınıfında yaratılan “ProdThread” izgesi 

tarafından alınmakta ve içerik yönetim etmenine bildirilmektedir. 

AT komutunun gönderilmesi sorumluluğu, içerik yönetim etmeninden bağımsız bir 

izgeye verilmesi tasarlanmıştır. “Write2Serial” sınıfı  bu nedenle  java izge sınıfının  

alt sınıfı olarak tanımlanmıştır ve bu sınıftan yaratılacak nesnelerin java izgesi olarak 

icra edeceğini derleyeciye bildirmektedir. 

“Write2Serial” nesnesi veya “Write2Serial” izgesinin sorumluluğu, modeme, kişisel 

bilgisayarın  RS-232 seri iskelesinden AT komutunun gönderilmesidir. Bu nedenle 

izgenin tanımlandığı Write2Serial sınıfında java iletişim program arayüzü 

kullanılmaktadır ve ilgili kütüphane sınıfa dahil edilmiştir. 

“Write2Serial” sınıfının kurucusu (“Constructor”) parametre olarak hangi seri 

iskeleden iletişim yapılacağını tanımlayan Seri Port nesnesinin işaretçisini 

almaktadır. Bu işaretçi sayesinde  nesnenin “getouputstream” metoduna erişilerek 

arayüzde tanımlı çıkış akım (“Outputstream”) nesnesi yaratılmış, gönderilmek 

istenen mesaj bayt dizisi olarak çıkış akım nesnesinin write metoduna parametre 

olarak geçirilmiştir. Bu şekilde izge AT komutunu RS-232 seri iskelesinden modeme 

gönderebilmektedir. Write2Serial izgesi belirtilen bu işlemi sonsuz bir döngü 

içerisinde gerçekleştirmekte ve belirli aralıklarda uyku moduna geçmektedir. 

Ağ geçidi bilgisayarına RS-232 seri iskelesi üzerinden bağlanan modemin yerine 

CAN yolu kartının bağlanması ile Write2Serial izgesi daha sonra uygulamadan 

kaldırılmıştır.  

Ağ geçidi bilgisayarına, RS-232 seri iskelesinden harici modem bağlanmış ve 

uygulamada “Write2Serial” izgesi sayesinde modeme periyodik olarak AT mesajı 

gönderilmektedir. Bu nedenle ProdThread izgesi RS-232 seri iskelesinden periyodik 

olarak OK mesajı alacaktır. 

Geliştirilen Write2Serial sınıfının sınıf diyagramı EK.A, Şekil A.4’dedir. 

Write2Serial sınıfının program kodu (Write2Serial.java) ise kitapçık ile birlikte gelen 

CD ekinde mevcuttur. 
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4.2.4 Ġçerik Yönetim Etmen Sınıfı 

“ProdThread” ve İçerik Yönetim etmeni arasında gerçekleştirilen iletişim sayesinde, 

içerik yönetim etmeni , belirtilen OK mesajını “ProdThread” izgesinden alacak ve 

her gelen OK mesajında  bir gezgin etmen yaratacaktır.  

Yaratılan gezgin etmenin bölüm 1 de anlatılan örnek gezgin etmen  uygulamasından 

farkı, grasshopper kullanıcı arayüzü yerine içerik yönetim etmeni tarafından 

yazılımsal olarak yaratılıyor olmasıdır. Buna göre içerik yönetim etmen sınıfında 

“createAgent” metodu çağrılarak gezgin etmen sınıfından gezgin etmen nesnesi 

yaratılmaktadır. 

Gezgin etmen nesnesinin yaratılmasıyla, etmen sınıfı içinde tanımlanan “live” 

metodu otomatik olarak icra etmektedir. İcra edecek olan gezgin etmenin işlevi 

bölüm 4.1 de anlatılmaktadır. 

Gezgin etmenin icra edeceği varış çalışma ortamının adresi içerik etmen sınıfı 

içerisinde tanımlanmıştır ve “createAgent” metoduna parametre olarak 

geçirilmektedir. “createAgent” metodunun diğer parametreleri [26]’da 

anlatılmaktadır.  

İçerik yönetim etmen sınıfı içersinde, “ProdThread” ve “Write2Serial” izgeleri 

yaratıldıktan sonra devamlı olarak AT OK mesajı beklenmekte ve AT OK mesajının 

“ProdThread” izgesinden alınması durumunda gezgin etmen nesnesi yaratılarak göç 

etmesi sağlanmaktadır.  

Çalışma ortamında içerik yönetim etmenine bağlı “Write2Serial” izgesi tarafından  

modeme gönderilen AT komutuna karşılık içerik yönetim etmeni tarafından AT OK 

mesajının alınması ve gezgin etmen yaratılması ile ilgili ekran görüntüsü   Şekil 

4.5’de  gösterilmektedir.  

Araç uzaktan erişim uygulamasında, gezgin etmenler, ağ geçidi üzerinde çalışan 

etmen çalışma ortamını ziyaret edebilmekte ve sürücüye özel bilgiler 

getirebilmektedirler. Araca gelen sürücüye özel  bilgilere örnek olarak GPS 

verilerine göre trafik durum bilgisi,  hava durumu bilgisi ve reklamlar gösterilebilir. 
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ġekil 4.5 : İçerik Yönetim Etmen Uygulaması Ekran Görüntüsü 

Araç uzaktan erişim uygulamasında ayrıca araç bilgi ağından bilgi toplamak 

amacıyla ağ geçidini ziyaret edecek gezgin etmenlerde düşünülmüş,  gezgin  

etmenlerin sorgulama yapabilmeleri ile igili  sistem tasarımı yapılarak, simulasyon 

uygulaması ağ geçidi bilgisayarına bağlı olan harici modemle  gerçekleştirilmiştir.  

Bu şekilde araçta çalışan alarm servisine ek olarak  gezgin etmenlerin istenen anda 

araca gönderilmesi ve araç yerel ağından  bilgi toplamaları mümkün kılınmıştır.  

Buna göre araç ağ geçidinde, çalışma ortamını ziyaret eden bir gezgin etmen, içerik 

yönetim etmeninden araç durumu ile ilgili bilgileri talep edecek ve gerekli bilgileri 

aldığında çalışma ortamını terk edecektir. 

Şekil 4.6  de araç içinde ağ geçidi bilgisayarını bir gezgin etmenin ziyaret etmesi, 

gezgin etmen ve içerik yönetim etmeni arasındaki bilgi alışverişi ve gezgin etmenin 

çalışma ortamını alınan bilgilerle birlikte terk etmesi gösterilmiştir. 

Dışarıdan gelen gezgin etmen, ağ geçidindeki etmen çalışma ortamına girdiğinde  

içerik yönetim etmeninin vekil nesnesini yaratarak, bu nesnenin  ilgili iletişim 

metoduna çağrı yapar. Bu metoda gezgin etmenin yerel ağ üzerinde hangi bilgiye 

erişmek istediği parametre olarak geçirilmektedir. Buna göre içerik yönetim etmeni 

kendisine bağlı çalışan Write2Serial ve ProdThread izgelerini durdurmakta ve bağlı 

bulunan modeme, harici olarak tek bir AT komutu yollamakta ve AT OK mesajını 

almaktadır. İçerik yönetim etmeni alınan AT OK mesajını gezgin etmene 

bildirmektedir. İçerik yönetim etmeninin, gezgin etmen ziyaretinde çalışma şekli 

durum diyagramı ile şekil 4.7’de gösterilmektedir. 
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ġekil 4.6 : Gezgin Etmen Ziyareti                               

Geliştirilen, içerik yönetim etmen sınıfının, sınıf diyagramı EK A1, Şekil A.5’de 

gösterilmiştir. İçerik yönetim etmen sınıfının program kodu ise 

(IcerikYonetımEtmeni.java), kitapçık ile birlikte gelen CD ekindedir.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ġekil 4.7 : İçerik Yönetim Etmen Durum Diyagramı 
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4.3 Harici Güvenlik 

İçerik yönetim etmenine RS-232 seri iskelesinden gelen verilere göre kritik 

durumlarda yaratılan gezgin etmenin göç etmesinde Grasshopper güvenlik servisi 

kullanılmıştır. Grasshopper anaçatısında RMISSL etmen iletim protokolü 

desteklenmektedir. Gezgin etmenin RMISSL kullanımıyla göç etmesi 

gerçekleştirilmiştir.  

Grasshopper etmen çalışma aracında güvenlik servisinin kullanılabilmesi için java 

güvenlik paketinin (“Java Secure Socket Extention – JSSE”) ağ geçidi bilgisayarına 

yüklenmiş olması gerekmektedir. Grasshopper etmen çalışma aracında harici 

güvenlik X509 sertifikaları ve “Secure Socket Layer (SSL)”  ile sağlanmaktadır. 

SSL, simetrik ve asimetrik şifrelemenin kullanıldığı endüstri standardı bir güvenlik 

protokolüdür. SSL protokolünde, gizlilik, veri bütünlüğü, istemci ve sunucunun 

doğrulanması gerçekleştirilmektedir. 

Gizlilik: İstemci ve sunucu arasındaki iletişim, simetrik anahtar ve şifreleme 

algoritmaları ile şifrelenerek güvenli soket üzerinden gerçekleştirilmektedir.  

Veri Bütünlüğü: Aktarım sırasında verinin değiştirilip değiştirilmediğ “Message 

Authentication Codes (MAC)” ile denetlenmekte ve  her  SSL paketi için MAC, 

“hash” fonksiyonları kullanımıyla hesaplanmaktadır.   

İstemci ve Sunucunun Doğrulanması: İletişim kuran istemci ve sunucunun karşılıklı 

olarak kimliklerini doğrulamalarıdır. SSL protokolünde el sıkışma fazında, istemci 

ve sunucular X509 sertifikalarında tanımlanan ortak anahtar ve verilerini  değiş tokuş 

etmektedirler. Özel anahtarlar ise istemci ve sunucunun bir ana anahtar üzerinde 

anlaşma sağlaması için kullanılmaktadır. 

Grasshopper çalışma aracında güvenli iletişim ve etmen göçünün gerçekleştirilmesi 

için, çalışma ortamlarında X509 sertifika ve özel anahtarlarının tanımlanması 

gerekmektedir. Buna göre uygulamada, her iki etmen çalışma ortamı için anahtar ve 

sertifika yönetim aracı olan “java keytool” kullanılarak gerekli sertifikalar ve özel 

anahtarlar yaratılmıştır [27]. “Java keytool” ile yaratılan sertifikalar ve özel 

anahtarlar anahtar deposunda (“keystore”) tutulmaktadır. Çalışma ortamında gerekli 

konfigürasyonlar yapıldıktan sonra,  etmen çalışma ortamı başlatılıp yüklendiğinde, 

Grasshopper güvenlik servisi tanımlanan anahtar deposuna ait verileri  

kullanmaktadır [28]. 
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Çalışma ortamları arasında güvenli iletişimin sağlanması için gezgin etmenin ziyaret 

ettiği  hedef çalışma ortamında RMISSL veya SOCKETSSL destekli güvenli 

sunucuların başlatılması, iletim veya etmen gönderimi yapan çalışma ortamında ise 

güvenlik destekli protokoller ile gönderim yapılması gerekmektedir.  

SSL el sıkışma işleminde, çalışma ortamları arasında ortak anahtarları içeren 

sertifikalar değiş tokuş edilerek doğrulama işlemi tamamlanır.  İstemci ve sunucu 

arasında gizli anahtarlar üzerinde anlaşma sağlanarak, güvenli kanal 

oluşturulmaktadır. SSL el sıkışma işleminden sonra çalışma ortamları arasında etmen 

iletimi ve bilgi alışverişi şifreleme ve şifre çözümü ile yapılmakta, veri bütünlüğü ise 

MAC ile sağlanmaktadır. 

4.4 CAN Yolu Uygulaması 

Bu bölümde geliştirilen CAN yolu iletişim uygulamalarının yazılması yarı kodlama 

olarak anlatılarak, kullanılan donanım ve yazılım hakkında bilgi verilecektir. 

4.4.1 Kullanılan Donanım 

Bu uygulama için CAN fonksiyonel birimi içeren Motorola MC68HC908GZ16 

mikrodenetleyicisi seçilmiştir. Motorola MC68HC908GZ16 mikrodenetleyicisi 

HC08 8 uçluk motorola  işlemci mimarisine sahiptir. Dahili veri yolu / adres yolu 

frekansı 8Mhz e kadar çıkabilmektedir. Mikrodenetleyici MSCAN08 (“Motorola 

Scalable Controller Area Network”) fonksiyonel birimine sahip olup bu birim Bosch 

firması tarafından Eylül 1991 de tanımlanan CAN 2.0 B protokolünü 

barındırmaktadır. İşlemci 16 KB salt oku bellek, 1KB yaz oku belleğe sahiptir. 

Ayrıca mikrodenetleyicide seri çevre birimi arayüzü (“Serial Peripherial Interface”, 

SPI)  geliştirilmiş seri iletişim birimi (UART), 8 kanal 10 uçluk anologtan sayısala 

çevirici birimi, 37 genel amaçlı giriş çıkış bacağı, Klavye/Anahtar arayüz birimi ve 

toplamda 13 harici kesmeye izin verecek donanım mevcuttur. Yapı olarak 

mikrodenetleyici kesme ağırlıklı programlamaya çok uygundur. Her önemli olay için 

bir kesme bulunmaktadır. Bu tür dahili ve harici tüm kesmeler için ayrı kesme 

vektörü vardır. Bu sayede her kesme için ayrı kesme servis yordamı yazılması 

mümkündür. İşlemci 8 uçluk sayıyı 8 uçluk sayı ile çarpma, 16 uçluk sayıyı 8 uçluk 

sayıya bölme komutlarına sahiptir.  

Uygulamanın denenmesinde MC68HC908GZ16 mikrodenetleyicisi için tasarlanmış 

olan GZ16-STK gerçekleme kiti [29] kullanılmıştır. Kit  mikrodenetleyicinin 
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yanında motorola mc33898 CAN yolu arayüz yongasına sahiptir. Ayrıca  kit 

üzererinde iki LED ve bir anahtar vardır.  

Motorola MC33898 araç ortamında iletişim birimleri tarafından sıklıkla kullanılan 

özelliklere sahiptir. Üzerinde iki voltaj regülatörü dört yüksek voltaj girişi, 1 

Megabaud CAN fiziki arayüzü bulunmaktadır. Bu yonganın değişik fonksiyonlarını 

devreye sokup çıkartmak için komutlar SPI (Synchronous Serial Peripherial 

Interface) Senkron Seri Çevre Birimi Arayüzü üzerinden gönderilebilmektedir. Bu 

nedenle mikrodenetleyici SPI üzerinden MC33898’a bağlanmıştır. 

Kit geliştirme yazılımının konuşlandığı  MS Windows tabanlı kişisel bilgisayara kitle 

beraber gelen MONIF08-LC kablosuyla bağlantılanmaktadır. Aynı kablo çalışma 

zamanında ağ geçidi olarak hizmet veren aynı kişisel bilgisayarın aynı iskelesi 

üzerinden ana düğüm işlemcisinin UART birimi ile iletişim için kullanılmaktadır. 

Bu kitlerden iki adedi arasında CAN yolu oluşturularak uygulama yapılmıştır. 

4.4.2 Kullanılan Yazılım 

MC68HC908GZ16 mikrodenetleyileri üzerinde çalışacak programlar C programlama 

dilinde Metrowerks CodeWarrior HC08, C çarpraz derleyici kullanılarak  

geliştirilmiştir. Metrowerks CodeWarrior bütünleşik geliştirme ortamı, editör, 

derleyici, bağlayıcı, işlemcinin yazılım simülatörü, hızlı program geliştirme aracı 

(“Processor Expert”), icra edilebilir programın işlemcinin salt okunabilir belleğine 

yazılabilmesini sağlayan salt oku programlayıcı, bu programın işlemci üzerinde 

çalışması sırasında C kaynak kodu seviyesinde hata ayıklanmasını sağlayan devre 

hata ayıklayıcı (“in circuit debugger”) araçlarını içermektedir. Programlar windows 

üzerinde  “Metrowerks CodeWarrior” bütünleşik programlama ortamında yazılmış 

derlenmiş ve MC68HC908GZ16 işlemcisine MONIF08-LC  kablosu ile 

bağlantılanan GZ16-STK UART arayüzü üzerinden kaydedilmiştir. Kaydedilen 

programlar MetroWerks CodeWarrior devre hata ayıklayıcı kullanılarak C kaynak 

seviyesinde hatadan arındırılmıştır. 

Programların geliştirilmesinde Kitle beraber gelen örnek programlar rehber olmuştur.  

4.4.3 CAN Yolu ĠletiĢim Uygulamalarının Yazılması 

Birbirine can yolu üzerinden bağlı,  MC68HC908GZ16 işlemcileri üzerinde 

çalışacak olan uygulamaların fonksiyonları ve yarı kodlamaları aşağıdadır. 
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Anadüğüm Uygulaması: 

Anadüğüm olarak işlev gösteren mikrodenetleyici üzerinde çalışacak bu uygulama 

uzak düğümden olayı yansıtan CAN mesajını aldığında, bunu uygun formatta ağ 

geçidi bilgisayarına seri iletişim yoluyla göndermekle görevlidir. 

Uzak Düğüm Uygulaması: 

Bu uygulama donanım üzerinde bulunan ve bir almacı temsil eden anahtarın 

basılmasıyla olayın benzetimini başlatıp, bu olayı yansıtan CAN mesajını 

hazırlayarak anadüğüm mikrodenetleyicisine CAN yolu üzerinden göndermekle 

görevlidir. 

Geliştirilen CAN yolu Anadüğüm uygulaması ve Uzak Düğüm uygulamasının 

program kodu CD ekindedir. 

4.4.3.1 Ana Düğüm Uygulaması Yarı Kodlaması 

Config1 yazmacında “Wachdog” u edilgenleştir. LVI’yı edilgenleştir. 

Config2 yazmacında CAN’i aktive et. UART saat frekansını harici osilatör 

frekansına ayarla. 

Clock  üretim devresindeki (CGM) PLL parametrelerini ayarla  ve 

mikrodenetleyicinin  adres/veri yolu frekansını PLL çıkış frekansına ayarla.   

 UART (SCI) bimi  başlangıç değerlerini belirleme fonksiyonu içinde yürüt: 

              SCC1 yazmacı üzerinde  2 numaralı ucu set ederek UART’ı devreye al. 

SCBR yazmacına 0, SPCS yazmacına 16 tabanına göre 31 depolayarak   

SCI a giriş saat frekansının 64’e bölünmesini ve 6.25 MHZ SCI giriş 

frekansından 38400 SCI çalışma frekansı elde edilmesini sağla. 

SCC2 yazmacına 16 tabanına göre AC depolayarak göndermeyi, almayı,  

gönderme kesmesini ve alma kesmesini devreye al (TE=1, RE=1 

SCTIE=1 SCRIE=1). 
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CAN birimi başlangıç değerlerini belirleme fonksiyonu içinde yürüt: 

             CMCR  yazmacına 1 depolayarak CAN birimini “softreset” yap. 

 CMCR yazmacına 0 depolayarak saat giriş kaynağını harici saat girişinin 

yarısına ayarla.  

 CIDAC yazmacına 0 depolayarak tek bir 32 uçluk “Kabul Etme Filtresi 

(Acceptance Filter ) kullanılacağını tanımla.   

CIDMR0 dan CIMDR 3’e kadar ve CIDAR 0 dan  CIDAR 3’e kadar 

bütün yazmaçlara 16 tabanına göre  FF depolayarak  gelen tüm CAN 

mesajlarının kabul edilmesini sağla. 

 CBTR0 yazmacına hexadecimal 44 yazarak SJW0 ve BRP2 uçlarını 1 

yaparak (Sink JumpWidth =2 BaudRate Prescaler=5)  5MHZ  saat 

frekansında 50Kilobaud CAN yolu hızı tanımla. 

CRIER yazmacına 0 yazarak bütün CAN alış kesmelerini kapat. 

CRFLG yazmacında “Receive” bayrağına  bir yazarak alış tamponunu 

serbest bırak. 

CTFLG yazmacına 7 yazarak bütün gönderme taleplerini temizle. 

CTCR yazmacına 0 yazarak gönderme tamponu boş kesmelerini devreden 

çıkart. 

CMCR0 yazmacında “soft reset” ucunu sıfırlayarak  CAN modülünü   

yazılımla yeniden başlatma (“Soft Reset”) konumundan çıkart. 

SPI birimi başlangıç değerlerini belirleme fonksiyonu içinde yürüt : 

SPCR yazmacına 16 tabanına göre 28 yazarak CPHA  ve CPOL uçlarını 1 

yaparak sinyal polarite ve faz konumlandırmalarını yüksek olarak belirle. 

SPDR yazmacını okuyarak SPR bayrağını 0 yap. 

SPSCR yazmacına  3 yazarak bilgi akış  hızını belirle ve SS ucunu ihmal 

edilmesini sağla.     
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İskele D  “Data Direction” yazmacında uç 0’ı  1 yaparak iskele D sıfır 

numaralı bacağın,  MC33898 SPI birimi SS bacağıyla bağlantılı olarak SPI 

iletişiminin kontrolü için kullanılabilmesini sağla. 

İskele D “Data Register” uç 0’ı 1 yaparak MC33898 in SS pinini yüksek 

seviyeye çek (1 yap). 

SPI Birimi üzerinden MC33898 e sırasıyla 16 tabanına göre B3, 10, 15 

verileri  göndererek MC33898 “watchdog” fonksiyonunu devreden 

çıkartarak “nonwindow” ve  “hata ayıklama normal” modda çalışmasını 

sağla. 

Sonsuz döngü içinde yürüt: 

         Can mesajı alındığında yürüt: 

UART üzerinden gönderilecek mesajı, ilgili veri yapısına  yerleştir 

ve bu veri yapısına işaretçiyi  printtf fonksiyonunu parametre 

olarak geçirerek fonksiyonu  çağır.  

          Printtf fonksiyonu içinde yürüt:  

UART SCC2 yazmacına 16 tabanına göre AC yazarak gönderme 

kesmesini devreye al. 

Fonksiyona verilen tampon veri yapısında  işaretçi null karakteri 

gösterene kadar devam et.(Gönderme kesmeleri devrede olduğu 

müddetçe UART’dan her karakter gönderildiğinde kesme servis 

yordamı içinde global değişken olan bu  işaretçi bir ilerideki 

karaktere haraket edecektir. Bu sayede tampondaki tüm karakterler 

sırayla UART üzerinden ağ geçidi bilgisayarına aktarılacaktır.) 

İşaretçi null karakteri gösterdiğinde UART gönderme kesmelerini 

devreden çıkart. 

 Sonsuz döngünün bitimi 

4.4.3.2 Uzak Düğüm Uygulaması Yarı Kodlaması 

Config1 yazmacına 16 tabanına göre 29  yazarak “Wachdog” ve LVI’yı devreden 

çıkart. 

Config2 yazmacına 16 tabanına göre  0D yazarak  CAN modülü devreye al.  
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İskele A “pull up enable” yazmacının 2 numaralı ucunu 1 yaparak anahtar okuma 

bacağının yüksek seviyeye çekilmesini sağla. 

Clock üretim devresindeki (CGM) PLL parametrelerini ayarla  ve 

mikrodenetleyicinin  adres/veri yolu frekansını PLL çıkış frekansına ayarla. 

CAN birimi başlangıç değerlerini belirleme fonksiyonu içinde yürüt: 

CMCR  yazmacına 1 depolayarak CAN birimini yazılımla yeniden başlat, 

“softreset”  yap. 

CMCR yazmacına 0 depolayarak saat giriş kaynağını harici saat girişinin 

yarısına ayarla.  

CIDAC yazmacına 0 depolayarak tek bir 32 uçluk kabul etme filitresi 

(Acceptance Filter ) kullanılacağını tanımla.   

CIDMR0 dan CIMDR 3 e kadar ve CIDAR 0 dan  CIDAR 3 e kadar bütün 

yazmaçlara hexadecimal FF depolayarak  gelen tüm CAN mesajlarının 

kabul edilmesini sağla. 

CBTR0 yazmacına hexadecimal 44 yazarak SJW0 ve BRP2 uçlarını 1 

yaparak (Sink JumpWidth =2 BaudRate Prescaler=5)  5MHZ  saat 

frekansında 50Kilobaud CAN yolu hızı tanımla. 

CRIER yazmacına 0 yazarak bütün CAN alış  kesmelerini kapat. 

CRFLG yazmacında receive bayrağına 1 yazarak alış tamponunu serbest 

bırak. 

CTFLG yazmacına 7 yazarak bütün gönderme taleplerini temizle. 

CTCR yazmacına 0 yazarak gönderme tamponu boş kesmelerini devreden 

çıkart. 

CMCR0 yazmacında yazılımla yeniden başlat (“soft reset”) ucunu 0 

yaparak CAN modülü yazılımla yeniden başlat konumundan çıkart. 

SPI birimi başlangıç değerlerini belirleme fonksiyonu içinde yürüt: 

SPCR yazmacına 16 tabanına göre 28 yazarak CPHA  ve CPOL uçlarını 1 

yaparak sinyal polarite ve faz konumlandırmalarını yüksek olarak belirle. 
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SPDR yazmacını okuyarak SPR bayrağını 0 yap. 

SPSCR yazmacına  3 yazarak bilgi akış hızını (“baudrate”) belirle ve SS 

pininin ihmal edilmesini sağla.     

İskele D  “Data Direction” yazmacında uç 0’ı  1 yaparak iskele D sıfır 

numaralı bacağın,  MC33898 SPI birimi SS bacağıyla bağlantılı olarak SPI 

iletişiminin kontrolü için kullanılabilmesini sağla. 

İskele D “Data Register” uç 0’ı 1 yaparak MC33898 in SS pinini yüksek 

seviyeye çek (1 yap). 

SPI Birimi üzerinden MC33898 e sırasıyla 16 tabanına göre B3,10,15 

verileri  göndererek MC33898 watchdog fonksiyonunu devreden 

çıkartarak “nonwindow” ve  “hata ayıklama normal” modda çalışmasını 

sağla. 

Sonsuz döngü içinde yürüt:  

Eğer  İskele A data yazmacının iki numaralı ucu 0 ise (anahtara basılmış 

ise) 

CAN mesaj tampon veri yapısında (structure) ID3 alanına 80, ID2 

alanına 0, ID1 alanına 77, ID0 alanına 88 16 tabanına göre 

değerlerini depola   (CAN Mesaj Id yi hazırla) 

 DLC alanına 1 depola (Data uzunluğu 1). 

Data alanına veri byte’ı olarak  16 tabanına göre AA depola. 

Doldurulan can mesaj tampon veri yapısını CAN iletim tamponuna 

gönder.  

Sonsuz döngünün bitimi 

4.5 Sistemin Bir Senaryo Çerçevesinde Bir Bütün Olarak ÇalıĢtırılması 

Sistemin bir bütün halinde çalıştığının irdelenmesi için araç ağı üzerinde bulunan bir 

düğümde üretilen alarm olayının internet üzerindeki ilgili noktalara  sırasıyla can 

yolu ve  ağ geçidi  üzerinden, ağ geçidinde yaratılan bir gezgin etmenin internet 

üzerinden göçmesiyle iletilmesi denenmiştir.  CAN yolu üzerinde bulunan uzak 

düğüm mikrodenetleyicisine bağlı bir anahtara basılmasıyla  bu mikrodenetleyiciye 
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yüklenmiş olan programın bir CAN mesajı oluşturarak CAN anadüğüm 

mikrodenetleyicisine ilettiği, ve can ana düğüm  mikrodenetleyicisi üzerinde çalışan 

programın da seri iletişim birimi üzerinden ilgili mesajı ağ geçidi bilgisayarına 

ilettiği  görülmüştür. Bu iletişim sonucu ağ geçidi bilgisayarında bir gezgin etmenin 

yaratılarak internet üzerinde ilgili kişisel bilgisayara otomatik olarak göç ettirildiği 

ve göç ettiği kişisel bilgisayarda çalışarak ekrana ikaz mesajı getirdiği gözlenmiştir. 

Böylece bir uçtan bir uca  bu tip bir iletişimin gerçekleştirilebileceği saptanmıştır. 

4.6 Önerilen Etmen ĠletiĢim Mimarisinin Gerçeklenmesi 

Bölüm 3.3’de, endüstriyel otomasyon bilgi ağlarına etmen tabanlı erişim için, farklı 

üreticilerin etmenleri arasında standart bir iletişim mekanizmasının gerekliliği 

anlatılmış, aynı çalışma ortamında icra edebilen farklı üreticilerin etmenleri arasında  

standart bir iletişim modeli önerilmiştir. 

Buna göre etmenler arasındaki iletişimde, ZigBee standardında belirlenen ve 

kullanılan cihazlar arası iletişim mimarisine göre “Uygulama Profilleri”, “Nitelik 

Gurupları” ve “Nitelikler” üzerinde anlaşmaya dayalı tekniklerin kullanılmasına 

karar verilmiştir. Etmenlerin ZigBee mantıksal cihazları ile özdeşleştirilmesi, iletişim 

ilkeleri bazında yeni bir standart oluşturması ve modelleme ihtiyacının giderilmesi 

anlamında önemli bir adım olacağı düşünülmüştür. 

“Etmen İletişim Uygulaması”, ZigBee uygulama seviyesi iletişim mimarisine benzer 

yapıda geliştirilmiş,  uygulamada iletişim aksiyonları ve etmenler arası haberleşme 

bu mimari üzerine modellenmiştir.  

Etmen iletişim uygulamasında, etmen çalışma ortamını ziyaret eden gezgin etmen ve 

çalışma ortamında icra eden sabit etmenler arasındaki iletişim gerçekleştirilmiş, 

etmenler arası el sıkışma ve KVP (“Key Value Pair”-Nitelik Değer Çifti) mesaj 

komutları ile haberleşme yordamları gerçeklenmiştir.  

Etmenler arası el sıkışma yordamında, mevcut iletişim aksiyonlarına alternatif 

olarak, etmenler bir çalışma ortamını ziyaret ettiklerinde diğer etmenlere amaçlarını 

bildirmeleri “Uygulama Profilleri”, “Nitelik Gurupları” ve “Nitelik Gurubu 

Giriş/Çıkış Tipleri” üzerinde anlaşmalar ile sağlanmaktadır. Anlaşmaların 

sağlanması durumunda, etmenler arasında  matıksal bağlantılar yaratılmakta bu 

bağlantılar üzerinden komut tabanlı mesajlar (KVP mesajları) ile haberleşme 

yapılmaktadır. 
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Buna göre gerçekleştirilen uygulamada, etmen çalışma ortamını ziyaret eden bir 

gezgin etmen, çalışma ortamında icra eden sabit etmenlerin listesine erişmektedir.  

Gezgin etmen sabit etmen listesinde ilk olarak belirlediği sabit etmene sahip olduğu 

“Uygulama Profil Numarası”, “Nitelik Gurubu Listesi” ve “Nitelik Gurubu 

Giriş/Çıkış Tiplerini”mesaj olarak göndermektedir.  

Sabit etmen ise, gezgin etmen tarafından aldığı mesaj doğrultusunda ilk olarak 

gezgin etmenin uygulama profil numarasını kontrol etmektedir. Sabit etmen  gezgin 

etmenle aynı uygulama profiline sahipse, daha sonra kendi nitelik gurupları listesinde 

gezgin etmenle aynı olan nitelik guruplarını aramaktadır. 

Sabit etmen, gezgin etmen ile aynı nitelik guruplarını belirlediği taktirde, belirlenen 

nitelik gurupları üzerinde Giriş/Çıkış tiplerini denetlemektedir. Aynı nitelik gurubu 

üzerinde Giriş/Çıkış tipi yönünden uyumlu olan sabit etmen, gezgin etmene uyumlu 

olan nitelik gurubu listesini geri göndererek mantıksal bağlantıları oluşturmaktadır. 

Giriş/Çıkış tipi yönünden uyumun sağlanması için etmenlerin aynı nitelik gurubu 

üzerinde farklı Giriş/Çıkış tipine sahip olmaları gerekmektedir. Örneğin A nitelik 

gurubunun gezgin etmende “Çıkış” tipinde, sabit etmende “Giriş” tipinde ise bu 

uyum gerçekleşmektedir. Gezgin etmen ve belirlenen sabit etmen arasında mantıksal 

bağlantıların oluşturulması durumunda  bu etmenler KVP komut mesajları ile 

haberleşebilmekte, mesajlaşma sonunda gezgin etmen sabit etmen listesinde 

belirlediği diğer sabit etmene “Uygulama Profil Numarası”, “Nitelik Gurubu Listesi” 

ve “Nitelik Gurubu Giriş/Çıkış Tiplerini” mesaj olarak göndermektedir.   

Gezgin etmen, listede belirlenen sabit etmen ile anlaşma sağlayamaması durumunuda 

el sıkışma yordamından çıkmakta, diğer sabit etmene  “Uygulama Profil Numarası”, 

“Nitelik Gurubu Listesi” ve “Nitelik Gurubu Giriş/Çıkış Tiplerini”mesaj olarak 

göndermektedir.   

Mantıksal bağlantılar, iletişim yapan etmenlerin el sıkışma sonucu mesaj 

alışverişlerinde Profil Numarası, Nitelik Gurup Numarası alanlarının her mesaj için  

kontrol edilmesi ile tesis edilmiştir. 

Etmen iletişim uygulamasında, etmen çalışma ortamını ziyaret eden gezgin etmen ve 

icra eden sabit etmenler arasında el sıkışma sonucu mantıksal bağlantılar 

oluşturulmakta, bu bağlantılar üzerinden haberleşme, ZigBee  Uygulama Destek 

Katmanında (APS)  sağlanan cihazlar arası iletişim mesajlarına benzer yapıda, KVP 

(Key Value Pair),  “Nitelik Değer Çifti”  komut mesajları ile gerçekleştirilmektedir. 
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ġekil 4.8 : Gezgin Etmen Sabit Etmen El Sıkışma ve KVP Mesaj Değişimi 

KVP komut mesajlarında, nitelik gurubu içinde tanımlı nitelik değerlerini değiştirme, 

sorgulama, cevap ve nitelik gurubu üzerinden bağlantılı bildirim  komutları mesajlar 

içerisine eklenmektedir [30]. 

KVP servisindeki komutlar:  

SET, SETwithACK ve GETwithACK: Nitelik değerlerini değiştirmek ve sorgulamak 

için kullanılmaktadır. 

SET_RESPONSE ve GET_RESPONSE: SETwithACK ve GETwithACK  komutları 

alındığında cevap göndermek amaçlı kullanılmaktadır. 

EVENT, EVENTwithACK, EVENT_RESPONSE: Bir niteliğin değer değiştirdiğini 

nitelik grubu üzerinden bağlantılı karşı tarafa bildirmek için kullanılmaktadır. 

Etmen iletişim uygulamasında, el sıkışma sonucunda, etmenler arasında KVP komut 

mesajları (“SET”, “GET with ACK”) gönderilerek aynı nitelik gurubunda tanımlı, 

nitelik değerleri üzerinde güncelleme ve değer okuma işlevleri gerçekleştirilmiş, 

etmenlerin gönderilen mesajları yorumlayarak  ilgili komutları yerine getirmeleri 

yazılımsal olarak sağlanmıştır.  

Etmenler arasında gönderilen KVP komut mesajlarının formatı şekil 4.9’da 

gösterilmektedir. 
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ġekil 4.9 : KVP komut formatı 

Aktarım Tipi:  Aktarılan SET, SETwithACK, GETwithACK, SET_RESPONSE, 

GET_RESPONSE, EVENT, EVENTwithACK ve EVENT_RESPONSE komutlarını 

temsil eden sayı değerlerini içermektedir. 

Aktarım Veri Tipi: Aktarılan verinin tipini belirtmektedir.Aktarılan veri tipi kısa 

tamsayı, uzun tamsayı ve dizgi tipinde olabilmektedir. 

Nitelik Numarası: Nitelik gurubu içersinde, nitelik tanımlayıcısını içermekte hangi 

nitelikte değişiklik yapılacağını belirtmektedir.  

Aktarılan Veri: Gönderilen komuta ve veri tipine bağlı olarak  okunan  veya 

güncellenecek olan nitelik değerlerini içermektedir. 

Etmenler arasında gönderilen KVP komut mesajlarına “Profil Numarası” ve “Nitelik 

Gurup Numarası”  eklenmekte, bu şekilde etmenler arasında oluşturulan mantıksal 

bağlantılar alınan  her mesaj için kontrol edilerek  korunmaktadır. Etmenler arasında 

gönderilen mesaj formatının son hali şekil 4.10’ da gösterilmektedir. 

    

ġekil 4.10 : KVP komut paketi 

Geliştirilen Etmen iletişim uygulamasında gerçeklenen gezgin etmen sınıfının, sınıf 

diyagramı EK.B, Şekil B.1’de, sabit etmen sınıfının, sınıf diyagramı ise EK.B,     

Şekil B.2’de gösterilmiştir. Gezgin etmen (GezginEtmen.java) ve sabit etmen 

(SabitEtmen.java) sınıflarının program kodu, kitapçık ile birlikte gelen CD ekindedir.                               
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4.6.1 Grasshopper ĠletiĢim Servisinin Kullanımı 

Etmenler arası iletişimin tasarımlanan modele göre gerçeklenmesinde  Grasshopper 

iletişim servisi kullanılmıştır. 

Grasshopper anaçatısında etmenlerin göç ederek farklı terminallerde yerel olarak icra  

etmesinin yanında  İstemci/Sunucu mimarisine göre  yerel veya uzaktan iletişimde 

mümkündür.  

İstemci / Sunucu paradizmasına göre  Grasshopper iletişim servisinde sağlanan  

iletişim mekanizmasında, istemci ve sunucu   arasındaki iletişim yerel veya uzaktan 

RMI bağlantıları ile gerçekleştirilmektedir. Buna göre istemci,  sunucuları temsilen, 

aracı bir nesne olan vekil nesnesini  (“proxy object”)  kullanmakta ve bu nesne 

üzerinden sunucularla iletişim yapmaktadır. Vekil nesnesi aracılığı ile sunucuda 

tanımlı metotlara çağrı yapılarak iletişim gerçekleştirilmektedir.  

Grasshopper iletişim servisinde üç tip sunucu icra edebilmektedir. Bunlar etmen 

çalışma ortamları (“ agency”), etmenler  ve etmen etki alan servisleridir (“agency 

domain services”). Etmen çalışma ortamının sunucu olarak çalışması etmenlerin 

çalışma ortamında icra eden diğer etmenlerle ilgili bilgi edinmeleri ve bu etmenlerin 

vekil nesnelerini yaratarak iletişim kurmaları açısından önemli bir konudur. 

Grasshopper iletişim servisinde etmen çalışma ortamlarınada vekil nesneleri ile 

erişilmektedir. Geliştirilen uygulamalarda çalışma ortamına ait vekil nesnesi 

getAgentSystem() metoduyla otomatik olarak yaratılabilmektedir. 

Grasshopper çalışma ortamında istemci ve sunucu programları istemci etmen ve 

sunucu etmen olarak düşünülmelidir. Buna göre  istemci ve sunucu etmen arasında 

gerçekleştirilecek bir iletişim uygulamasında, istemci etmen , sunucu etmenin yer 

aldığı etmen çalışma ortamının vekil nesnesi ile etmen çalışma ortamına erişim 

yaparak ilgili sunucu etmeni belirlemeli ve sunucu etmen ile iletişim kurmak için 

sunucu etmenin vekil nesnesini yaratmalıdır. Yaratılan vekil nesnesi aracılığı ile 

istemci etmen sunucu etmene ait metotlara (iletişim metotlarına)  çağrı 

yapılabilmekte ve sunucu etmene gönderilecek mesajlar bu metotlara parametre 

olarak geçirilmektedir. Aynı şekilde bu metotların dönüş değerleri sunucu etmen 

tarafından istemci etmene gönderilen mesajlar olarak kullanılabilmektedir. 

Sunucu etmene ait iletişim metotlarına vekil nesnesi ile erişim yapılabilmesi için 

yazılım olarak sunucu etmenin gerçekleştireceği ve istemci etmenin çağrı yaparak 

iletişim kuracağı metotlar java arayüzlerinde (“java interface”) tanımlanmalıdır. 
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Tanımlanan  java arayüzü, istemci etmen tarafından vekil sunucu nesnesinin 

yaratılmasında kullanılmaktadır. 

Özetle, istemci ve sunucu etmen  arasında  gerçekleştirilecek bir iletişim 

uygulamasında izlenmesi gereken temel adımlar şunlardır. 

İstemci Etmen : 

1) İstemci Etmen sınıfının gerçeklenmesi. 

2) Sunucu Etmen ile iletişim için vekil sunucu nesnesinin uygulama içersinde 

dinamik olarak yaratılması. 

Sunucu Etmen: 

1) Sunucu Etmen sınıfının gerçeklenmesi. 

 2) İletişim servisi tarafından erişilecek metot ve bu metotlar için Java   

Arayüzlerinin tanımlanması ve sunucu etmen sınıfında gerçekleştirilmesi (Sunucu 

Arayüzleri). 

Şekil 4.11’de istemci etmen ve sunucu etmen sınıflarında  sunucu etmene ait iletişim 

metotlarını içeren sunucu arayüzünün (“InterfaceSunucuAjan”) kullanımı ve istemci 

etmen sınıfında vekil nesnesinin (“proxy1”) yaratılması gösterilmiştir.  

Geliştirilen etmen iletişim uygulamasında,  gezgin etmen ve  sabit etmenler arasında 

iki yönlü RMI bağlantıları gerçekleştirilmiş, gezgin etmen ve sabit etmenlerin  vekil 

nesneleri üzerinden metot çağrıları yapılarak, el sıkışma ve KVP mesajları ile 

haberleşme yordamları gerçeklenmiştir. Buna göre gezgin etmen ve sabit etmenler 

arasında el sıkışma ve KVP mesajları, vekil nesneleri aracılığı ile etmenlerde tanımlı 

iletişim metotlarına parametre olarak geçirilmektedir.  

Uygulamada mesajlar, dinamik dizi yapısını sağlayan ve farklı değişken tiplerini 

içermesine olanak veren java vektörleri ile oluşturulmuştur. Etmenler arasında bu 

mesajların yorumlanması sağlanarak, aynı uygulama profili, nitelik gurubu ve farklı 

giriş/çıkış tipine sahip etmenlerin tanımlı nitelikler  üzerinde güncelleme ve değer 

okuma işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
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ġekil 4.11 : Sunucu Arayüzünün Kullanımı ve Vekil Nesnesinin Yaratılması 

Etmen çalışma ortamında icra eden her sabit etmenin “go” methodu sabit etmen ile el 

sıkışma işlevini yerine getirmek için kullanılmaktadır. Buna göre çalışma ortamını 

ziyaret eden bir gezgin etmen öncelikle çalışma ortamının vekil nesnesini yaratarak, 

çalışma ortamında icra eden sabit etmenlerin listesine erişmekte ve  ilk sabit etmeni 

belirleyerek, sabit etmenin “go” metoduna çağrı yapmaktadır.  

El sıkışma yordamını temsil eden ve sabit etmende tanımlı “go” metodu, gezgin 

etmenin uygulama profil numarası, sahip olduğu nitelik gurupları ve nitelik 

guruplarının giriş/çıkış tiplerini içeren java vektörünü parametre olarak alarak 

belirtilen kontrolleri gerçeklemektedir.  Metot, sabit etmen ve gezgin etmenin aynı 

uygulama profili, uyumlu nitelik gurupları, uyumlu nitelik gurupları üzerinde farklı 

giriş/çıkış tiplerine sahip olması durumunda dönüş değeri olarak uyumlu nitelik 

guruplarını kullanmaktadır. Gezgin etmen “go” metodunu çağırması sonucunda 

uyumlu nitelik guruplarını içeren  java vektörü veya anlaşmanın sağlanamadığına 

dair bir tam sayı  dönmektedir. 

Anlaşmanın sağlanması durumunda “go” metodundan dönen ve uyumlu nitelik 

guruplarını içeren bu vektör, gezgin etmen sınıfında “setclusterpolicy” metodunda 

incelenmekte uyumlu giriş ve çıkış nitelik gurupları olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Uyumlu olan bir giriş nitelik gurubunun mesaj olarak gönderilmemesi ve uyumlu 

olan bir çıkış nitelik gurubunun alınan mesaj olarak değerlendirilmemesi bu metot 

sonucunda kurallara bağlanmıştır. Buna göre gezgin etmen ve sabit etmen gönderilen 
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ve alınan mesajlarda uyumlu nitelik guruplarını her mesaj için kontrol etmekte  

oluşturulan mantıksal bağlantılar bu şekilde korunmaktadır. 

Gezgin etmen ve çalışma ortamının etmen listesinde ilk olarak belirlenen sabit etmen 

arasındaki anlaşma sonrası, bu etmenler KVP komut mesajları ile haberleşmektedir. 

Etmenler arası haberleşme sona erdiğinde gezgin etmen çalışma ortamının etmen 

listesinde bir sonraki sabit etmenin vekil nesnesini yaratarak,  “go” metodunu  

çağırmaktadır. Bu şekilde gezgin etmen, sırasıyla anlaşma sağladığı her sabit etmen 

ile KVP komut mesajları ile haberleşmektedir. 

Uygulamada gezgin etmen ve anlaşma sağlanan sabit etmenler arasında KVP komut 

mesajlarının hazırlanması yazılım olarak gerçekleştirilmiş, gezgin etmenden sabit 

etmenlere ve sabit etmenlerden gezgin etmene, SET ve GETwithACK  komut 

mesajları gönderilerek tanımlı nitelik değerleri üzerinde değer okuma ve değer 

güncelleme işlemlerinin başarı ile gerçekleştirildiği gözlenmiştir. Buna göre gezgin 

etmenin KVP komut mesajını hazırlaması ile sabit etmen sınıfında tanımlı 

“GetMessage” veya “GetMessageANDReplyWithAck” metodlarından birini 

çağırmaktadır.  

“GetMessageANDReplyWithAck” metodu, gezgin etmene onay veya bilgi 

döndürüleceği anlamını taşımaktadır. Gezgin etmenden sabit etmene onay içeren 

KVP komut mesajlarının bu metoda çağrı yapılarak gönderilmesi düşünülmüş, bu 

metodun dönüş değerinin istenen onayı temsil edebileceğine karar verilmiştir.  

“GetMessage” metodu ise gezgin etmenden sabit etmene onaysız gönderilen 

komutlar için gerçekleştirilmiştir.   

Oluşturulan RMI bağlantılarının iki yönlü olduğu hatırlanırsa, uygulamada gezgin 

etmen sınıfında da aynı metotlar gerçekleştirilmiştir. Buna göre  

“GetMessageANDReplyWithAck” ve  “GetMessage” gezgin etmen sınıfındada 

gerçekleştirilmiş, sabit etmenden gezgin etmene gönderilen KVP komut mesajları  bu 

metotlara parametre olarak geçirilmiştir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Çalışmalarımız sonunda araç yerel ağlarına erişim için etmen teknolojisi 

kullanımının teknik olurluluğu saptanmış, bu teknolojinin kullanımı ile araca yönelik 

bir çok iletişim hizmetinin, geniş kapsamlı bütünleşik bilgi işlem uygulamalarından 

daha esnek olarak yerine getirilebileceği görülmüştür. Araç üreticilerinin bu 

teknolojiyi aktif olarak kullanma konusunda cesaretle adım atabileceği 

düşünülmektedir.   

Çalışmada ayrıca etmen iletişim dillerinin yapılaşması konusuna somut bir öneri 

getirilmiştir. Etmenlerin farklı üreticilerin oluşturduğu ortamlarda birlikte çalışma 

ihtiyaçları konusunda ZigBee cihazları arasındaki iletişim modelinde tanıtılan 

uygulama profilleri, nitelik gurupları ve nitelik guruplarında tanımlı nitelikler benzeri 

anlaşmaya dayalı tekniklerin  kullanılması önerilmiş ve uygulaması yapılarak 

gerçeklenebilirliği görülmüştür. Geliştirilen bu etmen iletişim uygulamasında, bir 

gezgin etmen çalışma ortamını ziyaret edip sırası ile  her sabit etmenle anlaşarak 

iletişim yapabilmektedir.  

Bu tür gezgin etmen bazlı bir araç iletişim sisteminin faydalı olabilmesi için araç 

dışında çevre sistemlerin de bu sistemi bütünler şekilde yapılaştırılması 

gerekmektedir. Bu ortamda çalışan etmenlerin, gerek çevre sistemlerdeki etmenlerle 

gerekse aynı ortam içindeki diğer etmenlerle çok daha zekice etkileşime girmeleri  ve 

etki göstermeleri gelecek araştırmalara açıktır. 
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