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1 �Onerilen Ara�st�rman�n Ele Ald��g� Problemler

Yap�lan bir ankete g�ore 2006-2013 y�llar� aras�nda cep telefonu say�s� %73'den
%91'e ve tablet say�s� 2010-2013 y�llar� aras�nda %3'den %35'e ula�sm��st�r [4].
Benzer bir art��s mobil cihazlar�ndan web sayfalar�na olan eri�simde de g�ozlenmi�stir.
Web sayfalar�na eri�sim 2013-2014 y�llar� aras�nda bilgisayarda %79.18'den %69.91'e
gerilerken, tablette %12.16'dan %13.84'e ve ak�ll� telefonda %8.66'dan %16.25
y�ukselmi�stir [3]. Bu veriler bize mobil cihazlar�ndan web sayfalar�na olan eri�simin
pop�ularitesini ve �onemini g�ostermektedir.

Web teknolojileri �cok h�zl� geli�siyor ve web sayfalar� �ozellikle kullan�c� de-
neyimini daha iyi hale getirmek i�cin daha �cok kayna�ga ihtiya�c duyacak �sekilde
tasarlan�yorlar. Buna paralel olarak mobil cihazlar�nda da kullan�lan teknolojiler
cok h�zl� geli�sse de, maalesef mobil cihazlar halen daha di�ger bilgisayarlar kadar
g�u�cl�u de�gildirler. Bu sebeple kullan�c�lar web sayfalar�n� mobil cihazlardan ziya-
ret ettiklerinde b�ut�un bu geli�smelere ra�gmen bekledikleri sonucu alamamakta ve
gecikme ya�samaktad�rlar [8].

Web sayfalar�ndaki bu gecikmeyi �c�ozmek i�cin sunucu k�sm�nda farkl� �c�oz�umler
�onerilse de, genel olarak problem g�unl�uk web kullan�m�nda devam etmektedir.
Yap�lan bir ara�st�rmaya g�ore, mobil cihazdan kullan�c� http://www.google.com/ig
sayfas�na ula�smak istedi�ginde, sayfan�n y�uklenme s�uresinin %9'u arka u�cta (su-
nucu k�sm�nda), %91'i �on u�cta ge�ciyor [2,7]. Bu gecikmenin temel sebebi, mo-
bil cihazlar�ndaki k�s�tlamalard�r. Mobil cihazlar�n�n i�slemci g�uc�u, bellek kapa-
sitesi, ba�glant� say�s�, taray�c�lar�, bant geni�sli�gi, ekran boyutu ve batarya bo-
yutu, bilgisayarlara k�yasla, �cok daha k�s�tl�d�r. Web sayfas� y�uklenip kullan�-
c�ya g�osterilinceye kadar ge�cen bu s�uredeki gecikmeler b�ut�un bu kaynaklar�n
uzun s�ure kullan�lmas�na ve bu da enerji t�uketiminin artmas�na sebep olmakta-
d�r [5,2,6,8].

2 Ara�st�rman�n Yaz�l�m M�uhendisli�gi Alan�na Mevcut

Literat�ur Ba�glam�nda Beklenen Bilimsel Katk�s�

Web sayfalar�n�n y�uklenme s�uresinin %20'si i�ceri�gi g�osterme s�uresiyken, kalan�
kaynaklar�n sunucudan indirilme ve i�slenme s�uresidir [2]. Web sayfalar�n�n y�uklenme
s�uresindeki olu�san gecikmeyi azaltmak i�cin �onerilen 2 se�cenek vard�r. Bunlar web
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sayfalar�ndaki istek/cevap say�s�n� azaltmak ve gereken kaynaklar�n, �orne�gin re-
simlerin, boyutunu olabildi�gince k�u�c�ultmek veya az tutmakt�r [8]. Literat�urde bu
se�cenekler i�cin �ce�sitli y�ontemler bulunmaktad�r. Bunlar resimlerin istek g�onderen
cihaz�n modeline g�ore farkl� boyutlarda g�onderilmesi, d��s kaynaklar�n birle�stirilmesi,
y�onlendirmelerin azalt�lmas� ve gelen verinin s�k��st�r�lmas� �seklindedir [2,6,8].
Genellikle gecikmeyi azaltmak i�cin bu y�ontemlerin, web sayfas� geli�stirilirken
dikkate al�nmas� gerekmekte olup, bu tekniklerin baz�lar� sunucu taraf�nda uygu-
lansa da, malesef bu y�ontemler kullan�lmadan yarat�lan �cok fazla web sayfas� var-
d�r. Bu ara�st�rman�n katk�s� ise hala bu y�ontemlerin uygulanmam��s oldu�gu web
sayfalar�n�, sunucuda de�gi�siklik yapmaks�z�n ve kullan�c�ya ula�san g�or�un�um�un�u
de�gi�stirmeksizin, bahsedilen y�ontemleri sistematik olarak uygulamakt�r.B�oylece
mobil cihaz kullan�c�lar�, web sayfas�na daha k�sa s�urede eri�sip, cihazda enerji
tasarrufu sa�glayabileceklerdir. Bunun yan�nda web sayfas� sahiplerinin sayfala-
r�nda bu t�ur k�s�tlamalar� d�u�s�unmelerine gerek kalmayacakt�r.

3 �Onerilen �C�oz�um �Cal��smas�n�n Varsa �On �Cal��sma

Sonu�clar� ve S�urece Dair Taslak Ara�st�rma Plan�

Bu ara�st�rmada �onermi�s oldu�gumuz �c�oz�um vekil sunucu (proxy server) kullana-
rak, ana sunucuda veya kullan�c�da de�gi�siklik olmaks�z�n bu tekniklerden �ozellikle
�u�c tanesini uygulamakt�r. Birincisi resim ve di�ger d��s kaynaklar�n birle�stirilmesi,
bir di�geri resimlerin cihaz�n modeline uygun boyutlarda g�onderilmesi ve sonun-
cusu y�onlendirmelerin azalt�lmas�d�r. Ara�st�rman�n etkilerini g�ormek i�cin, vekil
sunucuyu kullanmadan ve kullanarak, web sayfas�n�n ihtiya�c duydu�gu kaynak-
lar�n boyut ve say�lar� taray�c�n�n sa�glam��s oldu�gu uygulama geli�stirici ara�clar
kullan�larak kaydedilip kar�s�la�st�r�lacakt�r. �Suana kadar yap�lan deneylerimizde
resimlerin mobil cihaz�n modeline uygun boyutlarla g�onderilmesi i�cin gerekli
d�on�u�s�umler yap�ld��g�nda sayfaya gelen resimlerin boyutunda yakla�s�k olarak %60
iyile�sme g�ozlenmi�stir. D��s kaynaklar�n birle�stirilmesinin ard�ndan g�onderilen is-
tek/gelen cevap say�s�nda da 25% bir d�u�s�u�s oldu�gu g�ozlenmi�stir. Bu �ol�c�umler
literat�urde var olan uygulamalar ile yap�lm��st�r [1].
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