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1 Introduksjon 
I faget ”Utvikling av mobile informasjonssystemer”, som gjennomføres ved Institutt for informatikk 
våren 2008, skal studentene gjennom hele semesteret arbeide med et selvvalgt prosjekt. Gjennom 
prosjektarbeidet skal vi blant annet analysere, utforme, implementere og evaluere mobile 
informasjonssystemer. Prosjektarbeidet gjør også at hver enkelt gruppe leser relevante artikler som 
knyttes til temaet/emnet gruppen har valg. 
 
Vi er to studenter på denne gruppen; Suman Grewal Kaur og Siril Bolstad. Vi har god erfaring fra 
tidligere faglig samarbeid, og kjenner hverandre godt også privat. Vi har reist en god del rundt om i 
verden, og mener at denne erfaringen vil komme til nytte i dette prosjektet. Vi kan dermed se på oss 
selv som brukere av den mobile turistguiden og derved også kunne forstå en eventuell (annen) 
sluttbruker bedre. 
 

2 Prosjektet 

2.1 Prosjektbeskrivelse 
Vi kan idag si at vi reiser mer enn før. Vi er nysgjerrige på hvordan andre mennesker har det, og er 
interessert i å lære nye og fremmede kulturer å kjenne. Dette kan ikke kun gjøres via bøker, film eller 
Internett – vi må ut i verden. I den forbindelse er det kjekt å ha en guidebok med seg. Her kan vi slå 
opp og lese om alle severdigheter vi må og bør se ved besøk i et land eller en by. 
 
I dag har ”alle” mennesker en mobiltelefon eller en tilsvarende håndholdt enhet. Denne er med oss alle 
steder, også når vi drar utenlands – om det så er forretningsreise eller ferie. Vi vil alltid være 
tilgjengelig!  
 
Hva med å lage en turistguide man kan bruke via sin mobiltelefon? Utmerkede guider finnes jo allerede 
på papir, men det finnes faktisk steder i verden der man helst ikke skal stå åpenlyst med et kart eller en 
guidebok – da kan man bli utsatt for ran eller det som verre er. Utmerkede turistguider finnes også på 
Internett, men det er ikke alltid like lett å komme seg på ”nett”. Fortsatt finnes det områder i verden der 
Internettilgang er fraværende, i tillegg til at det kan være upraktisk å ha med seg PC’en til det aktuelle 
området. 
 
Det finnes i dag turistguider man kan laste ned på mobiltelefonen sin, men dette er stort sett kart med 
avmerkede severdigheter, altså som en slags bok. Det vi hadde i tankene var at når du kommer til et 
sted, som er en severdighet, vil det komme en melding på mobiltelefonen om dette. Denne meldingen 
vil komme når man er innenfor en viss radius av severdigheten. På mobiltelefonen får man da opp et 
kart med hvor dette stedet befinner seg (merket av i forhold til der man står akkurat nå), opplysninger 
om hvorfor dette stedet bør besøkes, åpningstider, inngangspriser etc.  
 

2.2 Arbeidsmetode 
Vi ønsker å bruke følgende arbeidsmetoder for å løse spørsmålet vi vil finne ut av: 

• Litteraturstudier gjennom relevant pensumlitteratur. 
• Undersøke om tilsvarende eller liknende systemer finnes. 
• Gruppemøter for drøfting og fordeling av arbeidsoppgaver. 

 



 

2.3 Hva finnes i dag 
Det finnes reiseguider for mobiltelefon i dag, men disse er som en guidebok i miniatyr. Man laster de 
ned på forhånd, fra Internett, og blar i de akkurat som i en bok. Det blir som å ha en elektronisk 
guidebok!  
 
Under vises et par eksempler på mobile turistguider vi har kommet over hittil (Gjør oppmerksom på at 
vi ikke har foretatt avanserte søk innenfor dette området): 
 
http://www.reiseplaneten.no/Venstremenyer/3/for_mobiltelefonen/london 
 
http://www.youtube.com/watch?v=5fyZnIfX1RU 
 

2.4 Hva antar vi å finne 
Vi antar at vi finner systemer som vil likne på, eller kansje være like, det systemet vi har lyst til å lage 
en prototype av.  
 
 

3 Mål 
• Vi ønsker å se på hvilke teknologier som finnes for overføring av ulike typer media, som bilder, 

lyd og film. 
• Vi ønsker å se på ulike implementasjoner av applikasjonen og eventuelt sammenlikne med 

applikasjoner som finnes fra før. 
• Vi ønsker å finne ut hvilke brukergruppe vi har, hvordan denne ser ut og hvordan den kunne 

tenke seg å bruke applikasjonen. 
 
 

4 Avgrensninger 
Da vi kun er to medlemmer i gruppen må vi allerede nå foreta noen avgrensninger: 

• Vi kommer til å lage en såkalt low-fidelity prototype, enten ved bruk av papir eller annet 
dataverktøy (Adobe Flash eller Adobe Dreamweaver). 

• Vi kommer til å spørre venner og bekjente om de vil være med på en brukerundersøkelse. Vi 
kommer til å spørre både de som er erfarne og uerfarne når det gjelder reising. 

• Vi kommer til å bruke London som et gjennomgangstema. 
 

http://www.reiseplaneten.no/Venstremenyer/3/for_mobiltelefonen/london
http://www.youtube.com/watch?v=5fyZnIfX1RU
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