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1. Giriş

Mobil uygulamalardaki gereksinimlerin ba-
şında her yerden erişilebilirlik gelmektedir. 
Her yerden erişilebilir olmak,  yer, zaman, 
cihaz bilgisine bağlıdır ve mevcut içeriğe 
uygun uygulamanın kullanılmasıyla sağla-
nacak olan kişiselleştirilmiş servislere ait bir 
takım kolaylıkları ve zorlukları da beraberin-
de getirmektedir[9]. Kişiselleştirme, kullanıcı 
ara yüzlerinin uyarlanabilir [6] ya da zeki ve 
yol gösterici olması [4], bilgiyi filtreleyen ve 
öneride bulunan sistemlerin kullanılması [11], 
uyarlanabilir hiper-metin ve hiper-ortam [3] 
ve mobil bilgisayarların kullanılması [7] gibi 
bir çok şekilde yapılabilir. Kişiselleştirmeyi 

gerçekleştirebilmek için ön şart, uygulamanın 
içerikten haberdar olmasıdır [1].

Her yerden erişimin mümkün olması gerektiği 
uygulamalardan biri de turizm alanıdır. Turist-
ler herhangi bir zamanda, herhangi bir yerden, 
herhangi bir ortamı kullanarak bilgiye erişmek 
istemektedirler (Şekil 1). Bu şekilde hareket 
halindeki turistlere bulundukları yere bağlı ola-
rak hizmet veren uygulamalara “mobil turizm 
rehberleri” denir [16]. Bu tür uygulamalar kul-
lanıcıların ilgi alanlarına göre bulundukları yer 
ile ilgili bilgi verebilir ya da bireysel turların 
düzenlenmesine yardımcı olabilir. Bu çalışma-
da mevcut mobil turizm rehberlerinin zayıf ve 
güçlü yönleri bulunmaya çalışılmış, ve gele-
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cekte geliştirilecek olan mobil turizm rehberin 
de eksikliklerin giderilmesi için neler yapılma-
sı gerektiği ortaya konmuştur.

Şekil 1. Örnek Mobil Turist Rehberi

2. Değerlendirme Mekanizması

Mevcut turizm rehberleri kullanılırken içerik, 
adaptasyon ve kişiselleştirme kriterleri üzerin-
de durulmuştur [16].

2.1. İçerik
İçerik karakteristikleri içeriğin kapsamı, sunu-
mu, elde edilmesi ve erişim mekanizması ola-
rak sınıflandırılmaktadır [16].

İçeriğin kapsamı, yer, zaman, cihaz, ağ ve kul-
lanıcı gibi sistem tarafından desteklenen farklı 
içerik özelliklerini ve bu özelliklerin önceden 
görülemeyen fakat daha sonra ortaya çıkan ge-
reksinimleri karşılama yeteneğinin belirtir [16]. 

İçeriğin sunumu, iki konuyu kapsar. Birincisi 
tekrar kullanılabilirlik mekanizmasını arttır-
maktır. İkincisi ise içerik sunulurken soyutla-
manın yapıldığı yerde, algılanan içerik verisi 
fiziksel içerik olarak ayrılırken profiller ve so-

nuç çıkarma mekanizmalarına bağlı olarak da 
mantıksal içerik ayrımının yapılmasıdır [16].

İçeriğin elde edilmesi, otomasyonun derecesi ile 
ölçülebilir. Burada içeriğin elde edilmesinden 
kimin sorumlu olduğu, yani otomatik bir siste-
min mi, bir insanın mı, yoksa her ikisinin birden 
mi sorumlu olduğu önem kazanmaktadır [16]. 
Ayrıca içeriğin dinamik ya da statik olarak elde 
edilmesi de bu başlık altında değerlendirilir.

Erişim mekanizması, hangi içeriğe ne şekilde 
erişilebileceğini belirten mekanizmadır. Eri-
şim, sisteme istekte bulunulduğunda ortaya 
çıkan çekme-tabanlı ya da içerik değiştiğinde 
kendiliğinden sisteme bilgi veren itme-tabanlı 
şekilde olabilir [16].

2.2. Adaptasyon
Adaptasyon kriterinde hangi değişikliklerin ya-
pılması gerektiğini belirten adaptasyon türü, ne-
yin değiştirileceğini belirten adaptasyonun ko-
nusu ve adaptasyonun nasıl uygulanacağını  gös-
teren adaptasyon süreci incelenmektedir [16].

3. Mobil Turizm Rehberleri

Günümüzde geliştirilmiş olan birçok web taban-
lı mobil turist rehberi mevcuttur. Bunların bir 
çoğu harita tabanlı çözümler sunmaktadır. Bu 
çalışmada adapte edilebilir ve içerikten haberdar 
olan yaklaşımlar ele alınmış ve bunlar yukarıda 
bahsedilen kriterlere göre değerlendirilmişlerdir.

3.1. COMPASS
COMPASS(Context-aware Mobile Personal 
Assistant) turistlere içerik bağımlı öneriler ve 
servisler sunar [17]. Dış kaynaklı olan Micro-
soft Mappoint gibi harita servislerini kullanır. 
Web servisi tabanlı olan ve içerikten haberdar 
uygulamalar geliştirmeyi sağlayan Web Archi-
tectures for Service Platform (WASP) üzerine 
kurulmuştur. Müze, restoran bilgisi gibi içerik-
leri sahip üçüncü parti servisler hakkında bilgi 
tutmayı sağlayan bir kayıt mekanizmasına sa-
hiptir. Servis tanımlaması için OWL gibi an-
lamsal web teknolojileri kullanılır.
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Kullanıcının ilgilendiği alan ile alakalı bilgiyi 
içerik servislerinden ede eder. Kullanıcıya en ya-
kın servisleri sunabilmek için ilk önce yer bilgisi 
öz önünde tutulur. Kullanıcıdan gelen geri bildi-
rimlere göre bir kullanıcı profili oluşturulur. Tra-
fik ya da hava bilgisi gibi yeni içerikler web ser-
visleri aracılığıyla sisteme eklenebilir. Yer bilgisi 
GPS ya da mobil ağlar olan GPRS, UMTS gibi 
yerlerden otomatik olarak elde edilir. Değişen 
fiziksel ya da mantıksal içerik dinamik yoldan 
elde edilir. Doğrulama desteklenmemektedir.

Adaptasyon işlemleri kullanıcı profiline ve yer 
bilgisine dayanan, dış servisler tarafından ve-
rilen hizmetlerin filtrelenmesini içerir. İçerik 
değişir değişmez otomatik ve dinamik olarak 
harita ve POI bilgileri de değişir. Adaptasyon 
sürecinde içeriğin filtrelenmesi, sonuçları ek-
randa kullanıcıya göstererek önerilerde bulu-
nulması gerçekleştirilir. Kullanıcı adaptasyon 
sürecinde işlem gerçekleştiremez. Adaptasyo-
nun genişletilebilirliği mümkün değildir ve ta-
mamen otomatik olarak gerçekleştirilir.

3.2.CRUMPPET
CRUMPET, etmen teknolojisi üzerine kurulu 
“Creation of User-friendly Mobile Services 
Personalized for Tourism” yani  turizm için 
kişiselleştirilmiş kullanıcı dostu mobil ser-
vislerin yaratılmasını sağlayan bir çalışmadır 
[15]. Kullanıcı turist aktiviteleri, restoranlar 
ve turlar hakkında bilgi ve öneriler isteyebilir. 
Kullanıcı ilgilenebileceği bir yere yaklaşığında 
sistem tarafından otomatik olarak bilgilendiri-
lir. Etkileşimli haritalarda görülmesi gereken 
yerlere göre kullanıcı konumu gösterilir.

CRUMPET yer, cihaz, ağ ve kullanıcı bilgileri-
ni göz önünde bulundurur. Gelecekte ortaya çı-
kacak içerik bilgisini desteklemesi öngörülme-
miştir, dolayısıyla genişletilebilir olduğu söyle-
nemez. Fiziksel yer bilgisi GPS algılayıcıların-
dan elde edilir. Kullanıcının mantıksal içeriğini 
gösteren ilgi alanları, kullanıcının daha önce 
yaptığı etkileşimlerden yola çıkılarak dinamik 
olarak belirlenir. İçerik bilgisine itme-tabanlı ya 
da çekme-tabanlı olarak erişilebilir.

Adaptasyon, uygun içerik ve servis sağlayıcı-
ların sorgulanması ve sorgu çıktısının içeriğe 
adapte edilmesi ile yapılır. Adaptasyon mekaniz-
ması genişletilebilir değildir ve otomatik olarak 
yapılır. Adaptasyon sürecinde kullanıcıya, bil-
gilendirme notlarının gösterilip gösterilmemesi 
ya da ilgi alanları hakkında söz sahibi olma gibi 
konularda kontrol hakkı tanınmaktadır.

3.3.GUIDE
GUIDE sistemi [5], konum tabanlı servisler 
alanından gelmektedir. Amaç, turistlere PDA 
aracılığıyla bir şehir hakkında güncel ve içeri-
ğe bağlı bilginin sağlanmasıdır. İstemci-sunucu 
mimarisi üzerine kurulmuştur. İstemci en ya-
kın erişim noktasını temel alarak kullanıcının 
yaklaşık konumunu belirler ve harita bilgisi 
sunarak gezilecek görülecek yerler konusunda 
bilgilendirir. Hatta tur düzenlenmesini sağlar.

Sistemin odaklandığı nokta konum tabanlı 
servisler gibi gözükse de kullanıcı bilgilerinin 
yer aldığı kişisel içerikle etraftaki aktivitelerin, 
açılış-kapanış zamanları gibi bilgilerin yer al-
dığı çevre içeriğinin ayrımının yapıldığı  daha 
detaylı mantıksal içerik modeli sağlanmak-
tadır. Konum bilgisi otomatik olarak çalışma 
zamanında elde edilse de, eğer kapsama alanı 
dışına çıkılmışsa kullanıcı manuel olarak da 
kendi konum bilgisini girebilmektedir. İçerik 
bilgisine çekme-tabanlı yöntemle ulaşılır.

Adaptasyon özelliklerine bakıldığında, ta-
nımlamaların dilinin değiştirildiği işlenmemiş 
işlenmemiş-taneli adaptasyon ve mevcut içerik 
veya belli bir içeriğe göre filtrelenen/sıralanan iyi 
işlenmiş-taneli adaptasyon olarak ayrım yapıl-
mıştır. Artışlı adaptasyon desteklenmemektedir.

3.4. Gullivers Genie
Gullivers Genie [12], yapay zeka ve etmen sis-
temleri kullanarak, turistlerin gezileri boyunca 
konum ve ihtiyaçlarına göre akıllı içerik elde 
etmesini sağlayan bir prototip olarak geliştiril-
miştir. Turistler alanları gezdikçe, güncel ko-
numlarını gösteren bir harita ve görülecek yer-
lerin yakınlıklarına göre sunumlarını görürler. 
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Resim ve ses dosyaları kablosuz ağ bağlantısı 
ile cihaz üzerinde ön belleğe alınır. Sistem ay-
rıca kullanıcıların diğer turistlerle de paylaşıl-
mak üzere görüşlerini girmesine izin verir. Gul-
livers Genie Java da geliştirilen çoklu-etmen 
mimarisinde bir sistemdir. İstemci uygulaması 
GPS, elektronik pusula ve kablosuz ağ bağlan-
tısı kullanılarak PDA üzerinde çalıştırılır. 

GPS kullanıcının güncel konum bilgisini ve-
rirken, elektronik pusula kullanıcının otoma-
tik olarak yönlendirilmesini sağlar. Bu bilgiler 
dinamik olarak bir etmen tarafından izlenir. 
Başka bir etmen kullanıcının yaş, cinsiyet, dil, 
millet gibi demografik bilgilerine ve kullanıcı-
nın ilgi alanına göre tercihlerine sahip kullanı-
cı içeriğini yönetir. Kullanıcı bir defa profilini 
girdikten sonra, etmen tarafından gözlemlene-
rek dinamik ve otomatik olarak profil bilgisi 
güncelleştirilir. Ayrıca turistin gelecekte nere-
yi ziyaret edeceği önceden sezilerek geleceği 
dair içerik bilgisi tanımlanır. Gulliver’s Genie 
tanımlanmış içerik bilgisini genişletmek için 
gerekli fonksiyonları sunmaz.

Adaptasyon birkaç basamakta gerçekleştirilir. 
PDA üzerinde kullanıcının pozisyonunu ve işa-
retlenmiş yönünü gösteren elektronik bir harita 
vardır. Kullanıcının bir sonraki gideceği yer 
tahminlemesine ve kullanıcı tercihlerine göre, 
yakınında bulunduğu turistik yer hakkında bir 
sunum gösterilir. Turistik yerlerin bilgisi yakın-
lığa göre dinamik olarak kullanıcıya gösterilir.

3.5. Lol@
LoL@  [2], Viyana şehri hakkında multimedya 
turizm bilgisi sağlayan, GPRS/UMTS kullanı-
larak konum tabanlı mobil uygulama araştırma 
prototipidir [27]. Esas hedefi bir harita baz 
alınıp önceden turlar hazırlayarak, görülecek 
yerler hakkında bilgi sağlayarak, yönlendir-
meler yaparak, etkileşimde bulunarak  turist-
lere yardımcı olmaktır. Sanal ziyaretler ile tur 
öncesi hazırlık yapılması sağlanır. Tur günlü-
ğü tutularak da daha sonra daha sonra çeşitli 
değerlendirmeler ve gözden geçirmeler yapıl-
masına olanak verilir. Metin bilgisi SQL veri 

tabanında, multimedya içerik bilgisi de içerik 
sunucusunun dosya sisteminde tutulur. Uy-
gulama Java Applet’ leri ve Java Servlet’ leri 
kullanılarak istemci-sunucu mimarisi şeklinde 
tasarlanmıştır. İçeriğin hazırlanmasında XML 
teknolojisi kullanılmıştır. Sunucu ile iletişim 
kurarken, GPRS ya da UMTS aracılığıyla 
HTTP protokolünü kullanan sürekli bir bağ-
lantının olduğu varsayılmıştır.

Sistemin konum içerik bilgisi  sınırlıdır. Uy-
gulama sadece mobil telefonlar için geçerlidir. 
Bu sebepten genişletilebilir değildir. Fiziksel 
konum dinamik olarak GPS koordinatlarından 
elde edilir ve otomatik olarak mobil telekomü-
nikasyon sağlayıcısından veya GPS algılayıcı-
larından istekte bulunulur. Otomatik pozisyon 
bulunurken görülecek yerin bilgisinin fiziksel 
pozisyonla eşleştirilmesine izin verilemez. Ko-
num bilgisinin kronolojisi desteklenmez.

Kullanıcının güncel konumunun haritada 
gösterilmesi ve bir sonraki gidilecek noktaya 
yönlendirme yapılması konum içeriğine bağlı 
adaptasyonlar olarak değerlendirilebilir. LoL@ 
içerikten haberdar, ses, resim, metin, haritalar, 
linkler gibi yeni bilgileri kolayca ekleyebi-
lir. Ancak bu adaptasyonlar sadece bit tür ci-
haz için yapılabilir ve genişletilebilir değildir. 
Adaptasyonun kendisi yarı otomatiktir, kulla-
nıcı ile etkileşimlerde bulunarak varılacak yer 
rota gibi konularda değişiklikler yapılabilir.

3.6. MobiDENK
MobiDENK[10], turistik yerleri dolaşma des-
teği ve buralara ait güncel bilgi sağlar. Anıt, 
abide gibi yerlerin görsel olarak gezme imkanı 
verir. Sokak haritası ya da kuşbakışı fotoğraf 
şeklindeki harita mobil cihaz üzerinde tutula-
bileceği gibi GIS sunucusundan da kablosuz 
iletişim ağı aracılığıyla dinamik olarak alına-
bilir. İçeriğin aktif olarak ön belleğe alınması 
desteklenemez ancak ağ bağlantısı koptuğunda 
cihaz bağlantıyı tekrar kurabilecek yetenekte-
dir. Tarihi yerler hakkındaki bilgiler multimed-
ya destekli imajlarla sunulur. Böylece tarihi 
yerlerin eski halleriyle günümüzdeki hallerinin 
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karşılaştırması yapılmış olur. MobiDENK yer 
algılama metodu olarak GPS kullanır. Kullanı-
lan platform Java ile geliştirilmiştir ve istemci 
makinede Java sanal makinesinin kurulu olma-
sı gerekmektedir. Modüler bir platform olan 
Niccimon üzerine inşa edilmiştir.

Bu sistemde sadece konum içerik bilgisi kul-
lanılmaktadır. Yer bilgisi dinamik ve otoma-
tik olarak GPS algılayıcısından alınır. GPS 
koordinatlarının yanında kullanıcının hızı ve 
yönünden mantıksal konum bilgisi hesaplanır. 
Eğer GPS sinyali alınamıyorsa, kullanıcı ken-
di bulunduğu yeri harita üzerinde işaretleyerek 
belirtebilir. İçerik genişletilebilir değildir an-
cak sistem modüler bir yapıda olduğu için ek 
içerik bilgileri sisteme entegre edilebilir.

Uygulamanın adaptasyon süreci olarak turistik 
yerlerin ve kullanıcı konumunun harita üzerin-
de gösterilmesi söylenebilir. Değişen yer bilgi-
sine göre görsel olarak kullanıcının bulunduğu 
yer ve buradaki öğeler güncellenir. Turistik 
yerler kullanıcın yapacağı seçimlere göre grup-
lanabilir. Ancak adaptasyon sürecinde kullanı-
cının hiçbir etkisi yoktur; her şey otomatik ve 
dinamik yapılır. MobiDENK mikro ve makro 
adaptasyonları birlikte destekleyebilir.

3.7. m-To Guide
m-To Guide [8], konum tabanlı servisler ile 
2.5/3G hücresel ağların kullanılmasını sağ-
lamak için geliştirilen bir prototiptir. GPS ile 
turistleri yönlendirir ve turistik yerlerin konu-
muna özgü multimedya bilgi desteği sağlar. 
Ayrıca ek servis destekleyicilerin eklenmesiy-
le bilet alma gibi yan hizmetler de verilebilir. 
Sistem kullanıcıya sokak ve resim haritaları 
sunabilir, ancak bir OGC servisi kullanılıyorsa 
bu saptanamaz. Sadece tur esnasında dolaşır-
ken hizmet vermez; ayrıca turdan önce sanal 
olarak tur hazırlayarak etrafın dolaşılmasını ve 
turdan sonra değerlendirme yapılması amacıy-
la kişisel yorumların yazılabileceği günlük tu-
tulmasını sağlar. Prototip Microsoft .NET plat-
formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde 
taşınabilir ve GPRS ağ bağlantısı olan spesifik 

bir cihaz üzerinde kullanılabilir. Farklı içerik 
sağlayıcılardan gelen bilgileri birleştirmek ve 
istemci/sunucu arasında içerik taşınmasını sağ-
lamak için XML teknolojisi kullanılır.

m-ToGuide konum, ağ ve zaman içeriğini kul-
lanıcı içeriği olarak göz önünde bulundurur. 
Fiziksel konum GPS cihazı ile otomatik olarak 
bulunup devamlı olarak güncellenebileceği 
gibi kullanıcının harita üzerinde işaretleme-
si ile de mümkündür. Mantıksal içerik bilgisi 
kapsamında ziyaretin çeşidine göre (iş gezisi, 
aile gezisi gibi) kullanıcıya başlangıçta bir pro-
fil atanır. Daha sonra kullanıcı tercihlerine ve 
gezi amacına göre kullanıcının ilgilenebileceği 
yerler seçilir ve profil güncellenir. Profil dina-
mik ve otomatik olarak kullanıcı davranışları-
na ve girdilerine göre güncellenir. Konum ve 
ağ bilgisi mevcut olduğunda kullanıcı bilgilen-
dirilir. Zaman bilgisi kullanıcı tarafında elle gi-
rilir. Zaman bilgisinin içeriğinde açılış-kapanış 
zamanları, turun uzunluğu gibi bilgiler tutu-
labilir. İçeriğe itme-tabanlı ve çekme-tabanlı 
yöntemlerle erişilebilir. İçerik genişletilebilir 
değildir.

Adaptasyonları içeriğin filtrelenmesi, tur öne-
rilerinin hazırlanması, dolaşma rotalarının ya-
ratılması ve işaretlenmesi oluşturur. Kullanıcı 
sistem tarafından oluşturulmuş tur üzerinde 
bazı yerlerin rotadan çıkartılması gibi deği-
şiklikler yapabilir. Yeni rota tekrar hesaplanıp 
kişisel tur olarak kaydedilebilir. Rotanın takip 
edilmesinin yürüyerek yapılabileceği ya da 
otobüsle yapılması gerektiği konusunda bilgi-
lendirme yapılır. Turistik yerler üzerine linkler 
konularak detaylı bilgiye ulaşılabilir. Yukarıda 
bahsedilen birkaç tercih dışında kullanıcının 
adaptasyon süreci üzerinde bir etkisi yoktur.

3.8. PinPoint
PinPoint [13], içerikten haberdar olan web uy-
gulamaları geliştirmek  için oluşturulmuş bir 
platformdur. Bu platform kullanılarak proto-
tip olarak web tabanlı bir mobil turist rehberi 
gerçekleştirilmiştir. PinPoint, sürekli olarak 
kablosuz ağ bağlantısının olduğu istemci/su-
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nucu mimarisi üzerine kurulmuştur. İstemci bir 
“web proxy”dir ve Context Manager olarak ad-
landırılır. Kullanıcı ve konum gibi içerik bilgisi 
Context Manager tarafından toplanır. Prototip 
gerçekleştirim sadece Java desteği olan cihaz-
larda çalıştırılabilir. Tarayıcı bir istekte bulun-
duğunda içerik başlıklarına sahip bir URL su-
nucuya gönderilir. Sunucu da kullanıcıya yakın 
olan turistik yerlerin işaretlendiği haritayı gön-
derir ve tarayıcı da bu harita gösterilir. Harita 
üzerinde yakınlaştırma özelliği vardır. 

Context Manager, yer, zaman ve cihaz özellik-
lerini içerik bilgisi olarak değerlendirir. Coğ-
rafi koordinatlar anlamsal sunucu aracılığıyla 
mantıksal konumlara dönüştürülebilirler. Za-
man bilgisi güncel zaman olarak tutulur. Cihaz 
içeriğinde ekran çözünürlüğü, renk sayısı gibi 
değerler tutulur. Kullanıcı içeriği olarak sadece 
kullanıcı adı ve elektronik posta adresi tutulur. 
Yer ve zaman bilgisi otomatik ve dinamik ola-
rak tutulurken, kullanıcı ve cihaz bilgisi statik 
olarak tutulur.

Adaptasyon, HTTP isteğine eklenen ya da web 
sayfaları aracılığıyla gönderilen içerik başlıkla-
rının analiz edilmesiyle gerçekleşir. Bu süreçte 
kullanıcının güncel pozisyonu ve etrafındaki 
turistik yerler  gösterilir. Sunum cihazın dona-
nım özelliklerine göre değişebilir. Mesela ciha-
zın ekranı küçükse, uygun yeni bir harita tekrar 
oluşturulur. Adaptasyon süreci otomatik olarak 
gerçekleştirilir ve genişletilebilir değildir.

3.9. Sightseeing4U
Sightseeing4U [14], kişiselleştirilmiş şehir 
rehberi prototipidir. mobileMM4U ve Nicci-
mon platformu üzerine kurulmuştur. mobi-
leMM4U, mobil cihazlar için dinamik olarak 
kişiselleştirilmiş multimedya içeriğin uygula-
malara konulması sağlanır. Niccimon ise daha 
önce bahsettiğim gibi konumdan haberdar ser-
vis fonksiyonu sağlayan modüler bir platform-
dur. Oldenburg şehrini gezen turistlere, turistik 
yerler hakkında metin video ve ses formatında 
bilgi verir. Sightseeing4U istemci/sunucu mi-
marisinde tasarlanmıştır.

Öncelikli olarak kullanıcı ve cihaz içeriği dik-
kate alınır. Kullanıcı kendi ilgi alanına öre ter-
cih ettiği bir dilde seçimler yapabilir. Kullanıcı 
ve cihaz içeriği dışında konum, zaman, hava 
durumu ve gürültü içeriği de desteklenir.

Adaptasyon sürecinde önce kullanıcının il-
gisine ve cihaz desteğine göre metin, ses, vi-
deo elemanları seçilir. Bu elemanların zaman 
ve yerle birleştirilmesiyle, turistik yerler için 
üzerine tıklandığında bilgi verecek olan linkler 
oluşturulur. Daha sonra da mobil cihazın ka-
pasitesine ve yeteneklerine göre çıktı üzerinde 
değişiklikler yapılır. Mikro ve makro adaptas-
yonlar aynı anda desteklenebilir. Adaptasyon-
lar çalışma zamanında otomatik olarak yapılır.

4. Mobil Turist Rehberlerinin                                   
Değerlendirilmesi

Bu bölümde yukarıda bahsedilen mobil turist 
rehberlerinden aşağıdaki sonuçlara varılmıştır 
[16].

Mobil turist rehberleri geliştirilirken turizm 
bir sosyal aktivite olarak değerlendirilmemek-
tedir. İnsanlar genellikle gruplar halinde ve 
yakın arkadaşlarıyla birlikte turistik gezilere 
çıkmaktadırlar. Bazı sistemler kısıtlı miktarda 
arkadaş bulma ya da kişisel bilgisini yazıp di-
ğer insanlarla paylaşma özelliği sağlamaktadır. 
Ancak sosyal aktiviteler daha fazla fonksiyonu 
gerektirmektedir. Gelecekteki uygulamalarda 
mesajlaşma servislerinin entegrasyonu bu ko-
nuda olumlu katkılar sağlayabilir.

Güçlü ve zayıf istemciler arasında farklılıklar 
vardır. Kısıtlı özellikleri olan cihazlarda bütün 
uygulama mantığı sunucu tarafında bulunur. 
Ancak ağ bağlantısının kopması ya da bant ge-
nişliğinin az olması probleme sebep olmakta-
dır. Buna karşılık güçlü istemcilerde uygulama 
istemci tarafında yer alabilmekte, ön belleğe 
alma özellikleri sayesinde zayıf istemcilerin 
ağ bağlantısından kaynaklanan problemleri or-
tadan kalkmaktadır. Bu yüzden zayıf ve güçlü 
cihazlar arasında iyi bir denge sağlanmalıdır. 
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Sadece Sightseeing4U zayıf ve güçlü cihazla-
rın hepsini destekleyebilir.

Dışarıdan elde edilen içerik genelde kullanıl-
mıyor. Bahsedilen yaklaşımların çoğunda da-
hili olarak kendi içerik verilerini tuttukları yer-
ler vardır. Sadece COMPASS ve CRUMPET 
web servisleri aracılığıyla harici içeriğin elde 
edilmesini sağlayabiliyor.

Geospatial bigi değişimi için OGC standartla-
rının kullanılması genellikle ihmal edilir. Sis-
temlerin çoğunda uygun ara yüzler aracılığıyla 
GIS sunucusundan geospatial bilgi elde edilir. 
Yalnızca MobiDENK ve m-ToGuide OGC 
Web Map servisini kullanır.

Zaman ve ağ içeriği nadiren kullanılır. Bütün 
uygulamalarda kullanıcının ya da turistik yer-
lerin konum içerik bilgisi uydulardan ya da ağ 
teknolojilerinden elde edilir. Zaman turizm ala-
nında çok önemli bir faktör olmasına rağmen 
yukarıdaki sistemlerde genellikle ihmal edil-
miştir. Sadece m-ToGuide açılış/kapanış saatle-
ri ve tur süresi gibi bilgileri sağlamaktadır.

Farklı içerik bilgilerinin bir araya getirilip 
anlamlı sonuçlara varılması ihmal edilmiştir. 
Değişik içerikler bir araya getirilip yeni içerik 
bilgileri elde edilebilir. Böylece kullanıcı istek-
lerine daha etkin bir şekilde cevap verilebilir.

İçerik kronolojisi desteklenmemektedir. Tarih-
sel içerik sadece kullanıcı profilini güncellemek 
için kullanılır. Sadece Gulliver’ s Genie gelecek 
için kullanılacak içeriği destekleyebilir. 

İçeriğin elde edilmesi için farklı otomasyon 
teknikleri kullanılır. Yer bilgisi çoğunlukla 
otomatik olarak elde edilir. Kullanıcı bilgisi 
ise yarı otomatik şekilde, kullanıcının ilk baş-
ta bir profil oluşturması ve daha sonra sistem 
tarafından bu profilin güncellenmesiyle oluş-
turulur. Bunlardan farklı olarak m-ToGuide, 
gezi çeşidine göre kullanıcıya profil ataması 
yapar. Bu profile göre kullanıcının ilgilenebi-
leceği yerler işaretlenir. Bu tercihler dinamik 

ve otomatik olarak kullanıcı davranışlarına 
göre oluşturulur.

Adaptasyon operasyonlarının genişletilebilirli-
ği genellikle göz önünde bulundurulmamıştır. 
Sadece mobileMM4U modüler bir yapıya sa-
hip olup kolaylıkla yeni adaptasyon işlemleri-
nin entegrasyonuna izin vermektedir.

Adaptasyon genellikle tek parça halinde ya-
pılır. Bahsedilen yaklaşımların hiçbiri artışlı 
adaptasyona izin vermemektedir; adaptas-
yon tamamen otomatik olarak yapılmaktadır. 
m-ToGuide gibi birkaç yaklaşım temel anlamda 
kullanıcının müdahalesine izin vermektedir.

5. Sonuç

Bu çalışmada geliştirilen mobil turist rehber-
leri ve bunlar üzerinde gerçekleştirilen araş-
tırmalar incelenmiştir. Genel olarak içerik ve 
adaptasyon konuları üzerinde durulmuştur. 
Cihazlar birçok fonksiyon sağlasa da beklenen 
kriterlerin tümünü desteklememektedir. Yapı-
lan değerlendirmelere göre varılan sonuçlar, 
Türkiye turizminde kullanılmak üzere daha et-
kin cihazların geliştirilmesine ışık tutacaktır

6. Kısaltmalar

WASP:  Web Architectures for Service Platform  
OWL:  Web Ontology Language
GPS:  Global Positioning System
GPRS:  General Packet Radio Service
UMTS:  Universal Mobile Telecommunications System
POI:  Position of Interest
CRUMPET:  Creation of User-friendly Mobile 
Services Personalized for Tourism
COMPASS:  Context-aware Mobile Personal Assistant
PDA:  Personal Digital Assistant
GIS:  Geographic Information System
SQL:  Structured Query Language
XML:  eXtensible Markup Language
HTTP:  Hypertext Transfer Protocol
OGC:  Open Geospatial Consortium
URL:  Uniform Resource Locator
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