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UÇUŞ UYGUNLUĞUNUN TAHMİNİ
Uçak koltuklarının görevi olan rekabetçi uygunluğunun tahminini öngörebilmek için bir 

rekabetçi uygunluk tahmin sistemi şunlardan oluşur:

Rekabete dayalı bir uçuşta koltuk uygunluğunu tahmin eden bir uygunluk tahmin cihazı;

Uçuş için güncel bir uygunluk yanıtı veren bir uygunluk sistemi; 

Uygunluk tahmin cihazının verdiği tahmini ve tahmin sisteminin verdiği potansiyel yanıtı
karşılaştırıp güncel uygunluğa dair bir karar oluşturan karar verme mantığı.
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ELEKTRONİK ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Elektronik bir AVM şunlardan oluşur: 
Elektronik AVM’yi yöneten bir AVM serverı ve sanal dükkanları
yöneten bir mağaza serverı; 
AVM serverı şunlardan oluşur: 

Birincil teklif araçları: müşteriden gelen bir talebe cevap olarak, 
müşterinin elektronik AVM’deki sanal mağazalarda satışa 
sunulan mal ve ürünlerden arzuladıklarını fiyatıyla beraber 
seçmesinden sonra müşteriye bu mal veya ürünü sunmak 
içindir;

Birincil indirim araçları: müşterinin indirim talebine cevap olarak, 
elektronik alışveriş merkezinin karşılayacağı bir indirim için 
müşteriye cevap vermek içindir; ve

İkincil indirim pazarlığı araçları: elektronik alışveriş merkezinin 
karşılayacağı indirimin ötesinde başka bir indirim için talepte 
bulunan müşteriye cevap olarak, mağaza serverı tarafından 
yönetilen sanal mağazanın karşılayacağı indirim için 
mağaza serverıyla pazarlık içindir, 

mağaza serverı alışveriş merkezi serverından gelen bir indirim 
talebine cevaben, mağaza serverı tarafından yönetilen sanal 
mağazanın karşılayacağı indirim için alışveriş merkezi serverına 
cevap vermek üzere ikincil indirim araçlarını ihtiva eder:
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Online Gardırop

Birinci ve ikinci kullanıcılarına elbise seçiminde 
destek olan en az birinci ve ikinci gardırop 
bölmelerini (200) içeren bir sistem şunlardan 
oluşmaktadır:

Elbiselere takılı etiketleri okuyarak ürünleri 
tanımlamaya yarayan bir tarayıcı aracı;

Gardıroptan alınan bir ürünün özelliklerini 
gardıropta kalan ürünlerinkiyle karşılaştırarak 
gardıroptan çıkarılan kıyafetlerle uyumlu 
elbiseler oluşturan bir seçim aracı; ve

Kullanıcı için uyumlu kıyafet opsiyonlarını
görüntülemek için bir görüntüleme 
aracı(202),

Kullanıcıların özel etkinliklerde giymeyi planladığı
kıyafetler konusunda bilgi alışverişini 
gerçekleştirmek için en az birinci ve ikinci 
gardırop bölmeleri birbirine bağlanmıştır.
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UYDU kullanarak MEDYA ÖLÇÜMÜ

Medya görüntülerinin etkililiğini belirlemek için kullanılan aparat şunları ihtiva 
eder:

(a) Birden çok denek (200) tarafından izlenen seyahat rotasını izlemek için:
(i) İlgili deneğin hareketini seyahat boyunca izlemek için ve seyahat rotasını

temsil eden uydu verisini üretmeye yarayan bir uydu konumlandırma 
sistemi SPS motoru (245):;

(ii) Seyahat rotası ile ilgili uydu verisini işlemeye yarayan bir işleme ünitesi 
(210); ve

(iii) Seyahat rotası ile ilgili uydu verisini saklamaya yarayan bir hafıza (250);
(b) bir server (300):
(i) Her görüntüleme cihazından yolculuk rotasıyla ilgili uydu verisi toplamak 

(350); ve
(ii) En azından kısmen adı geçen yolculuk rotasıyla ilgili uydu verisine 

dayanan coğrafi bilgiyi en az bahsi geçen yolculuk rotasıyla ilgili uydu 
verisini analiz ederek bahsi geçen deneklerin bir veya daha fazla medya 
görüntüsüne maruz kalıp kalmadığını. (310)
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Tedarik Zinciri: Stokların Takviye Edilmesi

Birden çok dağıtıcı üniteye ürün tedarik eden metot şunları içerir:
(a) bir server bilgisayarına birden çok dağıtıcı üniteden yeniden 

depolama bilgisinin gelmesi, her ünitenin bir işlemcisi ve ürünlerin 
envanter seviyelerini saklamak için hafızası vardır, bu bilgi dağıtıcı
ünitelere yeniden depolanacak ürün miktarını içerir;

(b) yeniden depolamaya dayanan server bilgisayarını kullanarak 
yeniden depolanacak ürünler için sipariş bilgisi oluşturmak; 

(c) yeniden depolanacak ürünlerin siparişine izin vermek için server 
bilgisayarından sipariş bilgisini elektronik olarak göndermek;

(d) tedarikçi bilgisayarı tarafından oluşturulan gelişmiş bir nakliye 
notu, gelişmiş nakliye notu tedarikçinin gönderdiği ürünleri içerir;

(e) dağıtıcı üniteleri yeniden depolanacak ürünler ve miktarı
konusunda bilgilendirmek için dağıtıcı ünitelere server 
bilgisayarından gelişmiş nakliye notunu;

(f) nakledilmiş ürünlerin dağıtıcı ünitelerde yeniden depolanması;
(g) gelişmiş nakliye notu ile yeniden depolanan ürünleri dağıtıcı ünite 

işlemcileri aracılığıyla; ve
(h) bir onay makbuzunu dağıtıcı ünitelerden server bilgisayarına 

elektronik olarak yollamak.
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REÇETELERİN İŞLENMESİ

Reçete taleplerini işleyen sistem şunları içerir: 
eczane reçetelerini işleyen bir alt-sistem; 
transmisyon aracı vasıtasıyla adı geçen eczane reçete işleme alt-sistemine iliştirilmiş merkezi bir reçete 

işleme, 
adı geçen eczane reçete işleme alt-sistemi şunları yapabilir: 
birden çok reçete talebi almak; 
adı geçen reçete taleplerinden reçete talep sırası oluşturmak, adı geçen sıradaki merkezi envanter kaydı

tarafından kayda geçirilebilir olmalıdır; adı geçen reçete talebi sırasını transmisyon formatına 
dönüştürmek; 

adı geçen transmisyon aracı vasıtasıyla adı geçen dönüştürülmüş reçete talep sırasını adı geçen merkezi 
envanter kayıt sistemine iletmek,

adı geçen merkezi reçete işleme alt-sistemi şunları yapabilir: 
adı geçen transmisyon formatı ile adı geçen dönüştürülmüş reçete taleplerini almak; 
adı reçete talep sırasını adı geçen transmisyon formatından işleme formatına dönüştürmek; 
adı geçen merkezi işleme envanterindeki adı geçen reçete talepleri sırasına göre birden çok reçete talebini 

hazırlamak; ve
adı geçen merkezi işleme envanterinden birden çok ilacı dağıtmak.
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Heceleme Kontrol Sistemi

Buluş

• otomatik açılan pencereler
• heceleme kontrolü
• yazım hataları
• önerilen kelimeler sözlüğü
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İstem 1

Heceleme kontrol sistemi için grafiksel bir kullanıcı ara yüzeyi aşağıdaki 
özelliklere sahiptir:

(a)Yanlış hecelenen kelimenin yanında otomatik olarak açılan bir pencere; 
bu pencere için aşağıdakiler geçerlidir:

(b) Pencere önerilen sözcüklerin bir listesini içerir
(c) Kullanıcı tek bir dokunuşlar bu kelimelerden doğru kelimeyi seçerek 

yanlış hecelenen kelimeyle yer değiştirir

Tekniğin evvelki durumu: Bir işlemci tarafından gerçekleştirilen bir kontrol 
işlemi aracılığıyla ekranda bir pencere otomatik olarak açılabilir.

Heceleme Kontrol Sistemi - 1
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Heceleme Kontrol Sistemi - 2

İstem 2

Heceleme kontrol sistemi için grafiksel bir kullanıcı ara yüzeyi aşağıdaki 
özelliklere sahiptir:

(a)Yanlış hecelenen kelimenin yanında otomatik olarak açılan bir pencere; 
bu pencere için aşağıdakiler geçerlidir:

(b) Pencere önerilen sözcüklerin bir listesini içerir
(c) Kullanıcı tek bir dokunuşla bu kelimelerden doğru kelimeyi seçerek 

yanlış hecelenen kelimeyle yer değiştirir
(d) Listedeki önerilen kelime sırası kullanıcı tarafından kullanılan önceki 

bir metinin istatistiksel bir analizi vasıtasıyla oluşturulmuştur.

Tekniğin bilinen evvelki durumu: Bir işlemci tarafından gerçekleştirilen bir 
kontrol işlemi aracılığıyla ekranda bir pencere otomatik olarak açılabilir 
+ metnin tanınan istatistiksel analizi.
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Heceleme Kontrol Eden Sistem - 3

Bugün bir suç/
kusur

Güneşli
Güneş
basit

Pazartesi
Perşembe

“kullanıcı”yı dikkate alan öneri listesi

Öneri listesi
önceden tanımlanmış
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Hecelemeleri Kontrol Eden Sistem - 3
3. istem

Bir hece kontrol etme sistemi için olan grafiksel kullanıcı ara yüzeyi aşağıdaki 
şekilde tanımlanır:

(a) yanlış olarak hecelenen kelimenin yanında otomatik olarak açılan pencere
(b) sözü geçen bu pencere önerilenlerin iki farklı listesini içerir
(c) kullanıcı bu kelimelerin arasından yanlış hecelenmiş kelimeyle değiştirmek için 

tek bir tıklama ile doğru kelimeyi seçer
(d) önerilen kelimelerin ilk listesi, ve ilk pencerede görülen, daha önce kullanıcı

tarafından yazılan metnin istatistik analizi yoluyla yaratılmış, önerilen 
kelimelerin gözükme sırası

(e) Önerilen kelimelerin ikinci listesi ve de ikinci pencerede listelenmiş (hece 
kontrolü ile tekrar tanımlanmakta olan) önerilen kelimelerin sırası

Tekniğin evvelki durumu: bir işlemci tarafından yapılan işleme ya da kontrole göre 
ekranda otomatik olarak bir pencere açılabilir + bir metnin çok iyi bilinen 
istatistik analizi.

Karşılıklı etkileşim kullanıcı cihazı ile gelişmiş midir?
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Veri tabanı

Buluş

güncelleştirmetalep

Sonra dene

talep edilen veri
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Veri tabanı-1

Verileri tekrar ele geçirmek ya da güncellemek amacıyla ayrı bilgisayarlar 
üzerinden farklı kullanıcılar tarafından eş zamanlı olarak erişilebilen bir veri 
tabanını içeren merkezi bir bilgisayar sistemindeki veri tabanından verileri 
tekrar ele geçirmek için metot şu şekilde tanımlanır:

(a)Birinci kullanıcı eş zamanlı olarak ikinci bir kullanıcı tarafından 
güncellenmekte olan veriyi tekrar ele geçirmek için sorgu yollarsa, o zaman

(b)Birinci kullanıcının sorgusu ikinci kullanıcının güncellenmiş olan görevi 
hiçbir karışıklık yaşamadan tamamlanana kadar devam ettirmesini sağlayacak 
şekilde ertelenmiştir, ve

(c)birinci kullanıcıya merkezi bilgisayar sistemi tarafından otomatik olarak 
oluşturulan bir mesaj yollanır ve ona sorgusunun ertelendiği ve de 
güncellenmiş bir veri takımında daha sonra gerçekleştirileceği söylenir.

Açığa vurma eksikliği ya da buluş basamağının eksikliği
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Buluş-2

Güncelleme
Muhtemel zaman 10 dk. 

talep

10 dk. içinde dene.

talep edilen veri
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Veri tabanı-2
Verileri tekrar ele geçirmek ya da güncellemek amacıyla ayrı bilgisayarlar üzerinden farklı
kullanıcılar tarafından eş zamanlı olarak erişilebilen bir veri tabanını içeren merkezi bir 
bilgisayar sistemindeki veri tabanından verileri tekrar ele geçirmek için metot şu şekilde 
tanımlanır:

(a)Birinci kullanıcı bazı verileri güncellemek istiyorsa, ilgili verinin hangisi olduğunu ve bu 
güncellemeyi gerçekleştirmek için ihtiyacı olan zamanı belirlemelidir     
(b)O halde, sistem güncellenmesi beklenen verinin ait olduğu veri tabanının bir parçası olan 
bir güncelleme çizelgesinde içerikle bağlantı kuracaktır (güncelleştirmeyi gerçekleştirmek 
için gerekli zamanı içeren bir içerik) 
(c)Eğer ikinci kullanıcı bir sorgu yollarsa, sistem önce sorgu aracılığıyla talep edilen verinin 
güncelleme çizelgesindeki içerikle bağlantı kurup kuramayacağını inceler
(d)Eğer bu durum söz konusu değilse o zaman sorgu işleme koyulur ve sonuç ikinci 
kullanıcıya sunulur
(e)Eğer bu durum söz konusuysa, ikinci kullanıcı sorgusunun güncelleştirmeyle ilgili 
sebeplerden dolayı hemen işleme sokulamayacağından otomatik olarak haberdar 
edilecektir ve sorgu işleme sokulmadan önce bir bekleme süreci verilecektir.

içerik, çizelge tekniğin evvelki durumuna bağlı
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Buluş-3

güncelleştirme
talep

X dk.da dene

talep edilen veri

Eğer talep edilen 
bilgi 
güncellenmekteyse 
X zamanını tahmin 
et



18

Veri tabanı -3
Verileri tekrar ele geçirmek ya da güncellemek amacıyla ayrı bilgisayarlar üzerinden 
farklı kullanıcılar tarafından eş zamanlı olarak  erişilebilen bir veri tabanını içeren 
merkezi bir bilgisayar sistemindeki veri tabanından verileri tekrar ele geçirmek için 
metot şu şekilde tanımlanır:

(a) Birinci kullanıcı bazı verileri güncellemek istiyorsa, ilgili verinin hangisi olduğunu ve bu 
güncellemeyi gerçekleştirmek için ihtiyacı olan zamanı belirlemelidir

(b) bu tarz bir tanımlama üzerine sistem güncellenmesi beklenen verinin ait olduğu veri 
tabanının bir parçası olan bir güncelleme çizelgesinde içerikle bağlantı kuracaktır 
(güncelleştirmeyi gerçekleştirmek için gerekli zamanı içeren bir içerik) 

(c) Ikinci bir kullanıcı tarafından olan sorgunun alınması üzerine, sistem önce sorgu 
aracılığıyla talep edilen verinin güncelleme çizelgesindeki içerikle bağlantı kurup 
kuramayacağını inceler

(d) eğer (c)’nin sonucu söz konusu değilse, sorgu işleme koyulur ve sonuç ikinci kullanıcıya 
sunulur

(e) eğer (c)’nin sonucu söz konusuysa, ikinci kullanıcı sorgusunun  devam etmekte olan bir 
güncellemeden dolayı hemen işleme sokulamayacağından otomatik olarak haberdar 
edilecektir ve buna ilaveten sorgulamanın işleme konulmasına kadar olan ertelemenin 
süresi verilecektir. Metot şu şekilde tanımlanır:

(f)  (c) basamağındaki sorgunun kontrol edilmesi süresince, bunu kontrol etme eylemi 
farkedilen sorgunun dolaylı ve dolaysız talebi olan tüm veriyi garantiye almak için 
uzatılır.
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Veri tabanı -3

Ve bu farketmeye şu özelliklerle ulaşılır

(g) çizelge...
(h) ... arasında bir kıyas yapılır
(i) liste taranılır ve......

Tekniğin evvelki durumuna bağlı olarak
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Dizin Hizmeti

Web’de karşılıklı etkileşimi geliştirmek için telecom verisini kullanma

Dizin hizmeti ve tuşla-ara servisi; araştırma sorgusu şart; araştırmanın
sonuçları talepte bulunana gönderiliyor; her iki taraf arasında (telefon)
aramanın kurulması; ESAS FİKİR: bu araştırma arayan kişi ya da 
aranan kişi (bulunduğu yer gibi) ile ilgili içeriksel bilgiyi göz önünde
bulundurur (araştırma sonuçlarını belirginleştirmek için); aynı zamanda 
hedeflenen pazarlama;  
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Arama yönlendirme profilleri

YORUMLAR:  1. – 5. istemler artan karmaşıklık ve yeniliğin arama 
yönlendirme profillerini tanımlar. Ancak teknik karakter olmadan yalnızca  
spesifik kullanıcı şartlarına karşılık gelir. Bu durumda profiller vardiyalı
çalışan elemanların gereksinimlerine göre ayarlanmıştır

Daha önceden tanımlanmış profillere dayanarak 
yönlendirilmiş aramalar için metot ve yöntem 

Şimdiki buluş en azından bir tane arama yönlendirme profili 
(110) içeren temel hedef noktalarına yerleştirilmiş arama 
yönlendirmeler için bir metot temin eder. Önceden 
tanımlanma süreci olan bu arama yönlendirme profillerinin 
her biri ve en azından bir tane arama yönlendirme hedef 
noktası, arama yönlendirme profillerini aktif hale getirme 
için açıklama alma (120) ve aktif hale getirilmiş profile göre 
telekomünikasyon hedef noktalarına yerleştirilmiş
yönlendirme aramaları (140).  
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Ruhsal bir durum göstergesi olan ve arama iletişim aracının kullanıcısı
tarafından tanımlanmış geri arama sesinin seçilmesi 

Ruhsal bir durum göstergesi olan ve arama iletişim aracının 
kullanıcısı tarafından tanımlanmış geri arama sesinin 
seçilmesi

TEKNİĞİN EVVELKİ DURUMU: Aranılan taraf tarafından 
özelleştirilmiş (müşteriye uyarlanmış) - geri arama sesi. 

SORUN: Geri arama sesini yenisiyle değiştirme eylemi 
kullanıcıya öznel faktörlere dayanan geri arama sesini 
seçme kriterlerini yaratmak izni vermez. Yapı mobil bir ağ
merkezlidir ve bir IN (intelligent network) bir SCP’nin
(Service Control Point) Intelligent Peripheral – IP 
aracılığıyla bir geri arama sesi sağlamak için tetiklendiği 
bir IN’dir. (intelligent network)

ÇÖZÜM: Abone profil bilgisi abonenin ruhsal durumu gibi geri 
arama sesi ile (örneğin mutlu ya da üzgün) ilişkilendirilmiş
alanları içerir. Abone daha sonra geri arama sesinin her 
bir ruhsal durum karşılığını tanımlar. SOMUT 
ÖRNEKLER: her bir ruhsal durumla ilişkilendirilen geri 
arama seslerinin gelişigüzel listesi, arayana bağlı olan geri 
arama sesi, günün hangi zamanı olduğu, kriterlere baskın 
gelen ruhsal durum, aranılan ve arayanın ruhsal durumu 
arasındaki kıyaslama, her biri bir ruhsal durum ile 
ilişkilendirilen farklı arama sesleri kaynakları.
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cinsiyet / yaş detektörü

Yaş detektörü temeline dayanan 
ve ekranda gözüken aramalar 
sorunu (teknik olmadan harekete 
geçirilmiş olan);

belirtilen çözüm tanımda açığa 
çıkarılmamış bir cihazın 
kullanımıdır. 

Ağ unsurlarından en azından bir tanesinin 
biyometrik dil parametrelerinin seçilmesi için bir 
dil tanıma modülünü gösterdiği ve birçok ağ
unsurlarından ve katılımcı eklentilerinden oluşan 
bir telekomünikasyon ağı; bir ağ unsurunun (17) 
Service-Creation-Point olarak geliştirilmişliği   ve 
dil tanıma modülünün (18) otomatik olarak 
çalıştırılması bunun aracılığıyla karakterize edilir 
(bağlantı masraflarının yanında hizmet harçları da 
ortaya çıktığında;) 
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Vazifelendirme, Faturalandırma

YORUMLAR: 1.- 3. istemler açık bir şekilde 
teknik değildir (52. madde (2) (3)?). 4. – 5. 
istemler teknik olmayan özelikleri de göz 
önünde bulundurarak genelde 56. madde 
için değerlendirilmelidir. Bir iş metodunun 
klasik bir örneği.
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Lehçe tercümanı
Bir çağrı merkezinin lehçe oluşturacak şekilde konuşma değiştirme metodu

Bir acentadan hedef kişiye söylenen bir mesajın kelimelerini yer değiştirme

Sakınca: hedef kişiler ve acentalar aynı anlam için farklı kelimeler kullanırlar

Çözüm: acentanın konuşması filtreden geçirilmiştir, aramayla ilişkili bilgi (dahili için: 
ANI, DNIS harici için:  aranılan tarafın numarası) VEYA bir insan hedefinin 
lehçesini belirlemek için konuşmanın doğrulanması; kelime içeriğini/kelime 
seçimini, kelime derecesini ve tonlamasını içeren lehçe; insan hedefine 
söylenen mesaj belirlenmiş lehçeye bağlı olarak değiştirilir, farkına varılan 
kelime sentezlenmiş bir kelime ile yer değiştirilir çünkü bazı kelimeler bazı
yerlerde yöresel anlamda farklı anlamlara sahiptir (e.g. araba plakası ve etiket).

YORUMLAR: teknik olmadan harekete geçirilmiş olan bir sorun 
(acentanın yarattığı lehçeyi müşterininkine uyarlama); soruna teknik 
çözüm tekniğin evvelki durumuyla önemsiz kılınır
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Sorularınızı cevaplamaktan 
memnuniyet duyarım.

İlginiz için teşekkürler!


