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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Yeni İletişim Teknolojileri dersi teknolojinin gelişmesi ile oluşan yeni medya ortamını daha iyi
algılamıızı sağlayacak bir çerçeve sunmaktadır. Dijital fotoğraf makinelerinden, video teknolojilerine,
yeni ekran teknolojilerinden, canlı yayın teknolojilerine, yeni yayın platformları (IPTV, WEBTV,
Podcast, Outdoor yayıncılık wb.), cep telefonları, oyun konsolları, medya takibi, medya arşivi ve son
olarak yapay zeka gibi medya ile ilgili tüm teknolojik gelişmeleri kapsayan geniş bir içerik ders
kapsamında sunulmaktadır. Bu geniş kapsam içerisinde teknolojiye çok boğulmadan yeni iletişim
teknolojilerinin medyaya sunduğu olanaklar, yayıncılıkta meydana gelen değişimler aktarılmaya
çalışılmaktadır. 14 hafalık ders kapsamında iletişim ve medya ile ilgili tüm yeni teknolojiler
incelenmektedir.
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KISALTMALAR
DSLR: Digital Single Lens Refleks
RGB: Red-Green-Blue/Kırmızı-Yeşil- Mavi
DSLT: Digital Single Lens Translucent
AF: Auto focus
IPTV: Internet Protocol Television
SD: Standart Definition
HD: High Definition
MPEG: Motion Pictures Expert Group
ISO: Uluslararası Standartlar Organizasyonu
IEC: Uluslararası Elektronik Komisyonu
NLE: Non-Linear Editing
3DTV: 3 Dimentional TV
HDTV: High Definition Television: Yüksek Tanımlı Televizyon
NHK: Nippon Hoso Kyokai
UHDTV: Ultra High Definition Television
ARPA: Advanced Research Project Agency/İleri Araştırma Projeleri Ajansı
A.I.M.L: Artificial intelligence Markup Language
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YAZAR NOTU
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1. DİJİTAL FOTOĞRAF VE FOTOĞRAF MAKİNELERİNİN
ÖZELLİKLERİ

9

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Fotoğraf Nedir?
1.2. Fotoğrafın Tarihçesi
1.3. Dijital Fotoğrafçılık

10

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Dijital fotoğraf makineleri nasıl çalışır?
Dijital fotoğraf makinelerinin üstünlükleri nelerdir?
Aynasız fotoğrafmakinelerinin avantajları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Dijital
fotoğrafçılığın
teknolojisini anlayabilmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Dijital
fotoğrafçılığın
avantajlarını kavrayabilmek.
Profesyonel anlamda doğru
makine
seçimini
sağlayabilmek
Fotoğraf
teknolojilerini
tanıyabilmek.
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Anahtar Kavramlar
Dijital
DSLR
Aynasız Fotoğraf makineleri
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Giriş
Dijital fotoğrafçılığın teknik özellik ve avantajlarını ortaya koyarak dijital fotoğraf
makinelerini tanıtma ve profesyonel anlamda doğru makine seçimini bu bölümde
inceleyeceğiz.
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1.1. Fotoğraf Nedir?
Fotoğraf kelimesi, Yunanca ışık anlamına gelen ‘photos’ ve çizim anlamına gelen
‘graphis’ kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Bu doğrultuda ‘ışıkla çizmek’ anlamına
gelmektedir. Fotoğrafçılık merakı, fotoğraf çekmeye yarayan cihazların ve cep telefonlarının
da yardımıyla giderek artan bir ivmeyle yaygınlaşmaktadır. Fotoğraf çeken cihazların en
basitinden en karmaşık olanına kadar dijitalleşmesi, kullanımının kolaylaşması ve herkesin
alabileceği fiyatlara gerilemesi ile ‘fotoğrafçı’ sayısında da ciddi bir artış olmuştur.
Kelime anlamından da anlaşılacağı üzere “Işıkla çizmek”, fotoğraf için en önemli
aracın ışık olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Işık olmadan fotoğraf olmaz, bu durumda
fotoğrafçının ilk önce ışığı iyi tanıması gereklidir ama bu da tek başına yeterli değildir.
Fotoğrafçı ışığın yanı sıra fotoğrafı çektiği ekipmanının teknik özelliklerine hakim olmalı,
estetik ve kültürel bilgi birikimini de etkili bir şekilde fotoğraf üretme sürecinde
kullanabilmelidir.

1.2. Fotoğrafın Tarihçesi
Thomas Wedgwood (1771-1805) kalıcı malzeme üzerine görüntü kopyalamayı düşünen
ve bunun için bir yöntem geliştiren bir bilim adamı olarak fotoğrafın doğmasına neden
olmuştur. Wedgwood’un çocukların en etkili öğrenmeyi görsel yoldan gerçekleştirdiğini ortaya
koyarak bu alanda çalışmalar başlatmıştır.

Işık kullanarak kalıcı görüntüler elde etme

deneylerine başlamış ve gümüş nitratla kaplanmış bir kâğıda belli nesnelerin şekillerin lekesini
pozlamayı, oluşan görüntüyü karanlık odada saklamayı başarmıştır. Tekrarlanabilen bu
yöntem filmli fotoğrafçılığının doğuşudur.
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İlk kalıcı fotoğraf 1825 yılında Fransız mucit Nicéphore Niépce tarafından
oluşturulmuştur. Bu ilk fotoğraf 8 saat pozlanma sonucunda oluşmuştur, bu açıdan pratik
kullanımdan uzaktır. Niépce, gümüş bileşenlerini kullanarak Louis Daguerre ile
araştırmalarına devam etmiştir. 1833′de Niépce’nin ölümü ile Daguerre çalışmaları tek
başına sürdürmüş ve günümüzde ilk fotoğraf olarak kabul edilen çalışma ise Louis
Daguerre tarafından 1839 yılında Paris’te bir sokağı fotoğraflarken ayakkabısını
parlatmak için duran bir vatandaşı fotoğraflaması ile olmuş ve Fransa tarafından
Fransızların dünyaya armağanı olarak duyurulmuştur.
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Bu fotoğrafta aslında daha fazla insan var ancak pozlama süresi uzun olduğu için, hareket
eden insanlar fotoğrafta çıkmamış. Ayakkabı boyatan kişi ise durduğu için fotoğrafta yer
alabilmiş.
1963 – Çektiğiniz fotoğrafı anında görmenizi sağlayan ilk ürün ‘Polaroid Instant Color
Film’ adıyla Polaroid tarafından tanıtıldı ve bugün dijital makinelerle anında sonuç
almanın

ilk

atası

ortaya

çıkmış

oldu.

1969 – Willard Boyle ve George Smith CCD’nin temel tasarım prensiplerini belirleyip
basit yapısını tasarladılar. Dijital fotoğrafçılık için atılan bu ilk adım öylesine önemliydi
ki bu sene yani 2009 yılında Nobel ödülü aldılar.
1971 – Intel dünyanın ilk tek yongalı mikroişlemcisini, Intel 4004, tanıttı (2250 transistör
içermekteydi). Her türlü elektronik alanında olduğu gibi günümüzde kullandığımız dijital
17

makinelerin de bu kadar yetenekli olmalarında çok büyük pay sahibi olan bu
mikroişlemciler çok büyük hızla gelişmeye hala da devam etmekteler
1991 – Ve ilk DSLR, Kodak Still Video Camera, tanıtıldı! 1991 yılında satılmaya
başlanan Kodak DSC-100, 1024 x 1280 piksel çözünürlüklü 1.3MP CCD’ye sahip dijital
bir arkalıktı ve gövde olarak da Nikon F3′ü kulanıyordu. 200MB harici belleğe sahip DSC
birimine bağlı olarak çalışan DSC-100, 2.5fps’de 6 kare sıralı çekim yapabilmekteydi.
Kodak uzunca bir süre bu alanda tek olarak, Nikon ve Canon’un filmli gövdelerini
kullanarak çalışmaya devam etti.

1.3. Dijital Fotoğrafçılık
Dijital fotoğrafçılık, fotoğraf üretmek için film yerine dijital teknolojiyi kullanan
fotoğrafçılık biçimidir. Film kullanımında çekim sonrasında çeşitli kimyasal işlemlerle
fotoğrafın izlenilebilir hale gelmesi gerekirken, dijital fotoğrafçılık ile çektiğiniz fotoğrafları
anında görebilmek mümkündür. Uzun vadede ise daha düşük maliyete sahip olması nedeniyle
kısa zamanda yaygınlaşmış ve teknolojinin de hızla ilerlemesi sayesinde, günümüzde büyük
format dışında kalan tüm alanlarda dijital fotoğrafçılık film kullanımının önüne geçmiştir.
18

Piksel kavramı dijital fotoğrafçılıkta ana yapıtaşını oluşturur. Satır ve sütun olarak sıralı
yerleştirilmişlerdir.


(2048x1536)=3.145.728.000



(SatırxSütun)= Toplam piksel

Sensör
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Piksellerin Çalışma Prensibi
Renkler CCD veya CMOS çiplerin önüne yerleştirilen renk filtresi tarafından oluşturulur.
RGB: Doğadaki üç ana renk : KIRMIZI YEŞİL MAVİ, Üç piksel o bölgenin renk değerini
verir. Dijital fotoğraf makinelerinde iki tip renk uzayı bulunmaktadır. Bunlar: Adobe RGB ve
sRGB’dir. Adobe RGB Renk Uzayı, sRBG göre daha fazla renk tonuna sahiptir.
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1.3.1. Neden Dijital Fotoğrafçılık?


Çektiğimiz fotoğrafı anında görebiliyor olmak. Analog makineler ile yapılan çekimlerde
çektiğimiz fotoğrafın nasıl olduğunu görmek için filmi yıkamak gibi bir dizi işlem yapılması
gerekmektedir. Dijital fotoğrafçılıkla birlikte eğer çektiğimiz fotoğrafta eksik ya da
yanlışlık varsa ya da beğenmediysek anında, iş işten geçmeden fotoğraf yeniden çekebilir.
Filmin kullanıldığı dönemlerde çekim sonrası heyecanı banyo sonrasına kadar devam
etmekteydi. Fotoğrafın yapısal kalitesi bir yana, pozlandırmanın doğru olup olmadığından
bile emin olamadığımız için sonuç heyecanla beklenirdi. Bir fotoğraf genel olarak
mükemmel olsa da, kazara kareye girmiş bir küçük öğe, bir kuş, bir tel veya banyoda
oluşmuş bir leke, bir çizik fotoğrafın atılmasına sebep olurdu.



Çok sayıda fotoğraf çeken biriyseniz, ekipmanı aldıktan sonraki toplam maliyetinizin
filmli fotoğrafçılığa göre (film, banyo, bastırma veya dijitale tarama) daha düşük
olmaktadır.



Fotoğraflar ek bir işleme gerek duymadan bilgisayarımızda görüntülenebilmektedir.



Fotoğraflarımızı dışarıda bastırabileceğimiz gibi kendi yazıcımızla da kolay bir şekilde
bastırabiliriz.



Dijital fotoğraf makinelerinin, çektiğimiz fotoğraflara çekim tarihinin yanı sıra, çekim
ayarları (diyafram, enstantane vs.) ve hatta çekimin yapıldığı yerin koordinat
(Geotag/Coğrafi Etiketleme) bilgileri gibi bilgiler de eklenebilmektedir.



36 çekimden sonra film değiştirmek zorunda kalmadan, tek bir hafıza kartı ile yüzlerce
fotoğraf çekilebilir.



Çekimlerimizi arkadaşlarımıza doğrudan televizyondan gösterebilir hatta son dönem dijital
makineler ile sosyal medya da doğrudan paylaşım bulunulabilinir.



Lens ve gövdeden titreşim engelleme çözümleri ile ışık şartlarının yetersiz olduğu
durumlarda bile daha keskin fotoğraflar çekilebilmektedir.



Dijital fotoğraf makinelerinin anında ISO değerini değiştirmede büyük esneklik sağlaması
değişik ışık koşullarında sorunsuz çekimler yapabilmemizi sağlamaktadır.



Dijital fotoğraf makineleri ile fotoğrafın yanında gerektiğinde video da çekebilme
olanağının sağlanması.



Bilgisayarınızda fotoğraflarınız üzerinde filmli dönemdekine göre daha hızlı ve kolay
düzeltmeler yapabilmemiz.
21



Sürekli gelişen teknoloji ile ışığın az olduğu durumlarda filmli fotoğrafçılığa göre daha
esnek olması, 50 MP gibi çoğu kişi işin yeterli gelecek çözünürlük değerlerine ulaşılmış
olması.

1.3.2. Filmin Üstünlükleri


Filmdeki grenler filmin karakteristik özelliğidir yani belli bir desende oluşur, dijital
fotoğrafçılıkta ise ısı ve elektronik bileşenlerin birbirleri ile etkileşimi ile ortaya çıkan
gürültü renkli fotoğraflarda farklı renkte dikkat dağıtıcı noktacıklar gibi farklı şekillerde
ortaya çıkar.



Filmli fotoğrafçılıkta elinizdeki poz sayısı sınırlı olduğu için daha çok düşünerek, daha titiz
davranarak fotoğraf çekmeniz gerekir. Basit bir fotoğraf gezisinden 500 kareyle dönüp
onları düzenlemek için saatler harcayanlar ne demek istediğimi daha rahat anlayacaklardır
zira 500 karenin içinden çok sayıda gereksiz kare de çıkabilir. Bu tamamen fotoğraf
meraklısından meraklısına değişecek bir durumdur ama çoğunluk tarafından kullanıldığı bir
gerçektir. Ardarda hızlı çekim yapabilen gövdeler ile makineli tüfek gibi çekim yapılmasını
da bu gruba dahil edebiliriz.



Filmin dinamik aralığı dijital algılayıcılardan daha geniştir, dijital fotoğraf makinesinde ışık
patlaması ile giden bir bölgeyi kurtarmak çok zordur ama film bu konuda daha esnek
davranır, agrandizörle bu bölgelerdeki detayı hala alabilirsiniz.



Dijital

fotoğrafçılıkta

matematiksel

formüller

kullanılarak

ara

değer

kestirimi

(‘interpolation’) ve köşeleşmeyi engelleme (‘Anti-Aliasing’) işlemleri uygulandığı için son
üründe çektiğimiz nesnede olmayan renkler ve renk kaymaları oluşabilmektedir, filmde ise
sahne olduğu gibi filme aktarılır. Teknolojinin gelişmesi ile günden güne bu bozulma
azalmaktadır.


Çözünürlük konusu ise hala tartışılagelen bir konudur. Kimisi dijitalin filmi yakalaması için
hala çok yolunun olduğunu söylerken, kimileri 35mm’lik filmin verdiği çözünürlük
değerinin 35mm’lik optik sensörün 8-10MP ile verebildiğini söylemekte, yani henüz herkes
tarafından ortak kabul gören bir görüş yok. Burada önemli olan kriter ne kadar büyük baskı
alacağınız ve bu baskıyı ne kadar yakından izleyeceğinizdir. Mesela Norman Koren‘e göre
çok büyük boyutlu baskı almayacaksanız (30x50cm mesela) 11MP’lik EOS 1Ds ile orta
format Pentax 67II arasındaki fark çok belirgin değil, 60X76cm gibi daha büyük baskılarda
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da ancak yakından bakıldığında fark görülebiliyor ama grensiz EOS 1Ds görüntülerini tercih
edeceğini de belirtmiş. Bu durumda tercih kullanıcıya kalmaktadır.
Dijital fotoğrafçılık sonuç olarak çok daha hızlı, fotoğraflarda daha hızlı düzeltmeler
yapılabiliyor, yüksek ISO performansı artacak ve uzun vadede maliyetler düşecektir. Dijital
Fotoğraf Makineleri
1.3.3. Dijital Tek Objektifli Refleks Fotoğraf Makineleri (DSLR)
Dijital tek objektifli refleks fotoğraf makineleri ( Digital Single Lens Reflex, DSLR)
tüm dünyada yaygın olarak kullanılan dijital fotoğraf makinesi türüdür. Tercih nedenlerinin
başında objektiflerinin değiştirilebiliyor olması gelmektedir. Bu tür fotoğraf makineleri ile
uygun odaklı bir objektif kullanarak konuyla mesafemiz değişmeden konuyu daha detay
çekebilir ya da geniş açılı bir objektif ile gözün gördüğü açıdan daha geniş bir alan fotoğraf
karesi içerisine alınabilir.

1.3.3.1.DSLR Fotoğraf Makinelerinin Çalışma Prensibi
DSLR fotoğraf makinelerinde, konudan yansıyan ışınlar objektif ve diyaframdan
geçerek objektifin arkasında 45 derece açıyla duran aynaya gelmekte ve buradan yansıyan
ışınlar üst tarafta bulunan penta prizma içerisindeki aynaya ve bu aynadanda yansıyarak vizöre
gelmektedir. Bu aşamada fotoğrafçı sadece kadrajı ayarlama şansına sahiptir. Deklanşöre yarım
basıldığında fotoğraf makinesi hem netliği yapar hem de pozlandırmayı ölçer. Deklanşöre tam
basıldığında fotoğraf çekimi gerçekleştirilir. Vizöre gelmekte olan ışınlar seçilen perde hızı
süresince sensörün üzerinde kalır. Sonrasında sensör bu ışık bilgisini dijital olarak algılayarak
çözünürlük değerine göre belirli bir ebatta ve RGB (Red-Green-Blue) yani Kırmızı, Yeşil, Mavi
olarak üç ana renkten oluşan bir görüntü oluşturur.
DSLR fotoğraf makineleri fillm döneminde kullanılan 35mm film boytundaki 36x24
dijital sensörleri ya da buna çok yakın sensör boyutlarını kullanmaktadır. Bu anlamda film
dönemindeki kalite DSLR makinelerde de sürdürülebilir bir niteliktedir.
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Bu tür fotoğraf makinelerinin diğer bir önemli özelliği, kullanıcının tamamen manuel
kullanımına olanak tanıyan özelliklerinin olması ve farklı çekim tekniklerinin uygulamasına
olanak tanıyan çekim modlarının varlığıdır. Genellikle tüm modellerde enstantane öncelikli
(Canon marka makinelerde TV, Nikon marka makinelerde S simgeleri ile gösterilir), diyafram
önceliği Canon: AV, Nikon: A) manuel (M) ve program (P) gibi seçenekler bulunmaktadır.
DSLR fotoğraf makinelerinin objektifleri kompakt fotoğraf makinelerine daha kaliteli
merceklerden üretilmişlerdir. Ayrıca bu fotoğraf makinelerine balık gözü objektiften süper tele
foto objektiflere kadar çok geniş bir yelpazede objektif takılabilmesi fotoğraf sanatçısına geniş
çalışma alanı yaratmaktadır.

1.3.4. Dijital Kompakt Fotoğraf Makineleri
Bu tür fotoğraf makinelerini üç başlıkta gruplandırabiliriz.
1- Pozlaması ve netlemesi tamamen otomatik olanlar: Bu grupta yer alan fotoğraf
makinelerinde neredeyse kullanıcıya hiçbir şey bırakılmamıştır. Kullanıcı renk dengesi,
çözünürlük flaş kullanımı gibi gibi ayarlar bırakılmış geri kalan özellikler otomatik
olarak ayarlanmıştır.
2- Pozlaması hem otomatik hem manuel, netlemesi otomatik olanlar: Bu grupta yer alan
fotoğraf makinelerinde ilk gruptakilerden farklı olarak pozlandırma kullanıcının da
seçeneğine bırakılmış ve program, enstantane, diyafram, manuel kullanımlarına ek
olarak portre, manzara, gece çekimi gibi hazır modlar da sisteme eklenmiştir.
3- Pozlandırması ve netlemesi hem otomatik hem manuel olup üzerindeki özelliklerle
DSLR görünümlü olanlar. (DSLR-like, DSLR Light, DSLR benzeri gibi isimlerle
adlandırılmaktadır. Bu fotoraf makineleri aynı DSLR görünümlüdür ancak çalışma
sistemleri farklıdır. DSLR-benzeri fotoğraf makineleri tutma bölümü, dışarı çıkık lensi,
gövde üstünde mod ayar tekeri ve AV/TV/M modları, sık kullanılan ayarları
değiştirmek için ek düğmeleri ve kimi modellerde harici flaş takabilmek için flaş kızağı
ile görünüş ve kullanım bakımından DSLR fotoğraf makinelerine benzerler. İşleyişleri
de kompakt makinelere göre daha hızlı olup, DSLR’lere göre daha yavaştır yani tam
anlamıyla kompakt ile DSLR arasında bir geçiş modeli görevi görürler.
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1.3.4.1.

Dijital

Kompakt

Fotoğraf

Makinelerinin

Çalışma Prensibi
Dijital kompakt fotoğraf makinelerinde vizör, objektiften tamamıyla bağımsızdır. Bu
makinelerde vizörde görüntüyü izlemek için bir aynalar grubu bulunmamaktadır. Bu durumun
sakıncası objektiften geçen ışınların vizöre gelmeden doğrudan sensöre ulaşmasıdır. Çünkü
vizör ile objektifin eksenleri farklıdır. Bu durumun sonucunda vizörden bakrken objeye üstten
bakarken, objektif düzlemi paralel ama daha alt seviyeden aynı objeye bakar. Böylece objeden
sensöre gelen ışınlar, objektiften yani vizöre göre daha alt düzlemdengelir. Böylece iki görüntü
arasında kadraj farkı oluşur. Buna paralaks hatası denir.
Dijital kompakt fotoğraf makinelerinde kullanılan LCD ekranlar yukarıda sayılan bu
hatanın önüne geçmesine neden olmuştur. Objektif yardımıyla sensöre gelen görüntüler
doğrudan LCD ekrana geldiği için paralaks hatası oluşmamaktadır.
DSLR ve Kompakt Fotoğraf Makineleri Karşılaştırılması
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1.3.5. DSLT (Digital Single Lens Translucent) Fotoğraf Makineleri
SLR makinenin icat edilmediği dönemde Üç ayrı objektifi ile bir makineyi kullanırken
vizörün Her birini takınca beraberinde ona ait vizörü de takmak gerekiyordu. Hata yapıldığı
takdirde düzeltilemeyecek sonuçlara neden olmaktaydı. Ayrıca vizörün gördüğü ile objektifin
gördüğü farklı eksenlerden olduğu için paralaks hatası da kaçınılmaz bir durumdu. zoom
objektif kullanmak istenirse işte bu büsbütün olanaksızdı. SLR makine bu sorunu çözmek için
gelişen teknolojiydi. Ama ne pahasına? İnip kalkan aynanın karmaşık mekanizması, otomatik
diyaframın mekanik külfetleri, üstüne üstlük geniş açı objektifler aradaki ayna engeli yüzünden
kullanılamaz olunca, zorlanmış yeni tasarımlarla yapılmış ağır ve karmaşık geniş açılara
katlanma durumu… SLR sistemi bütün handikaplarına rağmen 1930’lardan beri fotoğrafçıların
birinci tercihi olmuştur. Ancak teknolojinin gelişmesi ile birlikte SLR fotoğraf makinelerinin
ilk dönemlerindeki handikaplarını çözen gelişmeler yaşanmıştır. Dijital teknoloji en basit
makinede bile objektifin gördüğünü bize anında makinenin arkasından gösteriyor. Üstelik
SLR’lerdeki gibi %94’ünü değil, %100’ünü gösteriyor. Hem ekranda hem de elektronik
vizörde. Makinenin içinde artık inip kalkan ayna, yay ve manivelaya ihtiyaç duymayan yeni
profesyonel fotoğraf makineleri yaygın bilinen adıyla aynasız, DSLT, Digital Single Lens
Translucent fotoğraf makineleri yaygın olarak üretilmeye, tercih edilmeye başlamıştır.
Bu tip makinelerin en önemli özelliği her hangi bir ayna sisteminin olmayışıdır. Bu tip
fotoğraf makineleri filmli fotoğraf makinelerinin yoğun olarak kullanıldığı dönemde telemetreli
ya da ayrı bakaçlı/vizörlü makineler olarak bilinmektedir. Günümüz de ise daha çok bakaçsız
ya da elektronik bakaçlı/vizörlü modellerden oluşmaktadır.
Aynasız fotoğraf makinelerinin daha küçük ve hafif yapıları, her konu için uygun bir
objektif kullanımına uygun olmaları, video çekim olanakları, yüksek görüntü kaliteleri onların
birçok fotoğraf sanatçısı tarafından tercih edilmesini sağlamaktadır. Kullanım kolaylığı
hafifliği bu hafifliğiyle ve küçük boyutlarına rağmen çok kaliteli fotoğraf ve video üretmeleri
onları DSLR fotoğraf makinelerinin karşısına ciddi bir rakip olarak çıkmasını sağlamaktadır.
Aynı işi yapan makinenin gövde iriliği gerek hacim, gerek ağırlık olarak bazı prestijli
SLR gövdelerin 6’da biri kadar. Objektiflere gelince geniş açılarda 12-14 mercekli karmaşık ve
gülle gibi objektiflere artık gerek kalmamaktadır. 6-7 elemanlı ufak geniş açılar kusursuz sonuç
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vermekte. Uzun odaklı objektiflere gelince, büyüklükleri net görüntü dairesi çapı ile ilgilidir.
Eğer Full Frame bir aynasız düşünülüyorsa, uzun odaklı objektifleriniz bugünkülere yakın
olacaktır. Ama eğer günümüzdeki sensör boyutlarına sahip bir aynasız fotoğraf makinesi
kullanıyorsanız objektiflerinizin tümü küçülecektir.
Aynasız Fotoğraf Makinelerinin Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları:


Boyut: Aynasız fotoğraf makineleri af sensörü, penta prizma ve ayna bulundurmadıkları için
daha küçük ve hafif gövdelere sahip.



Sensör: Aynasız fotoğraf makineleri de bazı DSLR modelleri gibi APSC sensör ve hatta Full
Frame sensör kullanmaktadırlar.



DSLR fotoğraf makineleriyle aynı kalitede fotoğraf ve video üretebilmektedirler.



Hız: DSLR fotoğraf makinelerin de bulunan ayna sistemi fotoğraf çekerken hareket ettiği için
nispeten daha yavaştırlar. Aynasız fotoğraf makinelerinde ayna sistemi bulunmadığı için daha
hızlı fotoğraf çekebilmektedir.



Sürekli Canlı Ön İzleme: DSLR fotoğraf makinelerinde canlı ön izleme ayna sisteminin
kalkmasıyla gerçekleşiyor. Aynasız modellerde ise hem fotoğraf hem de video çekerken sürekli
olarak canlı ön izleme yapmak mümkündür.
Dezavantajları:



Lens: Aynasız fotoğraf makineleri DSLR fotoğraf makinelerinden farklı bayonet kullandıkları
için DSLR fotoğraf makineleri için üretilen lensleri aynasız sistem kullanan makinelerde
kullanmak mümkün değildir. Şimdilik çok fazla lens çeşidi bulunmasa da çok yakında bu
sorunda ortadan kalkacaktır.



AF: Aynalı sistemler auto focus, odaklanma özelliklerini Phase Detection ile yapılırken
Aynasız fotoğraf makinelerinin bazı modellerinde Kontrast Detection adı verilen bir sistem
kullandığı için DSLR modellere göre kontrast detection Af sistemi daha yavaştır..
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Bazı profesyonellerin kaygısı şudur: Profesyonel iş çekimlerinde elimizde bu küçük
makineleri görenler bize saygı duyarlar mı? İlk bilgisayarların bir oda dolusu makaralı teyp ve
delikli kartlarla çalışan sandık misali gövdelerden taşınabilir olacağı, ceplere girdiği, seyyar
telefon olarak kullanılan araç telefonları seyyar denemeyecek kadar iri ve ağırlığı ve buradan
cep telefonlarına geçişin ne kadar hızlı olduğu düşünüldüğünde bu kaygının gereksiz olduğu
söylenebilir. Ancak Türkiye gerçeği göz önüne alındığında ne kadar büyükse o kadar iyidir, bu
makineden benim ev de de var gibi düşünceler profesyonel işlerde fotoğrafçılara problemler
yaratmaktadır. Sonuç olarak yapılan işin görselliği işi yapan cihazın görselliği ile ilgili de
müşteri veya model tarafında beklenti yaratmaktadır.
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1.4. Kaynakça
KANBUROĞLU, ÖZER: Amatörler İçin Dijital Fotoğraf, İstanbul, Yalçınlar, 2010.
http://fotografbilgimerkezi.com/nasil-cekerdik-simdi-nasil-cekiyoruz/.html
http://www.birkarefotograf.com/aynasiz-fotografmakineleri/merhttp://fotografbilgimerkezi.com/aynasiz-fotograf-makineleri-varken/.html
https://ysmnkrl.wordpress.com/makale/gunumuzun-dijital-fotograf-makinelerine-gelirken/
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Uygulamalar

30

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fotoğrafın tekniği öğrenilerek dijital fotoğrafçılık tanımlanmış ve dijital fotoğraf
makinleri sınflandırılarak dijital fotoğrafçılık öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

“Fotoğraf” kelimesinin anlamını aşağıdakilerden hangisi karşılamaktadır?

a)

Işık-Çizim

b)

Işık-Resim

c)

Fotoşop

d)

Kamera-Işık

e)

Hiçbiri

2)

Aşağıdakilerden hangisi dijital fotoğrafçılığın avantajları arasında yer almaz?

a)

Çektiğinizi anında görebilmek

b)

Filme göre daha kalitelidir

c)

Pratiktir

d)

Yüzlerce fotoğraf çekebilme imkanı

e)

Hiçbiri

3)

Aşağıdakilerden hangisi

profesyonel fotoğrafçıların kullandığı kamera

türlerinden değildir?
a)

DSLR makineler

b)

Filmli makineler

c)

DSLT makineler

d)

Dijital Kompakt makineler

e)

Hiçbiri

4)

Aşağıdakilerden hangisi DSLR fotoğraf makineleri ile DSLT fotoğraf

makineleri arasındaki farklardan değildir?
a)

DSLT fotoğraf makineleri aynasız sistemlidir
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DSLT fotoğraf makineleri DSLR fotoğraf makinelerine göre daha küçük

b)
boyutludur
c)

DSLT fotoğraf makineleri Full Frame sensöre sahiptir

d)

DSLT fotoğraf makinelerinde hem fotoğraf hem de video çekerken sürekli

olarak canlı ön izleme yapmak mümkündür
e)

Hiçbiri

5)

Aşağıdakilerden hangisi DSLT Fotoğraf makinelerinin avantajları arasında yer

a)

Boyut

b)

Lens

c)

Hız

d)

Video

e)

Hiçbiri

almaz?

6) İlk kalıcı fotoğraf kimin tarafından oluşturulmuştur?
a) Lumiere kardeşler
b) Thomas Edison
c) Nicéphore Niépce
d) John Baird
e) William Henry Fox
7) İlk DSLR fotoğraf makinesi aşağıdaki firmalardan hangisi tarafından üretilmiştir?
a) Nikon
b) Canon
c) Kodak
d) Sony
e) Panasonic
8) Aşağıdakilerden hangisi DSLR fotoğraf makinelerinin filmli makinelere göre toplam
maliyetinin düşük olmasının sebepleri arasında yer almaz?
a) Film masrafı
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b) Banyo masrafı
c) Dijitale tarama masrafı
d) Bastırma masrafı
e) Makinenin kendisinin masrafı
9) Aşağıdakilerden hangisi filmin avantajları arasında yer almaz?
a) Daha kalitelidir
b) Daha pratiktir
c) Sahne olduğu gibi aktarılır
d) Daha titiz davranarak fotoğraf çekilir
e) Dinamik aralığı daha geniştir
10) Aşağıdakilerden hangisi DSLR fotoğraf makineleri ile kompakt fotoğraf makineleri
arasındaki farklar arasında yer almaz?
a) DSLR fotoğraf makineleri daha kalitelidir
b) DSLR fotoğraf makinelerinin lensi değişmez
c) DSLR Fotoğraf makinelerinin sensörü daha büyüktür
d) DSLR fotoğraf makineleri daha büyüktür
e) DSLR fotoğraf makineleri daha pahalıdır
Cevaplar
1)A, 2)B, 3)D, 4)C, 5)B , 6) C, 7) C, 8) E, 9) B, 10) B
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2. DİGİTAL VİDEO, KURGU CİHAZLARI VE ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Dijital Video
Dijital Ortamda Kurgu
Dijital Kurgu Sistemleri
Kurgu Çalışma Düzeni
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Dijital kurgu için kullanabileceğiniz programlar nelerdi?
Dijital kurgu aşamaları nelerdir?
Dijital video sıkıştırma türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Dijital video kurgusunu
anlama ve bu konuda yeti
kazanma.
Dijital Kurgu sistemlerini
tanıma.
Kurgu çalışma
öğrenme

düzenini
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Anahtar Kavramlar
Video
Kurgu
Dijital
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Giriş
Dijital dönüşümle birlikte video kurgusu muazzam bir değişime uğramıştır. Büyük,
maliyetli kurgu sistemleri yerini daha uygun bütçeli ve efektif sistemlere bırakmıştır. Bu
bölümde dijital video tanımlanarak güncel kurgu sistemleri üzerinden dijital kurgu
açıklanacaktır.
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2.1. Dijital Video
Dijital bilgisayar dilidir. Bilgisayar hangi işlevi üstlenirse üstlensin çalışmasını bu dilde
yapılan kodlama ile gerçekleştirmektedir. Dijital kodlama dilinin temeli çok eskiye, telgrafa ve
mors alfabesine dayanmaktadır. Mors alfabesinde her harfin ve sembolün bir kodu
bulunmaktadır. Bu kod ikili sistem adı verilen nokta “.” Ve çizgiden “-“ oluşmaktadır. Morstaki
nokta bilgisayar dilinde “0” sıfır, morstaki “-“ çizgi bilgisayar dilinde “1” olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bilgisayar dili “0” sıfır ve “1” lerin bir araya gelerek kullanılmasıyla çalışır ve bu
“0” ve “1” lere “bit” adı verilmektedir. Bitlerin belirli bir grubu bir bütündür ve bir anlam ifade
etmektedir. Sekiz bit bir araya gelerek bir harf veya bir rakam ifade etmekte ve bir byte
olmaktadır. Molekül olarak tanımlanan byte’ların bir araya gelmesi ile de kelimeler, cümleler
semboller, resimler meydana gelmektedir. Bilgisayar işlemcilerinin işlemcilerinin hızlanması
ile birlikte seslerin, efektlerin görüntülerin işlenmesi başlamıştır.
Dijital anlamda grafik ve görüntü işleme 1960’lı yıllarda gerçekleştirilmiştir. Bu
sistemin temelinde her grafiğin ya da görüntünün küçük parçacıklara bölünmesi vardır. Her bir
noktacığın, rengini parlaklığını bitlerle, byte’larla ifade ederek dijitalleştirme yapılmaktadır.
Bir görüntünün, resmin, grafiğin bu en küçük parçasına, noktacığına “piksel” adı verilmektedir.
Bilgisayarlar ya da dijital teknik ile görüntü işleyen her türlü sistem bu noktacıkları tanımakta
ve onları istenen sırayla tekrardan dizerek görüntüleri okumakta, kayıt edebilmektedir. Her bir
piksel dijital dünyada bir byte ile temsil edilmekte ve yayın kalitesinde standart yayıncılıkta
(SD) yatayda 720, HD yayıncılık sisteminde 1920, dikeyde standart yayıncılıkta (SD) 576, HD
yayıncılık sisteminde 1080 piksel bir görüntü karesini oluşturmaktadır.
SD (Standart Definition) : 720x 576 piksel
HD (High Definition): 1920x1080 piksel
Tüm

sayısal

(dijital)

görüntülerin

en

küçük

parçası

olan

üçlü nokta grubuna piksel denir. İngilizce'de resim parçası anlamına gelen "picture element"
birleşik kelimesinden çıkarılmıştır. Pixel, picture sözcüğünün kısaltması olan pix
ve element sözcüğünün ilk iki harfiden oluşmaktadır. Pikselin Türkçesi "Gözek" olarak
adlandırılmaktadır (http://pixel.nedir.com/#ixzz3iQC8zUCP)
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Dijital video görüntünün doğası gereği fazla yer kaplaması nedeniyle depolanması ve
iletilmesi için çok geniş alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle görüntü farklı amaçlarda
ve farklı şekillerde sıkıştırılarak kapladığı alan azaltılmaktadır. 1 Dijital video verilerinin,
telekomünikasyon şebekelerinin ve bilgisayar temelli iletişim sistemlerinin sınırlı kapasiteleri
içinde işlenebilmesi, iletilebilmesi ve yayınlanabilmesi için az yer kaplayacak ve hızlı
iletilebilecek şekilde Dijital video verilerinin orijinalden daha az sayıda “bit” ile ifade edilmesi
yöntemlerine video sıkıştırma tekniği denilmektedir. 2 Görüntünün sıkıştırılması ve açılması
aşamaları sistem kaynaklarını kullandığından, şifreleme işlemi için kullanılan karmaşık ve ağır
algoritmalar, görüntünün gerçek zamanlılık gereksinimini karşılayamamaktadır. MPEG, büyük
miktarda görsel veri içeren ve eşsiz bir yapıya sahip olan videonun özelliklerini kullanarak
yüksek sıkıştırma oranlarını sağlamaktadır. MPEG sıkıştırma yöntemi, günümüz video
depolama ve iletiminin temelini teşkil etmektedir.
MPEG (Motion Pictures Expert Group) hareketli resimlerin profesyonel kullanımı
amacıyla çalışmalar yürüten grubu tanımlamaktadır. Bu grup, ISO (Uluslararası Standartlar
Organizasyonu) / IEC (Uluslararası Elektronik Komisyonu) içinde bir alt çalışma grubu olarak
1988’de çalışmaya başlamıştır. Amacı, yayıncılık endüstrisinde bir standart yaratarak görüntü
teknolojisiyle ilgilenen herkesin ortak bir dil konuşmasını sağlamaktır. 3 Yaygın olarak
kullanılan MPEG sıkıştırma standartları; MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7 ve MPEG21’dir. MPEG’ile birlikte ifade edilen rakamların anlamı sıkıştırma standardı versiyon 1, 2, 4
vb. anlamına gelmektedir.
Hareketli

görüntünün

kapladığı

alanın

büyük

olması

ve

bant

genişliği

gereksinimlerinden dolayı sıkıştırılması gerekmektedir. Benzersiz ve yüksek sıkıştırma oranları
MPEG sıkıştırmasını vazgeçilmez kılmaktadır. MPEG, büyük miktarda görsel veri içeren ve
eşsiz bir yapıya sahip olan videonun özelliklerini kullanarak yüksek sıkıştırma oranlarını
yakalamaktadır. Video dosyası sıkıştırıldıktan sonra izlenebilecek durumda açıldığında
görüntüde izleyici tarafından fark edilemeyecek düzeyde bir kayıp söz konusudur.

“MPEG M-JPEG Farkları”, Video Graph, Sayı:1, Ocak-Şubat-Mart 2004, s. 42.
Serhat Baştan, “Dijital Video Yayıncılığındaki Gelişmeler: Bilgisayar ile Televizyon Teknolojilerinin
Birleşmesi,”, (Çevrimiçi) http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd12/sbd-12-16.pdf, 03 Nisan
2012.
3
“Why MPEG?”, (Çevrimiçi) www.megavizyon.com, 6 Ağustos 2005.
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MPEG sıkıştırma yöntemleri bugünün yaygın teknikleridir. MPEG genel anlamıyla blok
sıkıştırma yapan bir algoritmadır ve referans bir kare sıkıştırıldıktan sonra peşinden gelen belli
sayıdaki kareler ilk kareye göre değişimleri hesaplanarak sıkıştırma gerçekleştirilir. 4 MPEG,
birbirini izleyen video çerçevelerinde büyük oranda tekrar eden benzerlikleri ve insan gözünün
algılayamayacağı düzeydeki detayları yok sayarak yüksek oranda sıkıştırma sağlamaktadır.5
MPEG-1: MPEG’in bir araştırma grubu olarak ilk projesi MPEG-1 (ISO/IEC 11172)
standardıdır. MPEG-1 birleşik ses ve görüntü sıkıştırma, kodlama ve multiplex sistemini tarif
eden bir standarttır. Bu standart VHS kalitesinde 1.5 Mb/s’e kadar videoyu ve 192 kb/s’e kadar
stereo sesi saklamak için kullanılır.6 Düşük ayırıcılı video olarak tanımlanan MPEG-1,7 CDROM medyası için tasarlanmıştır ve 353 x 240 piksellik bir kare alana sahiptir.8 MPEG-1
standardı yayın ölçütleri için istenilen nitelikte görüntü kodlamaya uygun değildir. DVD
okuyucu ve “home sinema” gibi amatör tüketici elektroniği amaçlı daha gelişmiş tekniklerin
yaygınlaşmasıyla evlerde de yerini MPEG-2 standardına bırakmıştır. MPEG-1 teknolojisi diğer
MPEG standartlarına bir temel teşkil etmesi bakımından önem taşımaktadır.
MPEG-2: Günlük hayatımıza DVD ile giren MPEG-2 çeşitli uygulamaları destekleyen
özel bir kodlama sistemidir. MPEG-2, yüksek kalitedeki görüntüyü yaklaşık olarak 1 Mb/sn’lik
veri transfer hızıyla sağlamaktadır. MPEG-2 standardı, 3-15 Mb/s’de SDTV ve 15-30 Mb/s
arasındaki bit hızlarında da HDTV’yi kodlama olarak belirlenmiştir.9
MPEG-2’nin kodlama mantığı bakımından büyük benzerlikler gösterdiği MPEG-1’den
farkı, alan yapılanmasına izin vermesidir. 10 Yüksek ayırıcılı video olan MPEG-2, Dijital
yayıncılık imkanlarını bizlere sunmaktadır.11

“MPEG M-JPEG Farkları”, a.y.
Mitchell, J., Pennebaker, W.B., Fogg, C.E. ve Legal, D.J.’den aktaran, Deniz TAŞKIN, Nurşen SUÇSUZ, Cem
TAŞKIN, “MPEG Akımını Geçici Referans Numaralarını Kullanarak Şifreleme,” Trakya Universitesi 8(2): 73–
79, 2007, (Çevrimiçi), http://fbe.trakya.edu.tr/tujs/arsiv/2007-2/82-235.pdf, 02 Mart 2009.
6
Paul Caskey, “MPEG-2”,(Çevrimiçi) http://www.swcp.com/pcaskey/mpeg2.html, 6 Ağustos 2005.
7
Morgül, a.g.e.
8
Kemal Kafalı, “Analog Dijitale Karşı 2”, Broadcasterinfo Aylık Televizyon, Radyo, Sinema Teknolojileri
Dergisi, Sayı:3, Eylül 2003, s. 108.
9
“Sayısal TV’de Resim Kalitesi”, (Çevrimiçi) www.rtuk.org.tr/dvbt2.htm, 1 Ekim 2005.
10
Abdullah Şen, “Mpeg-2 Nedir?”, Broadcasterinfo Aylık Televizyon, Radyo, Sinema Teknolojileri Dergisi,
Sayı:29, Nisan 2006, s. 104.
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Morgül. a.g.e.
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MPEG-2’nin yapısı birden fazla karenin birden sıkıştırılması olarak adlandırılan GOP
(Group of Pictures-Kareler Grubu) mantığı ile çalışan MP@ML (Main Profile at Main Level)
şeklindedir.12
MPEG-2 değişik örnekleme seçenekleri sunarak kullanıcıların amaçlarına göre tercih
yapabilmelerini sağlar. Örnekleme çeşitleri 4:2:0 - 4:2:2 - 4:4:4 olarak geliştirilmiştir. MPEG2 4:2:0’da düşük renk çözünürlüğü yüzünden bant genişliği 15 Mbit/s’nin üzerine çıkamaz.13
MPEG-2, 4:2:2 daha fazla renk bilgisi depoladığı için daha fazla bant genişliğine ihtiyaç
duyulur. 50 Mbit/s bant genişliğine çıkabilen bu profil daha çok renk detayının gerekli olduğu
(post ortamları gibi) ortamlarda kullanılır. 14 MPEG-2 4:4:4 örneklemesi HDTV yayınların
ekranlarımıza ulaşmasını sağlayan yüksek çözünürlüklü bir profildir. Bu profil sayesinde video
görüntüsü sinema görüntüsüne o kadar yaklaşmıştır ki yan yana getirildiklerinde izleyici
tarafından ayırt edilememektedir.
Dijital televizyon yayınlarında ve yüksek tanımlı televizyon (HDTV) yayınlarında
getirmiş olduğu yüksek kalite yüzünden MPEG-2 sıkıştırma teknolojisi kullanılmaktadır.
Dijital yayıncılığın standardı olarak MPEG-2’nin kullanılması bu standardın en büyük artısını
oluşturmaktadır.
MPEG-2 hem yüksek çözümleme hem de daha kaliteli görüntüyü daha geniş bir bant
ile sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir standarttır. Bugün televizyonda gördüğümüz hemen her
görüntü, analog bir alıcıda bile, MPEG-2 ile kodlanmış ve çözülmüştür. Buna karşılık, MPEG2’nin internet ortamındaki uygulamalarda kullanım zorluklarından dolayı kablosuz ağlarda veri
transferi ve karşılıklı etkileşim sağlayan multimedya (çoklu ortam) uygulamalarında
kullanılmak üzere MPEG-4 standardı geliştirilmiştir.
MPEG-4: 1999 yılında standartlaşan MPEG-4, kolay kullanılır, adapte edilebilen,
etkileşimli bir ses/video sıkıştırma standardı olup, MPEG-2’ye göre daha yüksek sıkıştırma
olanağı sağlamaktadır.15 Dijital sesli ve görsel verilere erişim ve bu verilerin yönetimini; içerik
temelli iletişimin yeni biçimlerini desteklemek üzere geliştirilmiş sıkıştırma standardı olan
MPEG-4, sadece bir dizi ve görüntü kodlayıcısı olmanın ötesinde, verimli gösterimi
Şen, a.y.
Şen, a.g.e., s. 105.
14
A.e.
15
Morgül, a.g.e.
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destekleyen tam bir sistemdir. 16 Bu sistem ses ve görüntü sıkıştırmayı geliştirerek, yayın,
genişbant, kablosuz ve paket medya ağlarında düşük bant genişliklerinden yüksek tanımlı
kaliteye kadar içerik ve hizmet dağıtımına olanak sağlamaktadır.17
Her tür bant genişliğinde etkileşimli çoklu ortam dağıtım sistemleri için uygun birçoklu
ortam sunum teknolojisi olan MPEG-4, çoklu ortam kullanımı ve işlevselliğinde önemli bir
devrim niteliğindedir.18 MPEG-4 kullanıcılara kablosuz ağlar, Dijital televizyon ve internet gibi
birçok dar bant ve genişbant platformları sunmaktadır.
MPEG-2 gibi var olan alt yapılarda çalıştığı için MPEG ortamlarına kolayca uyum
sağlayan MPEG-4’ün MPEG-2’den en önemli farkı, sahnelerin nesne tabanlı gösterimidir.
MPEG-2 tüm piksellere hareketli görüntü olarak davranmakta ve böylece kodlamaktadır.
Hareketsiz resimlere ve metinlere hareketli görüntü pikselleri gibi işlem yapılması hareketli
görüntünün kalitesini bozacaktır. MPEG-4’te ise sahnelerin hareket halinde tanınmasına olanak
veren BIFS (Binary Format for Scenes) olarak adlandırılan ikili sistem bir dil içerir. BIFS
sayesinde, minimum miktarda bir genel bilgi (sahnedeki hareketsiz resimler) iletilir ve asıl iş
yerel olarak (hareketli resmin iletimi) yapılır. Her nesne ile ayrı etkileşime girilerek, yüksek
sıkıştırma oranlarında bile alt yazılarla, kanal logolarının net bir şekilde konup kaldırılmasına
olanak sağlar.
“BIFS, görüntü, grafik, metin ve bilgisayarda oluşturulmuş içerik gibi farklı ortamların
bir araya getirilmesine olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece tüm ortam tiplerinin
hareketli görüntü pikselleri olarak işlem görmesine gerek kalmaz ve daha verimli bir gösterim
ve daha yüksek kalite ede edilir. Aynı şeyler ses için de geçerlidir.”19
Avni Morgül MPEG-4’ün temel özelliklerini şu şekilde sıralamıştır:20


İçerik (nesne) tabanlı kullanıma olanak sağlar.



Multimedya (çoklu ortam) kullanımlara olanak sunar.



Aynı anda veri ve görüntü iletimine uygundur.

Alper Metin, “MPEG-4 ve Verimlilik”, Broadcasterinfo Aylık Televizyon, Radyo, Sinema Teknolojileri
Dergisi, Sayı:6, Ocak 2004, s. 124.
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Alper Metin, “MPEG-4 Nedir?”, Broadcasterinfo Aylık Televizyon, Radyo, Sinema Teknolojileri Dergisi,
Sayı:14, Kasım 2004, s. 95.
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Metin, “MPEG-4 ve Verimlilik”, Broadcasterinfo Ay. TV.,R., S., Tek. Dergisi, Sayı:6, Ocak 2004, s. 124.
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İçerik tabanlı ölçekleme yapılabilir.



Doğal, yapay ve karışık görüntü işletimine uygundur.



Daha etkili kodlama ve sıkıştırma gerçekleştirir.



Çok düşük bit hızında hareketli resim iletimi sağlar.



Gürültü ve hatalara daha dayanıklıdır.

Açık bir standart olan MPEG-4’ün en önemli özelliği nesne tabanlı olmasıdır. MPEG-4
kullanıcıya, hem hareketli görüntü gibi gerçek, hem de bilgisayar destekli tasarım çıktıları veya
bilgisayarla üretilmiş karikatür tarzı çizimler gibi sentetik kaynaklardan üretilen sahnelerdeki
nesnelerle etkileşime girme olanağı vermektedir. Örneğin, kullanıcı bir arabanın rengini
değiştirebilir, bir oyuncuyu takip edebilir, ileri düzey bir video programını kişiselleştirebilir, iç
içe resim pencerelerinden programla ilgili yorumları dinleyebilir, sponsorun reklamlarını
izleyebilir: hepsi multimedya nesnelerini destekleyen MPEG-4 akışı içerisinde gerçekleşir.21
MPEG-4, standart ve yüksek görüntü kodlayıcıları ve set üstü cihazları, taşınabilir Dijital yayın
alıcıları, görüntülü cep telefonları ve diğer yeni amatör elektronik cihazlarda da
kullanılmaktadır.
İnternet ortamında daha fazla bilgiyi kaliteli bir şekilde sıkıştırabildiği için MPEG-4
diğer sıkıştırma türlerine göre daha çok tercih edilmektedir. IPTV yayıncılığı açısından konuya
bakıldığında, genel olarak daha etkili kodlama ve sıkıştırma gerçekleştirebilmesi, etkileşimli
ortamların olanaklarını arttıran multimedya sahnelerini oluşturmayı mümkün kılması gibi
özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir. MPEG-4, MPEG-7 ve MPEG-21 ile etkileşimli ve
uyum içerisinde çalışması sonucunda etkileşimli televizyon yayıncılığının temel taşını
oluşturmaktadır.
MPEG-1 ve MPEG-2 sıkıştırma tekniklerine yoğunlaşmış iken, MPEG-4 içerik içindeki
nesneleri tanımlayarak, içeriğin doğasına göre özel kodlama tekniklerini kapsamak suretiyle bir
üst düzey teknolojiyi getirmiştir. MPEG-1, MPEG-2 ve MPEG-4 bilginin kendisiyle ile
doğrudan ilgili standartlardır. MPEG-7 ise bu bilgiler hakkındaki bilgiler ile ilgili bir
standarttır. 22 Dolayısıyla MPEG-7 bir sıkıştırma standardı olmayıp sıkıştırılmış dosyaların

Metin, “MPEG-4 Nedir?”, Broadcasterinfo Ay. TV.,R., S., Tek. Dergisi, Sayı:14, Kasım 2004,
s. 96.
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Volkan Tekin, “Arşivler Kullanılabildikçe Değerlenirler: MPEG-7 Arşivinizin Bilgi Arayüzü”,
Broadcasterinfo Aylık Televizyon, Radyo, Sinema Dergisi, Sayı:3, Eylül 2003, s. 92.
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içeriklerinin analizine yönelik bir çalışmadır.
MPEG-7: Bilgisayar yazılımları veya cihazlar ile ulaşılabilen veya aktarılabilen çoklu
ortam bilgilerinin içerdiği anlamları tanımak için geliştirilmiş Çoklu Ortam İçerik Tanımlama
Arayüzü (Multimedia Content Description Interface) olarak tanımlamaktadır.

23

Kısaca

arşivlerin içerik anlamında birbirlerini anlayacakları ortam olarak ifade edilebilir. Temel amaç,
niteliklerine bakılmaksızın çoklu medya özellikli görsel ve işitsel verilere üst veri bilgisi
ekleyerek standart bir biçimde depolamak ve tanımlamaktır.24
Bu bağlamda MPEG-7’nin işlevlerini;


Etkileşim,



Yüksek oranda sıkıştırma,



Evrensel (kolaylıkla) erişim,

özelliklerine

sahip

bir

ses-görüntü

kodlama

standardı

geliştirmek

olarak

özetleyebiliriz.25
MPEG-7 arayüzünün kullanımı ile bu arayüzü kullanan tüm arşivlerde, kullanılan içerik
yönetim sisteminin markası ve çalışma biçiminden bağımsız olarak dünya çapında bir tarama
yapılabilecektir. MPEG-7 kullanıcıya arşiv konusunda sınırsız olanaklar sunmaktadır.
Bunlardan bazıları; müzik arşivlerinde, bir klavyeden birkaç nota çalarak, içinde o notalar geçen
müzik parçalarını bulmak ya da o notalara karşılık gelen ruh haline uygun resimler bulmak
mümkün olabilir. Dijital görüntü dosyasındaki bir nesne grubu seçilerek, o grubun hareketlerini
animasyonlar, hareket dizileriyle eşleştirmesi yapılabilir. Haber hazırlayan bir muhabir,
elindeki ses kaydından konuşan kişi ile ilgili başka görsel işitsel bilgilere ulaşabilir. Nesneler
dokular renkler tanımlanarak benzer yapıdaki resimlere ulaşılabilir.26
MPEG-7 standardı örnek uygulama alanları:27



Dijital kütüphane: Resim / video kataloğu, müzik sözlüğü vb.
Multimedya dizin hizmetleri: sarı sayfalar.
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Yayın medya seçimi: Radyo kanalı, TV kanalı.
Multimedya düzenleme: Kişiselleştirilmiş elektronik haber hizmeti, medya yazma.
Güvenlik hizmetleri: Trafik kontrol, üretim zincirleri denetleme
E-iş: ürünlerin arama işlemi.
Kültürel hizmetler: Sanat-galerileri, müzeler vb.
Eğitim uygulamaları.
Biyomedikal uygulamaları

MPEG-21: Bu standart MPEG-7’deki multimedya dağıtım zincirindeki eksikleri
ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmeye başlanmıştır. MPEG-7 teknolojisi ile başlayan
“tanımlanabilir varlık” kavramı geliştirilerek tüm multimedya öğelerini kapsayan “Dijital öğe”
kavramını ortaya çıkarmıştır. 28 Bu bağlamda, MPEG-21, Dijital multimedya işaretlerinin
elektronik ortamda üretimi, iletimi ve ticareti için bir alt yapı oluşturma amaçlı değişik
standartlı sistemlerin birlikte çalışabilmesini sağlayan yeni bir standarttır. MPEG-21 teknolojisi
ile birlikte standart bir temsil sağlanmış ve Dijital öğeler bu çerçevede yapılandırılarak yeni bir
uygulama ortaya çıkmıştır. Bu standartla internet ortamında herhangi bir kişi bir yayın
hazırlayabilir ve ticaretini yapabilir. MPEG-21 ortamı, Dijital öğelerle (Digital Item) etkileşen
kullanıcılardan (User) oluşur.29 Dijital bir öğe, tek bir resim, bir ses izi gibi içeriğin bir parça
elemanı olabileceği gibi komple bir görsel-işitsel öğe olabilir. Kullanıcılar; üretici, telif hakkı
sahibi, kullanıcı, yayıncı, dağıtıcı veya Dijital öğeyle uğraşan herkes olabilirler.
“MPEG-21, multimedya içeriğinin evrensel bildirimini, içeriğin dağıtım ağına ve
tüketici cihazlarına dinamik adaptasyonundan yararlanan bir dili ve Dijital Hak Yönetiminin
(DRM) karşılıklı çalışma uyumunu arttıran çeşitli araçları içerir.”30
Bu anlamda kullanıcı, ürettiği ve internet ortamına sunduğu yayınların telif hakkını
ürünün üzerinde saklayabilecektir. Örneğin bir MP3 parçasının içerisine albüm kapağı, söz
yazarı ve bestecisinin isimleri de eklenebilmektedir.31 Bu konu oldukça önemli bir konudur.
Kullanıcılar

MPEG-21

standardı

ile

ürettikleri

ürünler

üzerindeki

sahipliklerini

kanıtlayabilecek ve haklarını koruyabileceklerdir.

Kınık, a.g.e., s.49.
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Multimedya ve televizyon sistemlerinin bütünleşmesini sağlayan bir standart olan
MPEG-21, Dijital içerik yönetimi ve erişimi için geliştirilmiş olmakla birlikte “Dijital Telif
Hakları” ile ilgidir.
Sonuç olarak, MPEG-7 ve MPEG-21, MPEG’in işlevselliğini arttıran ve yeni içerik
yönetim özellikleri yaratmak için MPEG-4 ile tam olarak bütünleşen, ek sistemlerdir. MPEG4’te dahili bir MPEG-7 veri tipi bulunmaktadır. Bu sayede, MPEG-7 tanımlamaları ve materyal
verileri, MPEG-4 dizileri olarak taşınabilmektedir. Ayrıca, MPEG-4’ün içerik gösterimlerini
tamamlamak için MPEG-21’in teknik özellikleri yazılmaktadır. Bu teknik gelişmeler ve
sistemler arası bütünleşmeler sonucu, DVB’nin 2000 yılında ortaya koymuş olduğu vizyonu
gerçekleşmektedir. Bu vizyon; televizyon yayıncılık sistemleri ile internet dünyasını
evlendirme, birleştirme olarak özetlenebilir.32

2.2. Dijital Ortamda Kurgu
Önceleri bilgisayardan grafik hazırlama ve yazı girme gibi alanlarda yararlanılmaktaydı.
Görüntüyü bilgisayarda işlemek hayli zordu. Harddisklere alınan görüntüler, her bir kare için
çok fazla yer kaplıyordu ve harddisklerin kapasiteleri oldukça küçük, büyük harddisklerin
boyutu ve maliyeti oldukça fazla idi. Bilgisayar teknolojilerinin hızlı gelişimi ile grafik ve
animasyon programları da gelişmeye başlamış ve yaygınlaşmıştır. Böylece non-linear (doğrusal
olmayan) sistemler ortaya çıkmıştır. Bilgisayar tabanlı kurgu sistemleri kurgunun her
aşamasında kurgu üzerinde değişikliğe izin vermekte ve bunun için doğrusal bir işlem yapma
zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.
İlk dijital kurgu sistemi George Lucas’ın yönettiği Star Wars filmlerinin efekt
sahnelerinde kullanılmıştır. 90’lı yılların başıyla birlikte kurgu bilgisayar programcılığı
sektöründe yerini daha da yaygınlaştırarak bilgisayar firmalarının dikkatini bu yönde
çekmesine neden olmuştur. Video işleme için özel görüntü ve ses kartları, daha hızlı harddiskler
ve işlemciler üretilmeye başlanmıştır. Bu dönemde kurgu sistemleri her yıl giderek gelişmiştir.

Mehmet Şafak, “Digital Video Broadcasting An Overview”, RTÜK Sayısal Yayıncılık Paneli, İstanbul, 6
Mayıs 2006.
32
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Kronolojik Gelişim:
1983: Montage Picture Processor-17 VTR’e ait zaman kodu bilgileri bilgisayar
tarafından saklanabiliyordu. VTR tabanlı bu sistem Ediflex System ve Touch Vision tarafından
geliştirilmiştir.
1984: Lucas Film tarafından geliştirilen Edit Droid. Lazer disk tabanlı bu NLE (NonLinear Editing) sistemi ilk kez grafik arayüzü kullanmaktaydı.
1985: Quantel Edit Box (Dijital Video İşlemcisi)
1988: EMC2, Editing Machines Corporation firması tarafından geliştirildi. Bu NLE
sistemi ile IBM uyumlu bilgisayar harddiskine ilk kez dijital video kaydı yapılmıştır.
1989: Avid Media Composer
1991: D-Vision
1991: Mountage III
1991: Light Works
1991: Adobe Premiere
1993: Video Action
1995: DPS Perception Video Recorder
1999: DPS Vellocity
Gelişen dijital kurgu sistemleri ile birlikte maliyetler düşmüş kalite ve hız artmıştır.
Başlangıçtaki sistemler real time (görüntünün efekt verildikten sonra okumaya geçtiğinde
gerçek zamanlı olarak görüntüyü görebilmek, bilgisayarın hefekt hesaplaması ve işlemesi için
zaman kaybetmemesi) çalışmıyordu. Görüntü üzerinde yapılan kesme, bindirme ve geçiş
efektleri ancak render (efektlerin bilgisayar tarafından hesaplanması) işleminden sonra
görülebiliyordu.
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Dijital kurguda çekimler bilgisayara aktarılmaktadır.

Bu işleme (capture) adı

verilmektedir. Bilgisayarda kurgulanan görüntüler çıkış projesi olarak master kasete basılmakta
ya da master çıkış olarak dijital ortama kaydedilmektedir.
Bilgisayarda yapılan kurgunun iki yöntemi bulunmaktadır: Off line editing (Prova
Kurgu) ve On line editing (Yayın Kurgusu).
On Line Kurgu: bilgisayarın belleğinde bulunan tüm Dijital dosyaları, resimleri, sesleri
hiçbir sıkıştırma işlemi uygulamadan aktarıldıktan sonra kurgu işlemini gerçekleştirmektir.
Kurgu tamamlanıp yapım ortaya çıkınca tek yapılacak işlem yapımın istenilen ortama
(harddisk, dvd, kaset vb.) kopyalamaktır.
Off line kurguda master ham görüntüler, amatör ya da yarı profesyonel kalitedeki
görüntü kayıt formatlarına aktarılır. Bu aktarmada her görüntü karesinin üzerine zaman kodu
bindirilmiş olur. Buradaki amaç on line kurgu için gerekli olan bilgileri oluşturmaktır. Offline
yani prova kurgusu sırasında zaman kodu bindirilmiş görüntüler, denemeler sonucunda ana
kurguyu oluşturur ve kurgulanmış görüntülerde, her geçiş ve kesme anındaki zaman kodu
değeri “Kurgu noktaları Karar Listesi” (EDL) oluşturulur ve bu liste yayın kurgusu sistemine
aktarılarak Online kurgu gerçekleştirilir. Offline kurgu yapmanın temel nedeni, ekonomik
olması ve çeşitli kaynaklardan görüntüler ile zaman sınırlaması gözetmeksizin en iyi kurguyu
yapana kadar denemeler yapmaya imkan vermesidir.

2.2.1. Dijital Kurgu Sistemleri
Dijital ortamda yapılan kurgunun kolaylığı ekonomik kaygılar taşıyan firmaların
dikkatini çekmiş ve onları yeni sistemler geliştirmeye yöneltmiştir. Bu bağlamda hem
profesyonellerin hem de amatörlerin kolaylıkla erişebileceği maliyetlerde ve niteliklerde kurgu
sistemleri üretilmiştir. Teknolojinin gelişmesi ve artan beklentiler doğrultusunda bu sistemlerde
kendi içlerinde her geçen gün gelişmekte ve yeni özellikler kazanmaktadırlar. Bu bölümde
yaygın olarak kullanılan programlarla ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
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2.2.1.1. Avid
Bir Amerikan firması olan Avid, ilk kurgu yazılımlarındandır. En çok bilinen kurgu
yazılımlarından biri olmasına karşılık son dönemde çıkan yeni sistemler Avid’le yarışa bilir
hatta geçme noktasına gelmiştir. Haber otomasyon ve sinema filmi işiyle uğraşanlar telesine
sistemleri ile entegrayonu olduğundan Avid’i tercih etmektedirler.
Avid’in Mix format çalışmaması yani kendi formatı (OMF) hariç hiçbir formatı kabul
etmemesi örneğin MPEG2 gibi dosyaları import etmemesi veya export etmemesi gibi
sebeplerden sıkıntılar yaşanınca Pinnacle firmasını satın almıştır. Pinnacle’ın bu tür destekleri
ile iki ayrı Avid Oluşmuştur: Avid Media Composer ve Avid Express. Yapılan son
güncellemeler yazılımların son versiyonları ile RED, DSLR kamera veya benzeri cihazlarla
çekilen formatları da herhangi bir işleme gerek olmadan desteklemekte ve kurgu
yapılabilmektedir.
2.2.1.2. Adobe Premiere
Adobe After Effects ve Adobe Photoshop gibi Adobe ürünleri ile tam uyumlu kurgu
yazılımıdır. Genellikle adobe ürünlerinşi yoğun kullanan, evinde amatör kurgu yapan veya
sinema televizyon okullarında öğrencilerin kullandığı yazılım olarak bilinmektedir. Buna
karşılık son yıllarda yaptığı yatırımlar ve Blackmagic Decklink kartlar ile uyumlu çalışması
nedeni ile post-prodüksiyon firmaları tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Blackmagic
Decklink kartlar ile uyumlu çalışmasıyla oldukça uygun rakamlara doğruda HD SDI capture
yapılabilmektedir.

2.2.1.3. Edius Pro
Yüksek kalitesi ve az yer kaplama özelliğiyle MPEG2 formatında stabil ve realtime
çalışma imkanı vermektedir. Haber ve prodüksiyon amaçlı olarak tercih edilen bir yazılımdır.
Aynı Timeline üzerinde çok çeşitli formatlarada video çalışma imkanı sağlamakta ve MPEG2
videoyu convert etmeden sisteme alabilmektedir.

2.2.1.4. Final Cut Pro
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Mac sistemleri üzerinde çalışan kurgu yazılımıdır. Programla birlikte gelen Color ve
Motion gibi programlarla ile çok yönlü kullanılabilmektedir. Final Cut, Blackmagic Decklink
ve Aja kartlar ile tam uyumlu çalışmaktadır. Final Cut ile birlikte kullanılan kartlar realtime
desteği vermemektedir. Bu sebeple kurgu işlemleri için hazırlanan sistem konfigürasyonları
oldukça üst seviyede olmalıdır. Apple ProRes kodlayıcı /kod çözücülerin yeni versiyonları çok
çeşitli iş akışlarında daha hızlı ve yüksek kalitede düzenleme yapılmasına olanak tanımaktadır.
2.2.2. Kurgu Çalışma Düzeni
Her şeyden önce non-linear (doğrusal olmayan) kurgunun temel gereksinimlerinden biri
olan bir adet VTR ya da görüntü kaynağı ve kurgu yapabilmeyi sağlayan bilgisayar donanımı
ve yazılımı olduktan sonra ilk yapacağımız iş elimizde bulunan ham görüntülerin ve kurgu
sırasında kullanacağımız malzemelerin bilgisayar ortamına aktarılması yani dijitalleştirilmesi
işlemidir.
Bu aktarma işlemi öncesinde de VTR’nin ya da kullanacağımız görüntü kaynağının
bilgisayara doğru bağlantılarla bağlanması gerekmektedir. VTR’nin ya da görüntü kaynağının
üzerinde bulunan hem ses hem görüntü kaynağının üzerinde bulunan ses ve görüntü çıkışları
(video out, audio out) bilgisayar üzerinde ya da capture kartının üzerinde bulunan ses ve
görüntü (video in, audio in) girişlerine bağlanır. Bu bağlama işlemi seslerin ve görüntünün aynı
taşıma protokolü ile bağlanmasıyla gerçekleşmektedir.
Kurgu Çalışma Düzenine Göre:
1- Kullanılacak görüntülerin time code (zaman kodu)’ larının belirlenmesi
2- Off line kurgu yapabilmek için kaset/hafıza kartı/ harddisk gibi kaynaklarda
bulunan görüntülerin non linear sisteme yani bilgisayarın belleğine aktarılması,
capture işleminin gerçekleştirilmesi.
3- Kaba kurgunun bitirilmesi ve böylelikle sahne ve planların sıraya dizilmesi.
4- Yakın planların, ayrıntı planların süreklilik kurallarına ve senaryonun akışına
göre bağlanması, bu biçimde ince/ayrıntı kurgunun bitirilmesi.
5- Bilgisayarda time code aralıklarına göre hangi görüntülerin birbirine
bağlanacağını gösteren listenin hazırlanması gerekir. Bu liste yapılan kurgunun
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time code’larla açıklanmış ayrıntılı dökümüdür. Geçişlerin kaç kere olduğu,
hangi görüntünün nerede kaç dakika, kaç saniye, kaç kare kullanıldığını listeler.
6- On line kurgu için linear kurgu sistemine geçilir. Kurgu seti bilgisayara yönelen
time code listesi aracılığıyla on line kurguyu bire bir gerçekleştirecektir.
7- Biten görüntü kurgusu ses masasına getirilir. Ses kurgusu, efekt kuşağı
hazırlanır ve görüntüye sesler eklenir.
8- Görüntü ve ses birleştirildikten sonra, görüntüde uyumsuzluk yaratan yerler
varsa, on line kurguya girerek düzeltmeler yapılır.
9- Ses ve görüntü kurgusu biten film, renk düzenleme cihazlarına girer, renkler ve
uyum sağlamayan ışık süreklilikleri düzenlenir.
10- Ses kanalları ayrılmış (ses, efekt, dublaj) filmin master çıkışı alınır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dijital videonun tüm yönleri ile ortaya koyulduğu bu bölümde dijital kurgu sistemleri
ve çalışma prensipleri ile kurgu çalışma düzeni hakkında bilgi sahibi olundu.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi dijital video sıkıştırma yöntemlerinden biri değildir?

a)

MPEG-1

b)

MPEG-2

c)

MPEG-3

d)

MPEG-4

e)

Hiçbiri

2)

Aşağıdakilerden hangisi MPEG-7’nin işlevleri arasında yer almaz?

a)

Etkileşim

b)

Yüksek oranda sıkıştırma

c)

Kolaylıkla erişim

d)

TV yayıncılığı standardıdır

e)

Hiçbiri

3)

Aşağıdakilerden hangisi haber otomasyon sistemlerinde öncelikli olarak tercih

a)

Avid

b)

Adobe Premiere

c)

Edius Pro

d)

Final Cut Pro

e)

Hiçbiri

4)

Aşağıdakilerden hangisi sadece MAC sistemlerle çalışmaktadır ?

a)

Avid

b)

Adobe Premiere

c)

Edius Pro

edilir?
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d)

Final Cut Pro

e)

Hiçbiri

5)

Aşağıdakilerden hangisi offf-line kurguyu tarif etmektedir?

a)

On line kurgu için gerekli olan bilgileri oluşturmaktır

b)
Dijital dosyaları, resimleri, sesleri hiçbir sıkıştırma işlemi uygulamadan
aktarıldıktan sonra kurgu işlemini gerçekleştirilmesi
c)

Kurgunun tamamlandığı süreç

d)

Yayın kurgusudur

e)

Hiçbiri

6)

Aşağıdakilerden hangisi dijital kavramını tarif etmemektedir?

a)

Bilgisayar dilidir

b)

“0” sıfır ve “1” lerin bir araya gelerek kullanılması

c)

Dijital kodlama dilinin temeli telgrafa ve mors alfabesine dayanmaktadır

d)

Dönüşüm

e)

Sayısallaşma

7)

Aşağıdakilerden hangisi dijital video ile ilgili değildir?

a)

Piksel

b)

Farklı amaçlarda ve farklı şekillerde sıkıştırılır

c)

Analogtan önce kullanılmaya başlanmıştır

d)

MPEG

e)

Görüntünün doğası gereği fazla yer kaplar

8)

Aşağıdakilerden hangisi MPEG ile ilgili değildir?

a) Fotoğraf sıkıştırma yöntemidir
b) Benzersiz ve yüksek sıkıştırma oranları
c) MPEG sıkıştırma yöntemleri bugünün yaygın teknikleridir
d) Yüksek sıkıştırma oranları
e) Blok sıkıştırma yapan bir algoritma
9)

Aşağıdakilerden hangisi arşivlerin içerik anlamında birbirlerini anlamasının
sağlayan MPEG versiyonudur?
61

a) MPEG-2
b) MPEG-7
c) MPEG-1
d) MPEG-4
e) MPEG-21
10)

Aşağıdakilerden hangisi telif hakları ile ilgili MPEG versiyonudur?

a) MPEG-2
b) MPEG-7
c) MPEG-1
d) MPEG-4
e) MPEG-21

Cevaplar
1)C, 2)D, 3)A, 4)D, 5)A, 6) D, 7) C, 8) A, 9) B, 10) E
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3. YENİ EKRAN VE PROJEKSİYON TEKNOLOJİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Ekranların Değişimi
3.2. İzleyiciye Etkileri

64

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
4K nedir?
HDTV nedir?
3DTV nasıl çalışır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Televizyon
ekranında
meydana gelen değişimi
kavrayabilmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Televizyon
yayın
sistemlerini öğrenebilmek
Ekranda meydana gelen
değişimin izleyici üzerindeki
etkisini öğrenebilmek..

66

Anahtar Kavramlar
HDTV
3DTV
4K
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Giriş
Teknolojinin gelişmesi birlikte başta televizyon ekranı olmak üzere projeksiyonlar ve
diğer ekranlar değişime uğramıştır. Ekran teknolojilerinde meydana gelen değişimler ve bunun
izleyiciye yansımaları bu bölümde incelenecektir..
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3.1. Ekranların değişimi
Günümüzde yeni iletişim teknolojilerin etkisi ile televizyon teknolojileri her
zamankinden daha hızlı değişmektedir. İzleyiciler yeni teknolojilerin ne olduğunu anlayamadan
yeni bir yayıncılık teknolojisi ve yeni bir ekran çözünürlüğü üreticiler tarafından sunulmaktadır.
Bu doğrultuda televizyon değiştirme sıklığı dünyada ve ülkemizde 5 yıldan 2 yıla kadar düşmüş
durumdadır (Gülderen, 2014).
Bireylerin talep ettiği yazılımların, uygulamaların,

oyun programlarının istenilen

performansta kullanılabilmesi için bilgisayarlar her geçen gün hızlanmakta, kapasiteleri ve
grafik özellikleri gelişmektedir. Bilgisayar teknolojisindeki bu gelişimler ile televizyon
yayıncılığı arasında bir benzerlik kurmak mümkündür. Yüksek çözünürlüklü televizyon
yayınlarının (3D, 4K, 8K gibi) altyapısında o kadar büyük ölçekte data işlenmesine ihtiyaç
bulunmaktadır ki tamamen yeni ve çok gelişmiş cihazların bu teknolojiyle adapte etmek
gerekmektedir. Televizyon ekranlarında ve set üstü cihazlarda (STB) kullanılacak çiplerden,
çekimlerde kullanılacak kameralara ya da sinyal iletiminde kullanılacak görüntü işleme
standartlarına kadar tüm testler ve denemeler dünya çapında gerçekleştirilmektedir.
Yeni nesil televizyon teknolojilerinde HD, Full HD, 3D, Ultra HD’den sonra 8K klasik
televizyon algısını tamamen değiştirmiştir. Gerçeğe neredeyse eşdeğer görüntüler sunan
cihazlara kavisli ekran, yüz tanıma, elle kontrol, özel uygulamalar ve web içerikleri gibi
özelliklerin eklenmesi ile izleyiciler daha aktif bir deneyim ile karşı karşıya kalmaktadır.
Günümüzde daha kaliteli görüntü izleme imkânının yanında yeni iletişim teknolojileri
sayesinde çok farklı izleyici özelliklerine uygun yayınlar da yapılabilmektedir. Televizyon
yayıncılığında ki teknik ve içeriksel gelişmeler birbirine paralel olarak ilerlemektedir. Bu kadar
hızlı ilerleyen televizyon yayıncılığı diğer kitle iletişim araçlarıyla da ilişki içerisindedir.
Bireylerin gün içerisinde sıklıkla baktıkları akıllı telefonlarla, duvarlarda asılı olan kocaman
televizyonların aynı çözünürlüğe sahip olması, televizyon yayıncılığında da beklentilerin
yükselmesine neden olmaktadır.
Yüksek çözünürlüklü televizyon yayını izleyiciye daha kaliteli bir resim seyretme
imkânı vermektedir. Fakat bunun için de izleyici, normal televizyon alıcısını değiştirip çok daha
pahalı bir televizyon alıcısı satın almak zorunda kalmaktadır. Bu değişim son beş yılda hiç
olmadığından daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Tüplü televizyondan plazma ve
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LCD’ye geçiş, ardından HDTV (High Definition Television) ve 3DTV ((3 Dimentional
Television)’ye, son iki yıldır ise 4K TV’ler, sonrasında ise şimdiden tartışmaya başladığımız
8K TV’ler.
HD görüntü teknolojisi yıllardır hayatımızda ve artık standart haline geldi: Uydu ve
kabloda ulusal kanallar HD’ye geçti, Blu-Ray ve medya oynatıcılar HD filmleri desteklemekte,
internet videolarında bile HD olmayan içeriği yadırganır durumda. Buna karşılık yeni nesil
yayıncılık modellerinde (3D, 4K, 8K gibi) teknoloji hazır ancak içerik sınırlı düzeyde. İçerik
sıkıntıları bir tarafta dururken hala ülkemizde Full HD destekleyen kanalların az olduğu
görülmektedir. HD yayın yapan kanalların çoğu 720p çözünürlüğünde yayın yapmaktadır.
Buna karşılık, televizyonların artık hepsi Full HD desteğine sahiptir. Bu durum yakında 4K için
de gerçekleşecek ve evlerimizdeki televizyonların çoğu 4K olacaktır.

3.1.1. HDTV
Günümüzde yaygın olarak gerçekleştirilen bir yayıncılık türü olarak HDTV (High
Definition Television: Yüksek Tanımlı Televizyon) Dijital televizyondan önce yayıncılık
teknolojileri konusunda tartışmaların odağını oluşturmuştur. Televizyon yayıncılığında analog
yayınların yerini Dijital yayınların alması ile birlikte Dijital yayıncılıkta kullanılan görüntü
sıkıştırma teknikleri her zaman en iyi görüntü kalitesinin oluşmasını sağlayamamaktadır.
Ancak, HDTV ile mükemmel resim kalitesi ve gerçekçi görüntü sunulmaya başlanmıştır.

HDTV yayın denemeleri ilk olarak 1968 yılında Japon yayın kuruluşu NHK (Nippon
Hoso Kyokai) tarafından başlatılmıştır. NHK’nin 1125 TV satırı, 60 çerçeve/saniye, 5:3
görüntü oranı, 69 MHz örnekleme hızı, 20 MHz bant genişliği sistem formatı önerisi dünyada
televizyon yayıncılığı konusunda ilginin bu yöne çevrilmesine neden olmuştur. Amerika,
Avrupa ve Japonya kendi HDTV’lerini oluşturmak ve dünya çapında standardizasyonu
sağlayabilmek için yoğun bir rekabet içerisine girmişlerdir.
Amerika, Japonya ve Avrupa’nın HDTV’nin standartlaşmasında uzlaşamaması ve
mevcut televizyon alıcılarının HDTV yayınlarını alamaması ara çözümlerin doğmasına neden
olmuştur. Bu çözümler doğrultusunda, Amerika’da analog sistemleri üzerine çalışan HDTV
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“ACTV: İleri Uyumlu Televizyon” olarak kabul edilmiş, Avrupa’da ise yine analog olan ve
“MAC” (Multiplex Anolog Component: Zaman Çoğaltmalı Analog Bileşenler) olarak
adlandırılan sistemle uydu yayınları yapılmaya başlanmıştır.
Avrupa ülkeleri görüntü oranın 4:3 olan MAC sistemini, HDTV sistemi ile
bağdaştırabilmek amacıyla HD-MAC diye adlandırılan bir sistem geliştirmişlerdir. Bu sistem
2x625 (1.250 satır) ve 50 Hz (saniyede 50 çerçeve) özelliklerinden oluşmaktadır. (Akyol, 2014:
118). Avrupa’nın getirdiği standart, D2-MAC isimli bir geçiş standardı ile 16:9 formatındaki
PAL/Secam yayınların da alınmasına olanak tanımaktadır. Tam olarak Dijital olmayan HDTV
yayınlar için sadece HD-MAC standardı, 16:9 ya da 625 satırlı (SD: Standart Definition:
Standart Tanımlı Televizyon ) tam Dijital olmayan yayınlar için sadece D2- MAC standardı
kullanılmıştır. Ayrıca 1 Ocak 1995 tarihinde başlamış olan 16:9 yayın servisleri için D2-MAC
standardı zorunlu tutulmuştur.
Dijital teknolojilerin gelişmesi ve Dijital yayıncılığın yaygınlaşması ile ara çözüm
olarak geliştirilmiş sistemler terk edilmiştir. Dijital televizyon (DVB-Digital Video
Broadcasting) standardı, HDTV’nin maliyetlerini düşürerek kullanılabilmesine imkân tanımış
ve bu doğrultu da analog olarak HDTV geliştirme çabalarından vaz geçilmiştir.

Dijital

televizyon yayıncılık standardı DVB HDTV için de standart olarak kabul edilmiştir.
HDTV; ortalama görme keskinliğine sahip bir insan tarafından, ekranın üç katı kadar
bir uzaklıktan izlendiğinde, orijinal sahneden görülebilecek ayrıntıların hemen hemen hepsinin
aynı biçimde algılanabildiği, diğer bir deyişle hiç bir detay farkının ayrımsanamadığı bir
televizyon sistemi olarak tanımlanmaktadır (Sankur, 1998: 23).
PAL, NTSC, Secam gibi analog geleneksel televizyon formatları ile 525/625 satırlı
SDTV formatlarından daha yüksek çözünürlükte ve 16:9 görüntü oranı ile televizyon
sinyallerinin iletildiği sistem HDTV olarak adlandırılmaktadır. Mevcut televizyonlar
ülkemizde ve Avrupa da 720x576 ekran çözünürlüğünde görüntü sunarken, HDTV’ler
1920x1080’e kadar ekran çözünürlüğünü desteklemektedir. İlk üretilen HD ekranlar “HD
Ready” (HD Hazır) özellikli 1280x720 çözünürlükler ile tüketicilere sunulmuştur. Çok
geçmeden bu televizyonlar üretimden kalkarak Full HD (1920x1080) televizyon ekranları
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üretilmeye başlamış ve standart halini almıştır. Günümüzde HDTV denilince 1920x1080 ekran
çözünürlüğü diğer bir değişle Full HD (FHD) televizyonlar anlaşılmaktadır. Bu çözünürlük
değerleri yayıncılık açısından değerlendirildiğinde dünya da ve özellikle ülkemizde hala “HD
Ready” çözünürlüklü 720p ya da 720i yayınlar gerçekleştirilmektedir. Kısacası, televizyonun
ekran tarafında “HDReady” çözünürlük ömrünü tamamlamışken, yayıncılık tarafında ise
hayatına devam etmektedir.

Şekil 1: HDTV’nin Özellikleri 1 (Kesim, 2012)
HDTV’de bir resim karesinin eni 16 birim, yüksekliği 9 birimdir. Bu oran 16:9 (1.78)
olarak ifade edilmektedir ve geniş ekran (Wide Screen) formatındadır. Ekrandaki görüntü ideal
olarak 30 derecelik açı ile seyredilebilmektedir. Bu doğrultuda, seyretme açısı geniştir.
Ekrandaki görüntünün iyi algılanabilmesi için seyretme mesafesinin ekran yüksekliğinin 3 katı
bir mesafede olması gerekmektedir.

72

Şekil 2: HDTV’nin Özellikleri 2 (Kesim, 2012)

HDTV’nin temel özellikleri (Hart, 2004: 6):


İki katı dikey ve iki katı yatay çözünürlük



16:9 ekran boyutu



24 Hertz ya da daha yüksek bir kare hızı (daha iyi zamansal çözünürlük)



En az iki kanal CD kalitesinde ses

HDTV ile sunulan yüksek çözünürlüklü görüntü ve ses, iletilmek istendiğinde oldukça
geniş bir bandı işgal etmektedir. Bu kadar geniş bant aralığına sahip bir sinyali kablo ve uydu
kanalları ile aktarabilmek oldukça külfetli olmaktadır. Bu sebeple yayıncı kuruluşlar HDTV
sinyallerini değişik formatlarda sıkıştırarak aktarma yoluna gitmektedir. Örneğin; Standart
PAL kalitesinde bir görüntünün iletilmesi için gerekli veri hızı 312Mb/s iken, HDTV’de ise
veri hızı 1GB/s’den fazla olmaktadır. Bu kadar yüksek bir veri hızında TV işaretlerinin
iletilmesi ve saklanması pratik olarak uygulanabilir değildir. Bu durumda yapılacak tek iş
Dijitallaştırılmış işaretin özel tekniklerle sıkıştırılarak veri hızının makul seviyelere
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çekilmesidir. Standart TV için 3-8MB/s, HDTV için 18-20MB/s gibi makul hızlara inebilmek
için 100:1, 50:1 gibi oranlarda bir sıkıştırmaya gerek duyulmaktadır (Morgül, 2008).

HDTV yayın teknolojilerinde genel olarak, sıkıştırma formatı MPEG-2 sistemi tercih
edilmektedir.

Buna karşılık gelişen teknoloji ile MPEG-4 sıkıştırma formatı da HDTV

yayınlarında kullanılmaktadır. Bu sistemler daha etkili kodlama ve bant genişliğinin
kullanılmasına olanak sağlayarak daha fazla TV kanalı ve daha yüksek kaliteli görüntüler elde
edilmektedir (Akyol, 2014: 119).

HDTV de, Full HD (Tam HD) yayınlarda PAL ve NTSC sistemlerinde görünen
çözünürlük farklılıkları yaşanmamakla birlikte, sabit 1920 x 1080 çözünürlüğe karşılık kare
sayılarında farklılık ( NTSC: 60 ya da 30 kare, PAL: 50 ya da 25 kare seçeneği) oluşmaktadır.
HDTV yayıncılıkta bir dizi çözünürlük standartları bulunmaktadır. Bunların en yaygın
olanları 720p, 1080i, 1080p’dir. Geleneksel televizyon yayınları 625 satır içerirken, HDTV,
720 ya da 1080 satır içermektedir. Satır sayısındaki bu artış daha yüksek çözünürlük, daha net
görüntüler sağlamaktadır. 1080 biçimindeki görüntü işareti, en gerçekçi görüntüyü verir, ama
daha fazla bant genişliği kullanılmakta ve üretilmesi 720 satırdan çok daha pahalı olmaktadır.

Televizyonun ilk yıllarından beri kullanılmakta olan “interlace” (geçmeli) tarama
yöntemi HDTV yayıncılıkta kullanılabilmektedir. Ancak yayıncılık yönteminde “interlace”
(geçmeli) tarama yerine alternatif olarak film karesinin oluşma prensibine benzer özellikli
“progressive scan” (ardışık/progresif tarama) yöntemi geliştirilmiştir. Bu tarama yönteminde
resim karesi geçmeli iki yarım kare yerine her seferinde yeniden taranan bir tam kareden
oluşmaktadır. Progresif taramalarda dikey çözünürlük her zaman tümüyle verilmekte ve
hareketlerden bağımsız olarak ayrıntılarda bozulma meydana gelmemektedir (Kandemir,
2002:652). 1080p (progressive) veya 1080i (interlaced) ile dünya genelinde HDTV standardı
oluşturulmuştur (Kandemir, 2002:648).
HD kavramı ile görüntü teknolojilerinde kullanımına ağırlık verilen progresif yöntemi
ile görüntü tek bir tarama çevriminde ekranda oluşmaktadır. Örneğin; 720p’lik bir görüntüde
720 satır olduğundan yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla bu satırlar ekrana getirilmektedir.
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Frekansın 50Hz olduğu ülkemizde ve Avrupa’da, 1 saniyede 50 tane 720 satır tarandığı
anlamına gelmektedir. Yani 720 satır (bir ekran görüntüsü) 0.02 saniye gibi bir sürede ekranda
oluşmaktadır. Bu da gözün taranan satırları bir bütünmüş gibi algılayıp ekranda tek bir resim
varmış gibi hissetmesi için yeterli bir tarama hızı olarak görülmektedir. Sonuç olarak bu tarama
yönteminde

görüntünün

bütün

satırları

sırasıyla

ekrana

getirilmekte

ve

görüntü

oluşturulmaktadır (Duyar, 2010: 20).
Avrupa’da Kullanılan HDTV Standartları:
•

1080 Satır, 25 Kare/Saniye, Geçmeli Tarama (Interlaced Scanning) : 1080i/25.

•

1080 Satır, 25 Kare/Saniye, Ardışık Tarama (Progressive Scanning): 1080p/25.

•

720 Satır, 50 Kare/Saniye Ardışık Tarama (Progressive Scanning) : 720p/50.

•

1080 Satır, 50 Kare/Saniye Ardışık Tarama (Progressive Scanning):1080p/50.
Japonya, Amerika ve Avrupa’nın üzerinde uzlaştığı formatlar 1080/50p ile 1080/60p

olmakla birlikte, bu yayın formatlarının çok fazla bant genişliğine ihtiyaç duyması cihaz
üretiminde ciddi tasarım problemleri getirmekte ve yayın iletim maliyetlerini arttırmaktadır.
Avrupa ve ülkemizde kullanılan şebeke cereyanı gereği 50 resim karesi/saniye seçilmektedir.
Amerika ve Japonya da ise 60 resim karesi/saniye kullanılmaktadır.

Şekil 3: SDTV ve HDTV Karşılaştırması (Buran, 2007: s. )
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HD görüntü kalitesinin SD görüntü kalitesine göre çok daha iyi olması nedeniyle HD
kameralarda geçmeli tarama yerine ardışık tarama ile elde görüntü 35 mm renkli film kalitesine
yakınlaşmıştır. Bu sebeple çekim ve kurgu açısından maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan bu
teknoloji 35 mm film kameralarının yerine yaygın olarak kullanılmaktadır. HDTV’lerin
yaygınlaşmasına bağlı olarak bir ekonomik durumda doğmuştur. Bu bağlamda, HDTV
yapımlarının ekonomik boyutları (Katrancıgil, 2006: s.18) aşağıdaki maddeler ile açıklanmaya
çalışılmıştır.


HDTV yapım ekipmanlarının maliyetleri hâlihazırda kullanılan SDTV yapım
ekipmanlarının maliyetlerine göre oldukça yüksektir.



HDTV, fazla bant genişliğine ihtiyaç duymasından dolayı, stüdyo cihazları ara
bağlantı elemanları yatırımları SDTV’ye göre daha pahalı olmaktadır. Ancak fiber
kabloların yaygınlaşması ve IT stüdyolara geçiş ile bu maliyetler önemli ölçüde
azalacaktır.



HD kameraların yaygınlaşması ve buna bağlı olarak ucuzlamasıyla HDTV yapım
imkânları uygun maliyetlere gerçekleştirilebilmektedir.



HDTV’de stüdyo çıkışı itibariyle çıkış sinyalinin evdeki alıcılarda görüntü olarak
ulaşması için uydu üzerinden nakil daha çok tercih edilmektedir. MPEG-4 sıkıştırma
metodu ile çok fazla bant genişliğine ihtiyacı olan HDTV sinyalinin verimli
kullanımı sağlanmaktadır. Kablolu, Karasal ve IPTV yayıncılık türlerinde de
MPEG-4 kodlama ile sıkıştırma avantajları kullanılmaktadır.



HDTV set üstü cihazlarının maliyetlerinin SDTV set üstü cihazlarına yakınlaşması
HDTV’nin yaygınlaşmasına neden olacaktır.

SD yayınlardan farklı olarak HD yayınlar için evdeki televizyondan, seyredilen
programın çekimine kadar bütün altyapının değişmesi gerekmektedir. HD yayının oluşabilmesi
için dizi, film ve programları çeken yapım şirketleri ve yayın kanallarının kullandığı kamera
ekipmanları HD özellikli olmalıdır. Ayrıca izleyicinin bu yayınları evinden izleyebilmesi için
HD yayınları alabilen bir alıcı gerekmektedir. Sonuç olarak topyekün bir dönüşüm
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu da yayıncı ve izleyici açısından yüksek maliyetleri ifade
etmektedir.
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Japonya ve Amerika başta olmak üzere Avrupa’da da HD yayıncılık teknolojisi standart
haline gelmiştir. HDTV yayınları Avrupa’da ilk önce BBC’nin yapım üretimi olarak fuarlarda
deneme yayınları yapmaya başlamasıyla gerçekleşmiştir. 2004 yılından itibaren Avrupa’nın
önemli televizyon kuruluşları HDTV yayınlarına başlamışlardır. 2006 yılının ikinci
çeyreğinden itibaren “Dünya Kupası” futbol turnuvasını yayınlamak için Avrupa genelinde
HDTV hizmeti sunulmaya başlanmıştır (Benoit, 2008: 184).
Ülkemizde HD formatında çekilen ilk film 2005 yılında gösterime giren Gelibolu
belgeseli olarak bilinmektedir. Ülkemizde ulusal kanalların tamamı ve birçok tematik kanal
yayınladıkları programları eşzamanlı olarak HDTV ve PAL formatında yayınlamaktadır. HD
görüntü teknolojisi yıllardır hayatımızda ve artık standart haline gelmiş durumdadır. Uydu ve
kabloda pek çok kanal HD’ye geçmekte, Blu-Ray ve medya oynatıcılar HD filmleri
desteklemektedir. Sonuç olarak, internet videolarında bile HD olmayan içerik yadırganır
durumdadır.

3.1.2. 3DTV
Görüntülere derinlik kazandıran hatta ekranın dışarısına çıkmasını sağlayabilen üç
boyutlu 3DTV (3 Dimentional TV)’ler, HDTV’lerin yaygınlaşmasından kısa bir süre sonra
televizyon yayıncılığı açısından yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Kimilerine göre
renkli televizyondan sonra en önemli adım olarak değerlendirilen üç boyutlu televizyon
maalesef yayıncı ve izleyici açısından popülerliğini uzun süre koruyamamıştır.
“Avatar “filminin öncü olduğu gişe rekorları kıran üç boyutlu filmler milyonlarca kişiyi
“3D” teknolojisinin sunduğu görsel deneyimle tanıştırmıştır. İzleyiciler sinemada yaşadıkları
bu deneyimi, evlerinde, oturma odalarının konforlu ortamında da yaşamak istemektedir.
Aslında, üç boyutlu (3D) gerçekleştirilen çekimlerin tarihi iki boyutlu çekimler kadar eskiye
dayanmaktadır. 1838 yılında perspektif teorilerine dayanan dünyanın ilk stereoskopik
görüntüleyicisi icat edilmiştir (Emir, 2010: 15). 1900’lerin başlarından beri özel gözlüklerle
izlenebilen stereoskopik yöntemlerle 3D filmler çekilmekte hatta 1950’li yıllarda bu tür filmler
çok popüler olmuştur. Bu dönemde yapılan 3D filmler, teknik sorunlar nedeniyle seyircilerde
deniz tutmasına benzer bir his yaratmıştır. Geliştirilen yeni teknolojiler bu tür sorunların büyük
77

ölçüde ortadan kalkmasını sağlamıştır. Dijital teknolojilerin sağladığı kolaylıklar ve esneklik
sayesinde 3D filmlerin sayısı artmış, birçok yönetmen filmlerini 3D çekmeye başlamıştır.
Yapılan araştırmalar 3D yapımların gişede çok daha fazla iş yaptığını ve yapımcısı ile salon
sahibine daha fazla para kazandırdığını ortaya koymaktadır. Sinemada gerçekleşen bu dönüşüm
televizyonun da ilgisini çekmiştir. Dünyada her geçen gün yeni bir televizyon kanalı 3D
yapımları yayınlamaktadır.

Şekil 4: 3DTV’nin Yıllara Göre Gelişimi
3D televizyon

yayıncılığı

temel

ve basit

bir prensibe sahiptir.

Tüm 3D

görüntü sistemleri her bir göze ayrı görüntüler gönderme prensibiyle çalışmaktadır. 3D
televizyonlarda her iki göze farklı açılardan aynı görüntüler ulaştırılmaktadır. İnsanlar dünyayı
3 boyutlu olarak görmektedir. Sağ ve sol gözümüze farklı açılardan gelen 2 boyutlu görüntüler
beyin tarafından birleştirilerek derinlik algısı oluşmaktadır (Mendiburu, 2009: 18). Objeler bu
şekilde 3 boyutlu olarak görülmektedir. Aslında 3 boyutlu görmemizi sağlayan gözlerimiz değil
beynimizdir. 3DTV yayın sistemi de bu mantığa dayanmaktadır. 3D televizyon sistemleri;
temel olarak iki farklı açıdan çekilen görüntünün, 3DTV’ler aracılığı ile üst üste getirilerek,
yine 3D gözlükler yardımı ile derinlik kazanması ve sanal bir gerçeklik hissi oluşturulması
olarak tanımlanmaktadır.
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Durağan bir resmi her göze farklı açılarla ayrı ayrı göstererek beyinin gördüğü resimde
bir derinlik varmış hissi yaratılmaktadır. “Stereoscopy” (stereoskopi )adı verilen bu teknikle
görüntüler sağ ve sol göz için ayrı ayrı dönüşümlü olarak gösterilmektedir. Bu iki farklı açıdan
çekilmiş görüntüler çıplak gözle baktığımızda bulanık olarak görülmektedir. Bu bulanıklığı
gidermek için 3D gözlükler kullanılmaktadır. 3D görüntülerde kullanılan birden fazla yöntem
ve buna bağlı olarak gözlük tipi bulunmaktadır. Görüntüleri üç boyutlu olarak algılamamızı
sağlayacak gözlükler aktif ve pasif olarak ikiye ayrılmaktadır. Bununla birlikte gelişmekte olan
gözlüksüz 3D teknolojisi 3DTV’lerin yaygınlaşmasında büyük rol oynamaktadır.
3DTV oluşumunu sağlayan gözlüklü ve gözlüksüz modeller şu şekilde sıralanmaktadır
(Yücel, 2012):
–

Anaglyphic 3D (pasif kırmızı-mavi gözlükler)

–

Polarization 3D (pasif polarize gözlükler)

–

Alternate-frame sequencing (aktif gözlükler)

– Autostereoscopic 3D (gözlüksüz)
3DTV’lerde üç boyutlu görüntü temel olarak her iki göze farklı açılardan aynı
görüntüler gözlükler sayesinde ulaştırılmaktadır. Çift renkli camlı gözlükler (Anaglyphic 3Dpasif kırmızı-mavi gözlükler) ve polarize gözlükler (Polarization 3D-pasif polarize gözlükler)
en yaygın kullanılan iki yöntemdir. 3DTV’ler için en basit yöntem ise; bir tarafı mavi, diğer
tarafı ise kırmızı olan gözlükler ile elde edilen üç boyut hissidir. Bu yöntem ile iki göze farklı
renk filtresi uygulanarak derinlik hissi oluşturulmaktadır. Ancak, bu gözlüklerle ekrandaki
görüntülerin rengi tam olarak yansıtılamamaktadır. Pasif gözlüklerde ikinci yöntem olarak
polarize edilmiş cam sayesinde sağ ve sol göze ayrı ayrı görüntü aktarılmaktadır. Böylece
beyinde üç boyut algısı oluşturulmaktadır. Bu özel filtreli gözlükler ile görüntülerden biri, bir
gözümüz diğeri ise diğer gözümüz tarafından algılanmakta ve beynimizin iki imajı, derinliği
olan tek bir imaj olarak algılamasına neden olmaktadır (Mendiburu, 2009: 57).
Aktif tip gözlüklerde televizyon ile gözlük arasında infrared veya bluetooth ile bir
bağlantı gerçekleşmektedir. Televizyon gözlüğe sinyal göndererek görüntüyü hangi göz için
gösteriyorsa gözlüğün diğer camının kapatılmasını sağlamaktadır. Gözlük ekranları kararıp
aydınlanarak her iki göze de farklı görüntü gitmesine olanak tanımaktadır. Böylece dönüşümlü
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olarak sağ göz için olan görüntünün sadece sağ göz tarafından hemen arkasından da sol göz
için görüntünün sadece sol göz tarafında görüntülenmesi sağlanmaktadır. Bu dönüşümlü
görüntülenme çok yüksek hızla bir senkronizasyon kurularak gerçekleştiği için gözümüz
gözlüğün bir tarafının kapandığını fark edememekte ve 3D görüntü elde edilmektedir.
Görüntüleri üç boyutlu olarak algılamamızı sağlayacak gözlükler 3D görüntüyü
sağlayabilmek için gözümüzün ve beynimizin ekstra güç sarf etmesine neden olmaktadır. Bu
durumda uzun süre 3DTV seyreden izleyicilerde göz yorgunlukları, bulanık görmeler ve baş
ağrıları oluşabilmektedir (Eroğlu, 2014).
Gözlük kullanmadan gerçekleştirilen 3DTV yayıncılığı (Autostereoscopic) henüz
deneme aşamasının ötesine gidememiştir. Bir kaç televizyon üreticisinin ürünleri, sadece tam
görüntü merkezine odaklanıldığında 3D hissini vermekte ancak yanlara doğru hareket
edildiğinde bu etki kaybolmaktadır. Bu tip çalışmaların temelinde ekrana bakılan açıya
göre derinlik hissi veren ekranlar bulunmakta ve bu teknoloji aslında elle hareket
ettirildiğinde iki farklı görüntü veren oyuncaklarla aynı temeli kullanmaktadır (Shiftdelete.net,
2010). Çalışma prensibi, bir piksel veya piksel grubunun bir kısmının ışınları bir göze diğer
kısmını da diğer göze yönlendirilmesi şeklindedir. Bu teknikten farklı olarak günümüzde en
çok “paralaks bariyer” (parallax barrier) tekniği kullanılmaktadır. “Paralaks bariyer” tekniğinde
3D görüntüler; ekrandaki farklı perspektifler, her bir gözün farklı piksel gruplarını görmesi
sağlanarak oluşturulmaktadır. Her 2D görüntü karesi için farklı perspektif (paralaks) üreten
sistem sayesinde, beyin bu karışık görüntüleri üst üste koyarak görüntünün gözlüksüz bir
şekilde üç boyutlu algılanması sağlanmaktadır (Minoli, 2011: 28).
3D görüntüler, çift lensli kameralarla veya iki farklı kamera bir arada kullanılarak
çekilmektedir. Profesyonel içerik üreticileri (Dijital sinema, reklam gibi) genel olarak iki ayrı
kamera düzeneğini mekanik ve elektronik olarak senkron çalışacak şekilde tek bir taşıyıcı
sistem üzerine yan yana ya da optik bir sistemle biri düşey diğeri yatay olarak yerleştirilmiş
düzenekleri kullanmaktadır. “3D rig” olarak adlandırılan bu düzenekler istenmeyen herhangi
bir kamera hareketini ya da farklılığı engellemek için birbirine sabitlenmiş şekildedir. Buna
karşılık, 3D olarak yakın çekim yapmak kameraların, gözlerimizi taklit etmesi için birbirlerine
çok yakın olmaları nedeniyle oldukça zordur. Bu durumda, ayna sistemi kullanılmaktadır.
Yakın çekimler bir kamera ile yapılırken çekilen görüntü, bir ayna aracılığıyla ikinci görüntüyü
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çekmesi gereken kameraya yansıtılmaktadır. Bu yöntem ile yakın çekimlerin de 3D olarak
yapılması sağlanmaktadır.
Avrupa’nın ilk üç boyutlu televizyon kanalı “SKY 3D” 2010 yılı içerisinde yayına
başlamış, ilk 3D canlı yayını, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ve
Chelsea arasındaki maç gösterimiyle gerçekleştirilmiştir (Akyol, 2014: 124). 3DTV
yayıncılığın katılımına ve dağıtımına yönelik yeni çözümler izleyicilerin üç boyutlu içeriğe
yönelik taleplerini karşılayacak şekilde yaygınlaşarak gelişmektedir.
Ülkemizde de

Digiturk ve Teledünya öncülüğünde 3D yayınlar başlamıştır.

Türkiye’deki ilk 3D canlı yayın 18 Mart 2011 tarihinde Galatasaray – Fenerbahçe maçının
Digiturk tarafından yayınlanması ile gerçekleşmiştir. Bu heyecanlı maç,

3D televizyon

satışlarını iki kat arttırmıştır. 2010 yılı boyunca Türkiye’de 17.000 adet satıldığı duyurulan 3D
televizyonlar, bu maç yayını ile satış grafiklerini ikiye katlamıştır (Tanyer, 2014).
Önce sinema ile hayatımıza adım atan 3D teknolojisi yavaş yavaş evlerimize girmiştir.
Dünyanın önde gelen televizyon üreticileri, 3D görüntü destekli modellerini hızlı bir şekilde
piyasaya sürmüştür. Özellikle 2010 Dünya Kupası maçlarının üç boyutlu olarak yayınlanması,
bu pazarın büyümesini sağlamıştır. 3DTV’ler hızla yayılırken evde gözlükle TV izlemeye
alışmak mümkün olmamaktadır. Genel olarak tüm içeriklerin değil spor, film gibi özel
içeriklerin 3D olarak yayınlanması tercih edilmektedir.
Televizyon teknolojisi açısından diğer gelişmelere göre popülerliğini çabuk kaybeden
(2009-2014)

“Üç Boyutlu Televizyon-3DTV” teknolojisi içeriğin yaygınlaşmaması, TV

kanallarının dönüşüm maliyetleri, izleme sırasında yaşanan problemler (gözlük kullanılması,
baş ağrısı vb.) gibi nedenler dolayı yerini yeni teknolojilere bırakmıştır. Bununla birlikte,
sinema teknolojisi olarak yatırım yapılan gelişen bir teknoloji olmaya da devam etmektedir. Üç
boyut teknolojisi televizyon ve sinema dışında farklı alanlara da yayılmış durumdadır. Dizüstü
bilgisayarları, fotoğraf makineleri, projeksiyonlar ve daha farklı teknolojiler 3D teknolojisini
kullanmaya başlamıştır. Özellikle 3D oynanan bilgisayar oyunları oldukça popüler uygulamalar
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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3.1.3. 4K TV
Gelişen teknoloji ile birlikte televizyon teknolojileri hayatımızın değişmez birer parçası
halini almıştır. Evlerimizi daha yeni yeni Full HD televizyonlarla donatmıştık ki, 3DTV’ler ve
son olarak 4K özelliğe sahip televizyonlar üretilmeye başlanmıştır. 2013 yılı ile başlayan ve
geçtiğimiz yıla damgasını vuran tartışmasız en önemli trend 4K ve Ultra High Definition (Ultra
HDTV- UHDTV) televizyon teknolojileridir. Yeni formatlarda üretilmiş filmler çekilmekte,
yeni televizyonlar tanıtılmaya devam etmektedir. Soçi Kış Olimpiyatları ve Brezilya Dünya
Kupası gibi organizasyonların 4K yayınlanması UHDTV yayınlarına olan ilgiyi dünya çapında
arttırmaktadır. 4K teknolojisi şu an kullanılan HDTV görüntülerin dört katı bir görüntü kalitesi
sunmaktadır. Görüntü kalitesine dikkat çekmek için “4K” adı altında piyasaya sürülen UHD
ekranlar televizyon teknolojisini bir üst seviyeye çıkarmaktadır.
4K çözünürlük Dijital sinemada ve televizyonda farklı ekran çözünürlükleri ile
tanımlanmaktadır. 4096 x 2160 ekran çözünürlüğü Dijital sinema için standartlaşırken,
UHDTV’ler ise “Quad HD” olarak da adlandırılan 3840 x 2160 çözünürlüğe sahiptir ve bu
ekranlar da 4K kategorisinde sayılmaktadırlar. Bu doğrultuda, 4K minimum Ultra HD pikseli
olan 2160p çözünürlüğü ifade etmektedir. Televizyon ve ekranlara yeni bir heyecan katan 4K
teknolojisi ve bununla birlikte gelen UHDTV akımı gün geçtikçe gelişmekte ve
yaygınlaşmaktadır. Günümüzde, genel olarak 4K ve UHD terimleri, birbirinin yerine
kullanılmaktadır.
4K Dijital video çözünürlük formatı, Japonya merkezli NHK bilim ve teknoloji
araştırma
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Telecommunications

tarafından

Union

-

önerilmiş

Uluslararası

daha

sonra

ITU

Telekomünikasyon

(International

Birliği),

ITU-R

Recommendation BT.2020 UHDTV olarak onayladığı bir yüksek çözünürlüklü standartlar
grubu oluşturmuştur (Avid Technology, 2014: 2). 2000’li yılların başında araştırmaların
başlamasıyla birlikte 2003 yılında ilk prototip NHK tarafından yapılmıştır.
720x576 ile başlayıp, 1280x720 ile yükselip 1920x1080 ile zirveye çıktığımız
çözünürlük dağının zirvesinde artık 3840x2160 (4K) durmaktadır. 1080 adı yükseklik baz
alınarak konmuşken, 4K isminde genişlik temel alınmıştır. UHDTV’lere 4K denmesinin sebebi
de 3840’ın 4.000 piksele oldukça yakın bir sayı olmasıdır. “K” harfi Dijital olarak “1000”
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sayısını ifade etmektedir. Özellikle bilgisayar ve internet ile ilişkili alanlarda sıklıkla kullanılan
bu terim ile 4000 yerine 4K tanımlaması kullanılmaktadır.
UHD görüntü bize hem daha yüksek çözünürlük hem de daha zengin renkler
sunmaktadır. Genelde 4K olarak anılsa da UHD olarak tanımlanan televizyon yayınlarında iki
farklı çözünürlük bulunmaktadır: 4K (2160p - 3840 x 2160) ve 8K (4320p - 7680 x 4320).
Kısaca, 4K, HDTV’den 4 kat, 8K ise 16 kat daha yüksek çözünürlüğe sahiptir.
UHDTV’nin 4K sürümünün 3840×2160 piksel olması bir tesadüf değildir.

Bu

çözünürlük HD görüntülerin (1920x1080 çözünürlüğünün) tam 4 katını oluşturmakta ve 16:9
ekran oranına uyum sağlamaktadır. 16:9 ekran oranı televizyon yayıncılığı açısından bir
standart haline gelmiştir. Bu standardın devamı açısından UHD önem taşımaktadır.
Son dönemin en ilgi çeken televizyon teknolojilerinden UHD, bir diğer adı ile 4K uydu
yayınlarına da sıçrayarak yayıncılık anlamında yeni bir dönemin başlamasına neden olmaktadır.
Günümüzde yaygın olarak gerçekleştirilen HDTV yayıncılığına göre sunduğu 8 milyon piksel
ile yaklaşık olarak dört kat daha iyi bir görüntü vaat eden UHDTV’ler yayıncıların ve
izleyicilerin dikkatini gün geçtikçe daha çok çekmektedir. ABD verilerine göre 2014’te
gerçekleşen 800 bin adetlik UHDTV satışı, 2015 yılı içerisinde en az 3 milyona yükseleceği
tahmin edilmektedir (Yakın Gel. Et. Tek., 2015).
HDTV’ler ile başlayan üst seviye görüntü kalitesine sahip yayıncılık anlayışı, 3D
teknolojisi ile bir adım daha ileri gitmiştir. İzleyiciler kendilerini televizyon teknolojilerinde
gerçekleşen bu akıma bırakarak evlerinde sinema kalitesinde içerik kullanmaya alıştırmıştır.
Bu noktada 4K video içerikleri ve UHDTV yayıncılığı koskoca bir sinema perdesini dolduran
görüntüyü evimizdeki çok daha küçük televizyon ekranına taşımaktadır. Bu durum mükemmel
bir netlik ve seyir keyfi oluşturmaktadır. İhtiyaçların ötesinde bir görüntü kalitesi UHDTV’le
ile izleyicilere vaat edilmektedir. Buna karşılık; 4K televizyon ekranları pek çok televizyon
üreticisi tarafından tüketiciye sunulmaya başlanmış, onlarca sinema, dizi prodüksiyonları 4K
olarak çekilmiştir. 4K yayıncılığı, 4K içeriklerin yaygın şekilde tüketiciye ulaşmasını
sağlamakta kilit bir rol üstlenmektedir. Bu doğrultuda, uydu üzerinden “H.265” (HEVC) video
sıkıştırma formatı ile UHDTV deneme yayınları başlamıştır.
Başlangıçta ITU, tarafından önerilse de, UHDTV, ITU ve SMPTE tarafından ortak
tanımlanan bir standart halini almıştır. ITU- R Study Group 6 başkanı Christoph Dosch, ekran
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çözünürlükleri standart ile ilgili önerilerin, dünya çapındaki kurumların UHDTV’yi gerçeğe
dönüştürmeye güvenle başlayabileceği anlamına geldiğini ifade etmektedir (ITU at a glance.
2012).
Yapım formatı standartları (SMPTE ST 2036-1 ve ITU-R BT.2020) tek değil iki görüntü
formatı (UHDTV1 3840 x 2160 ve UHDTV2 7680 x 4320) belirterek durumu
karmaşıklaştırmaktadır (Fautier, 2014). 3840x2160 ve 7680x4320 çözünürlüğünde ki
televizyonlar UHDTV (Ultra HDTV) olarak adlandırılmaktadır. Bu iki çözünürlük, sırasıyla
4K ve 8K olarak bilinmektedir. Japonya UHDTV2 yolunu seçerken, ABD ve Avrupa
UHDTV1’i tercih etmektedir (Fautier, 2014).
Yeni standartları meydana getiren ITU-R Working Party 6C (Program üretim ve kalite
değerlendirmesi) başkanı David Wood ise, UHDTV’nin televizyonun eşi görülmemiş bir
gerçeklik seviyesine ulaşmasının bir başlangıcı olduğunu belirtmektedir (ITU at a glance.
2012).. Ekran çözünürlüğüne ek olarak UHDTV için kare hızları ve renk kodlamayla ilgili
değişiklik uygulamalar bulunmaktadır.

Çözünürlük

QuadHDTV

UHDTV- 1

UHDTV- 2

4 x HD:

3840 x 2160 Piksel

7680 x 4320 Piksel

3840 x 2160 Piksel
Tarama Formatı

progressive

progressive

progressive

Bit Derinliği

8 bit dağıtım,

10-12 bit

10-12 bit

(Renk derinliği)

10 bit prodüksiyon

Kare Hızı

HD: 50 - 60 Hz
gibi

HD +

HD +

100 ve 120 Hz gibi

100 ve 120 Hz gibi

Renk

ITU-R Rec. 709

ITU-R Rec.
BT.2020

ITU-R Rec. BT.2020

Örnekleme

4:2:0 (dağıtım),

4:2:0 (dağıtım),

4:2:0 (dağıtım),

4:2:2, 4:4:4
prodüksiyon

4:2:2, 4:4:4
prodüksiyon

4:2:2, 4:4:4
prodüksiyon

16 x 9

16 x 9

16 x 9

Ekran Oranı
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Şekil 6: UHDTV Parametreleri (Puigrefagut, 2014):
Bu parametreler yapım, dağıtım ve sunum için tanımlanmıştır. UHDTV ile “interlaced”
(geçmeli) formatların ömürlerini tamamladığı gözlemlenmektedir. UHDTV yayıncılık
progresif tarama yöntemi, 50/60 kare, 100/120 kare formatlarına izin veriyor olması ile hızlı
çekimlerde daha fazla avantaj ve görüntü kalitesi sunmaktadır. Diğer önemli değişiklik, renk
alanı ve bit derinliğiyle ilgilidir. Mevcut Rec.709 HD standardı 8 ila 10 bit derinlikle sınırlı
iken, UHD Rec. 2020 8 bit’i kaldırmakta ve sadece 10 ile 12 bit derinliklerini desteklemektedir.
Rec 709 tabanlı günümüzdeki uygulamalar, yayın ve sinema endüstrileri tarafından yetersiz
görülmektedir. ITU-R Rec 709 tabanlı HDTV’lerde her piksel için 8-bit RGB renk bilgisi
kullanılmaktadır. 8 bit renk derinliğine sahip bir noktacık 28 =256 adet renk alabilmektedir. Üç
rengin toplamında 24-bit renk derinliği elde edilmektedir. UHDTV’lerle birlikte kullanılan

ITU-R Rec. BT.2020 renk derinliği toplamda 30 bit veya 36 bit’e çıkmaktadır. Renk başına 2bit’lik artış ile 24-bit bir ekran yaklaşık 16.8 milyon (256x256x256) renk görüntüleyebilirken,
30 bit ekran 1,07 milyar, 36-bit bir ekran ise yaklaşık 68,71 milyar renk gösterebilmektedir.
Renk zenginliğinin görüntüye katkısı çözünürlükten çok daha belirgin olmaktadır (Duyar,
2010: 17-18). 32 bit uzunluğunda bir renk kodu gerçek renk olduğu varsayıldığında
UHDTV’lerin hayatımıza ne kattığını anlamak daha kolaylaşmaktadır.
DVB Projesi UHDTV’ye aşamalı bir giriş planlamaktadır. DVB Yönetim Kurulu
Başkanı Phil Laven’a göre; “HEVC” en son geliştirilen sıkıştırma teknolojisi ve diğer
kullanımlara göre UHDTV yayıncılığının kilidini açacak anahtar olarak görülmektedir
(Rivington, 2014).
“HEVC” sıkıştırma formatının mevcudiyetine bağlı olan bu gelişmeler aşağıda yer
almaktadır (Puigrefagut, 2014):
DVB UHDTV Aşama 1: 2014 ve 2015 yılları için önerilen ilk aşamasının özellikleri:


10 bit/s ve 60 kare / saniye



8M piksel görüntüler. 3



3840x2160 çözünürlük



Bt. 2020 veya 709 renk uzayı



Ses 5.1 veya 7.1
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Laven’a göre, yeni DVB-UHDTV Aşama 1’in özellikleri UHDTV’nin kapılarını
açmakta ve Aşama 2 için potansiyelleri yaratarak bir sonraki seviyeye hazırlamaktadır
(Rivington, 2014).
DVB UHDTV Aşama 2: 2015 ve sonrası için önerilen aşamanın özellikleri (Avid
Technology, 2014: s. 3):


120Hz’e çıkan kare hızları



Yüksek dinamik aralıklı görüntü



Gelişmiş ses

Bu yayınları alabilecek set-üstü cihazların (set-top box) 2015 yılında satışa sunulması
planlanmaktadır (Rivington, 2014). Aşama 2’de, yüksek kare hızları ve HDR video gibi yeni
özellikler uygulanması çözünürlük ve renk üretimi dışındaki farklılıklar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kare hızları artarak spor ve hızlı hareketli görüntülere daha da kaliteli görüntüler
elde edilmesi sağlanmaktadır. 3D videolar için 120fps görüntü çok daha iyi bir 3D keyfi
yaratmaktadır. Yüksek dinamik aralık bir amatör ekranda büyük fark yaratıp çok daha fazla
kontrast üreterek gerçek bir sahnenin aydınlığını daha iyi korumaktadır (Avid Technology,
2014: 2).
DVB UHDTV Aşama 3: Aşama 2’nin bir üst kalitesi olarak planlanan özellikleri:


7280 x 4320: 8K ekran çözünürlüğü



33M piksel görüntüler

2020 Tokyo olimpiyatlarının bu teknoloji ile yayınlanması planlanmaktadır. Uyumlu set
üstü cihazlarının ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili kesin bir tarih bulunmamaktadır. Bununla
birlikte, UHDTV’yi üreticiler, dağıtıcılar ve tüketiciler için pratik ve gerçek haline getirmeye
yönelik bu çalışmalar hızla hayata geçirilmektedir. Örneğin; DVB UHD Aşama 1’in özellikleri
kullanılarak Canlı UHD yayın uydusu faaliyete geçmiştir (SES Communications, 2014).
İlk UHD demo kanalı “Eutelsat Communications” tarafından Ocak 2013’ te “EUTELSAT
10A” uydusundan Avrupa yayınına başlamıştır (Çalışkan, 2013). Bununla birlikte BBC
televizyonu 4K belgeseller hazırlayarak ilk içerik üretici kanalar arasında yerini almıştır. BBC’
nin yayınları dışında Güney Kore UHD yayıncılıkta transmiter kodlaması olarak DVB-T2 adlı
bir mimari üreterek bu yayıncılık modelinin gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir (Çalışkan,
2013). Ülkemizin Teknoloji devlerinden biri olan Türksat A.Ş., uydu teknolojilerinde bir ilke
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öncülük yaparak geçtiğimiz yıl içerisinde 4K UHDTV test yayınına başlamıştır. 4K UHDTV
test yayını, HEVC (H265) destekleyen, uydu alıcılı 4K UHD televizyonlarda, 12123 MHz
frekans, Yatay (Horizontal) polarizasyon, 15.000 Sembol Oranı, FEC:3/4 parametreleriyle
izlenebilmektedir. 4K teknolojisi ile ilk canlı yayın ise Digiturk tarafından 22 Şubat 2014
tarihinde oynanan Beşiktaş – Galatasaray maçının yayınlanması ile gerçekleştirilmiştir. Bu
bağlamda ülkemizde de 4K teknolojisi ve UHDTV yayıncılığı konusunda önemli gelişmeler
yaşanmaktadır.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan bu gelişmelere karşılık yüksek çözünürlüğün daha geniş
bant aralıklarına ve daha yüksek maliyetlere oluşacağı bir gerçektir. Bu sebeple planlanan
takvimin dünya genelinde yaygınlaşması tahmin edilenden daha uzun sürecektir.
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Şekil 7: UHD bant genişliği karşılaştırması (Fautier, 2014)
Tablodan da anlaşıldığı üzere, yayıncılar ve üreticiler kullanılabilir bant genişliği ve
iletilen/saklanan bit başına maliyetin kısa dönemde sadece UHDTV1’e imkan vereceğini,
UHDTV2’nin uzun vadeli bir hedef olduğunu düşünmektedirler (Fautier, 2014).
4K çözünürlükteki UHDTV ile HD yayınları “upscale” adı verilen bir yöntem ile
çözünürlüğünü artırarak izlemek mümkün olmaktadır. Yüksek kaliteli yayınlar UHDTV’lerde,
HD bir televizyonda olduğundan biraz daha canlı ve detaylı görünmektedir. . geniş renk gamı
veya daha yüksek progresif kare hızını desteklemesi nedenleri ile bir UHDTV ekranında
mevcut HD izlemeyi iyileştirmektedir. Buna karşılık bir UHDTV ekranında mevcut HD
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izlemeyi normalden biraz uzakta oturarak yapmak gerekmektedir. Aksi takdirde detay
düşüklüğü çok göze çarpmaktadır. Ultra HD kalitesinde bir görüntü izlerken ise tam tersine,
tüm detayları görebilmek için normalden biraz daha yakında oturmak gerekmektedir.
HDTV’leri izlerken 3 ekran boyu uzakta bir mesafede bulunulması tavsiye edilmektedir. Daha
yakın bir mesafede izlendiğinde baş ağrısı ve pikselleri görmeme gibi sorunlar yaşanmaktadır.
Çok daha yüksek çözünürlüğe sahip UHDTV’lerde ise yaklaşık olarak bir ekran uzaklığından
seyretmemiz görüntüyü en iyi şekilde izleyebilmemiz için yeterli olmaktadır. HDTV’lerin
izlediği uzaklıktan aynı boyuttaki UHD bir televizyon izlendiğin de arada pek bir fark
algılamamaktadır. Bu yüzden ekrana daha yakın oturulmalıdır. Televizyonun boyutu
büyük olmasa bile 4K çözünürlüklü bir televizyon yakından seyredildiğinde görüntü kalitesi
çok daha net ve görüntünün daha çok içinde etkisi hissedilmektedir.
Henüz 4K çözünürlüğünde devamlı yayın yapan televizyon kanalının bulunmamasına
karşılık, tıpkı HD televizyonların ilk çıkışındaki başarı grafiği, UHDTV’lerde de
görülmektedir. Televizyon kanallarının bu çözünürlüklere henüz ulaşmamasına karşılık UHD
televizyonlarının yaygınlaşmasının nedeni yeni çıkan akıllı telefonların bile 4K video kayıt
yapabilecek seviyeye gelmiş olmasıdır. Bireylerin bütün gün baktıkları akıllı telefonlarla,
duvarlarda asılı olan kocaman televizyonların aynı çözünürlüğe sahip olması, yükselen
beklentileri karşılamayan bir noktaya gelmişti ki UHDTV’ler hızlıca yaygınlaşmaya
başlamıştır. Şu anda UHD televizyon yayınlarını izleyemesek de 2004 yılından beri
Hollywood’da çekilen tüm filmler 4K çözünürlüğüne uygun olarak kaydedilmektedir.
UHDTV’ler üreten Sony firması, bu formata sahip çevrimiçi 4K video mağazasını tüketiciler
ile paylaşmaktadır. Youtube 4K çözünürlüğe sahip videolar eklemeye başlamış durumda bunun
yanı sıra UEFA 2016 Avrupa kupası 4K olarak çekilmesi planlanmaktadır. 4K çözünürlüğü,
bilgisayarlar tarafından desteklenirken, pek çok oyun sever bu çözünürlükte oyun
oynayabilmekte ve yeni çıkan filmleri izleyebilmektedir. Bu yüksek kaliteli görüntüleri işlemek
ve oynatmak için çok güçlü işlemcilere ihtiyaç duyulmakta ve yüksek işlem güçlü yeni nesil
işlemciler yaygınlaştıkça 4K görüntü standardı da daha fazla kullanım alanı bulacaktır. Bu
gelişmeler ve izleyici tarafında oluşan talep UHDTV’lerin yaygınlaşmasını hızlandıracaktır.
2012 yılında yaklaşık olarak 40 bin liradan piyasaya sunulan bu televizyonlar şimdilerde daha
uygun fiyatlara satılmaktadır. 4K yayıncığa ve içeriğe olan yatırımın artması izleyici tarafında
ilginin bu yönde toplanmasına neden olmaktadır. 4K diğer adıyla UHDTV yayıncılığı
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günümüzün ve yakın geleceğimizin televizyon yayıncılığı modeli olarak gelişimini
sürdürmektedir.
8K televizyon yayıncılığı, standartları (4320p: 7680 × 4320 – 33.2 megapiksel)
belirlenmiş aşama aşama geçilmesi planlanan bir UHDTV yayın formatı dır. 8K formatı
günümüzde yaygın olan HDTV yayınların tam 16 katı daha yüksek bir çözünürlüğü
sunmaktadır. Full HD (1920×1080), Ultra HD (3840 × 2160) 4K, Ultra HD-2 (7680 × 4320)
8K ifadeleri yatay çözünürlük piksek değerine göre sınıflandırılmaktadır.

Şekil 7: Televizyon Ekranı Çözünürlükleri (Drake, 2013)
8K teknolojisi ile yapılan yayınlar iki farklı şekilde tanımlanmaktadır. Birincisi UHDTV
yayıncılığının üçüncü aşaması olarak UHDTV-2’dir. İkincisi isimlendirme ise, Japon yayın
firması NHK’nin 8K ile ilgili yapmış olduğu çalışmalara verdiği Super Hi-Vision (SHV) adıdır.
8K görüntü çözünürlüğü ile 4K’nın iki katı olan 7680×4320 çözünürlüğüne
ulaşılmaktadır. Bir 8K televizyonun piksel sayısına ulaşabilmek için çift sıralı 4 tane HDTV’yi
bir araya getirmek gerekmektedir. Bununla birlikte, 8K televizyonlar 33.2MP çözünürlükte bir
resim gösterebilmektedir. Görüntüyle ilgili iyileştirmelerin yanı sıra sesle ilgili de kalite artışı
söz konusudur. Super Hi-Vision yayıncılık ile 22.2 kanala kadar ses desteği sunulmaktadır
(Bradbury ve Woodward, 2014: 156). Bu sistemde televizyonun izlendiği odada hoparlörler üç
katmanda konumlandırılmaktadır: Odanın üstünde dokuz hoparlör, ortasında on hoparlör,
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altında üç hoparlör ve düşük frekanslar için de iki hoparlör yerleştirilmektedir. Bu yöntemle
sesler doğal ortamda nasılsa, odada da aynı açılardan dinlenebilmektedir (Kesim, 2012).
8K gibi yüksek çözünürlüklü görüntülerin bir avantajı, her bir piksel daha yakın bir
mesafeden insan gözü tarafından ayırt edilememektedir. Ekrandaki görüntünün iyi
algılanabilmesi için seyretme mesafesinin ekran yüksekliğinin 0.75 katı bir mesafede olması
gerekmektedir. Ekrandaki görüntü 100 derecelik açı ile seyredilmektedir ve seyretme açısı daha
da genişlemiştir.
8K televizyon ekranı Sharp Firması tarafından şimdiden üretilmiş durumdadır
(Bradbury ve Woodward, 2014: 156). Japonya’da 2016’da devreye girecek 8K TV test
yayınları için üretilen bu televizyon 4K çözünürlüklü televizyonlara alışamamış izleyiciler için
yeni bir dönemin başlangıcını ifade etmektedir. Bireyler 4K’nın ne olduğunu anlamadan 8K ile
karşı karşıya kalmaktadır.

Şekil 8: Ekran Boyutları ve Görüş Açıları (Puigrefagut, 2014)
NHK yaptığı testler ile UHF bandı üzerinden 8K görüntüyü taşımayı başarmış, 2020
Tokyo olimpiyatlarının bu teknoloji ile tüm dünyaya yayınlanması hedef olarak belirlenmiş ve
bu doğrultuda çalışmalar sürdürülmektedir. NHK, 2012 Londra Olimpiyatlarında yarış
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alanlarından canlı 8K yayını 280Mbps’lik bir IP stream’e dönüştürerek uydu linki ile
Londra’dan ABD ve Japonya’daki perdelere iletimini sağlamıştır. 2016 yılında gerçekleşecek
Rio de Janeiro Olimpiyatları için Japonya’da deneysel 8K yayınları yapmak için anlaşmalara
varılmıştır (Shilov, 2013).
Bu

yüksek

çözünürlüğün

hayata

geçirilebilmesi

için

video/ses

sıkıştırma

teknolojilerinde yeni atılımlar gerçekleşmelidir. Ayrıca, 8K çözünürlük çok büyük ekran
uygulamaları için geçerli olacaktır. Oturma odamızın duvarını kaplayan ekranlar şeklinde.
Resim kalitesi 70mm filmin iki katı olan 8K yayıncılık evlerimizde sinema kalitesinden daha
fazlasını vaat etmektedir. Bu yayıncılık modeli gelecek on yılın televizyon yayıncılığını
şimdiden belirlemektedir.

3.2. İzleyiciye Etkileri
.
Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak televizyon yayıncılığında 4:3 SD yayıncılıktan
ve çözünürlüklerden (PAL: 720x576, NTSC: 640x480), önce HD (1280x720) daha sonra Full
HD (1920x1080) ve 3D (3 Boyutlu) yayıncılık modellerine geçiş gerçekleşmiştir. Bununla
birlikte UHD; 4K ve 8K çözünürlüklü deneme yayınları başlamıştır. Televizyon ekranında
meydana gelen bu değişim izleyicilere daha geniş bir renk aralığı ve daha yüksek bir derinlik
algısı sunmaktadır. Kısacası, gerçeğin yansıması gelişen teknolojilerle televizyon ekranında
hayat bulmaktadır. Daha geniş bir çekim alanı ve daha geniş bir izleme alanı vaat eden yeni
teknolojiler tüketiciye giden yolun tamamında ek teknoloji harcamaları gerektirdiği için bu
teknolojilerin yayılması ve uyumlaşma süresi uzamaktadır. Televizyon yayın formatlarında
meydana gelen değişimler için (Ör. HDTV’den UHDTV’ye geçiş) evdeki televizyondan,
seyredilen programın çekimine kadar bütün altyapının değişmesi gerekmektedir. Yeni formatta
yayının oluşabilmesi için dizi, film, programları çeken yapım şirketleri ve yayın kanallarının
kullandığı kamera ekipmanları yeni formatın özelliklerine sahip olmalıdır. Buna karşılık,
televizyon değiştirme sıklığının telefon ve tablette olduğu gibi iki yıla kadar düştüğü
düşünüldüğünde kitleler teknolojilere uyum sağlayamadan yeni bir televizyon yayın sistemine
geçilmektedir. HD ve 3D yayıncılıkta bu durum fazlasıyla hissedilmiştir.
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yayıncılığında

yeniliklerin

hızlı

yayılmasının

ve
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sağlanamamasının temel nedeni teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesine (HD den 3D ye geçiş
gibi) karşılık içerik üretiminin bu hızda gerçekleşmemesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca yeni
formatların gerekliliği izleyici tarafından anlamlandırılamamaktadır. HD ekran kaliteli izleyici
açısından oldukça yeterli iken yeni ekran çözünürlükleri izleyicinin kafasını karıştırmaktadır.
SDTV den HDTV’ye geçiş yapan kullanıcıların büyük çoğunluğu, televizyonların boyutunda
da büyük bir değişim yaşamıştı. Boyutla birlikte piksel yoğunluğunun artması, görüntü
kalitesinde çok büyük bir fark oluşturmuştu. Ancak, HDTV’den UHDTV’ye geçişte pikseller
artışına ve doğal olarak görüntü kalitesi artmasına rağmen TV boyutlarının hemen hemen aynı
kalması nedeni ile HDTV ye geçişteki heyecan ve memnuniyet yaşanmayacaktır. 4K
çözünürlüğe sahip ekranlar çok net resimler gösterebilseler de 720 ve 1080 p arasındaki farkı
bile standart ekran boyutlarında anlayamadığımız zamanlar olabilmektedir. Bu yüzden 4K
farkını hissetmek için oldukça büyük bir ekrana ihtiyaç duyulmaktadır. Evlerimizin boyutları
düşünüldüğünde oturma odamızın bir duvarını kaplayan televizyon ekranına ne kadar
ihtiyacımız olduğu tartışma konusudur.

Bir diğer tartışma konusu da bu kadar yüksek

çözünürlüklü ve net görüntüye ihtiyacımız olup olmadığıdır. HDTV yayıncılığının kalitesi
standart ekran boyutlarında izleyiciyi fazlasıyla tatmin ederken daha fazla bant genişliğine ve
terabyte’larca büyüklükte bir HDD’ye ihtiyaç duyan yeni yayın teknolojileri neden televizyon
yayıncılığın gündemine gelmekte ve izleyiciye sunulmaktadır. Dünyada ki ilk 4K UHDTV 84
inç ve yaklaşık kırk bin liradan piyasa sunulduğu düşünüldüğün de bu durumun
anlamlandırılması kuşkusuz daha kolay olacaktır. Yeni teknolojiye küçük bir servet ödenerek
ulaşılmaktadır. Bu bağlamda televizyonlar belirli fiyatlarda sabit tutularak televizyon
değiştirme sıklığının telefon, tablette olduğu gibi kişisel kullanıma yönelik cihazlara eşdeğer
hale getirmek teknoloji üreticilerinin hedefi olduğunu söylemek mümkündür. Televizyonun
sinema ile sürekli mücadelesinde bir ileri hamle olarak (Williams’tan aktaran Köksalan, 2010:
85) görünen bu gelişmeler aslında tüketime yönelik itici gücü oluşturmaktadır. Üreticiler
yenilikçilerin dikkatini çekmek ve kritik kitlenin yaratılması için kitlelerin birlikte televizyon
başına geçtiği önemli organizasyonlarda (Olimpiyatlar, Dünya ya da Avrupa Kupası Maçaları
gibi) yeni teknolojileri izleyicilere sunmaktadırlar. Bu bağlamda televizyon teknolojileri
incelendiğinde, teknoloji tarafında meydana gelen yeniliklerin yayıncı ve izleyici tarafında
maliyetlerinin uyum sağlanan giriş evresinde çok yüksek olması nedeni ile yeniliğe uyum
sağlayanların yüzdesini azaltmakta, yeni teknojilerle üretilmiş içeriğin teknolojilerden daha
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uzun sürede yaygınlaşması da zaman açısından uyumlaşmanın uzun sürmesine neden
olmaktadır. Bu noktada izleyicilerin hatta yayıncı kuruluşların kafası karışmakta ve bir
teknoloji karmaşası yaşanmaktadır. Bu karmaşa içerisinde televizyon izleyicisi ve yayıncısı
daha stabil bir teknolojiye ihtiyaç duymaktadır. Buna karşılık televizyon teknolojilerindeki
gelişmelerin “Vizontele” filminde yer alan “Zeki Müren’de bizi görecek mi?” repliğindeki
metafor hayat bulana kadar hızlı bir şekilde devam edeceği öngörülmektedir. Televizyon
ekranlarının olmadığı televizyon stüdyoları ile birebir, canlı görsel iletişime geçilebilen
yayıncılık modelleri ve daha fazlası gelecekte bizleri beklemekte.

Kaynakça
AKYOL, Onur: "Televizyon Ekranının Değişimi", Yeni Medya Çağında Televizyon,
İstanbul, Ed. Özel S.,, Derin Yayınları, ss.170-202, 2015.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

96

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde televizyon yayıncığı teknolojilerinde meydana gelen değişim ve bunun
ekranlara etkisi. Ekranlarda meydana gelen dönüşüm ve izleyicinin izleme deneyimi ile ilgili
değişim aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi HDTV çözünürlüğünü tanımlamaktadır?

a)

1920 x 1080

b)

720 x 576

c)

1920 x 1280

d)

4000 x 3280

e)

640 x 480

2)
Aşağıdakilerden hangisi 3DTV oluşumunu sağlayan gözlüklü ve gözlüksüz
modeller arasında yer almamaktadır?
a)

Anaglyphic 3D (pasif kırmızı-mavi gözlükler)

b)

Polarization 3D (pasif polarize gözlükler)

c)

Alternate-frame sequencing (aktif gözlükler)

d)

Sanal bakış açısı

e)

Hiçbiri

3)
3DTV’lerde Aktif tip gözlüklerde televizyon ile gözlük arasındaki bağlantı nasıl
sağlanmaktadır?
a)

Kablolu

b)

Infrared veya bluetooth ile

c)

Bağlantı bulunmamaktadır

d)

Renk değişimi ile

e)

Hiçbiri

4)

Aşağıdakilerden hangisi UHDTV çözünürlüğü tanımlamaktadır?

a)

1920 x 1080

b)

1280 x 720

c)

3840 x 2160
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d)

8000 x 4000

e)

4000 x 1080

5)
Aşağdakilerden hangisi HDTV ile 4K arasındaki farklar arasında yer
almamaktadır?
a)

4KTV, HDTV’nin tam 4 katını oluşturmaktadır

b)

4KTV’ler daha kalitelidir

c)

4KTV’ler daha yüksek çözünürlüklüdür

d)

4KTV yayıncılığı HDTV’den daha yaygın bir yayıncılık türüdür

e)

Hiçbiri

6)

Aşağdakilerden hangisi yeni ekran teknolojileri ile ilgili değildir?

a)

4K

b)

UHD

c)

8K

d)

LCD TV

e)

HD

7)

Aşağdakilerden hangisi yeni ekran teknolojileri gelişim sırasını doğru olarak
vermiştir?

a)

3D-HD-Full HD-Ultra HD

b)

HD-Full HD-3D-Ultra HD

c)

Ultra HD- Full HD- HD-3D

d)

4K-8K-Full HD-3D

e)

HD-3D-8K-16K

8)

Aşağdakilerden hangisi HDTV ile ilgili değildir?

a)

İlk denemeler Japon yayın kuruluşu NHK tarafından yapılmıştır

b)

1920 x 1080 ekran çözünürlüğü sunar

c)

1920 x 1020 ekran çözünürlüğü sunar

d)

16:9 ekran formatındadır

e)

SDTVDen en az 2 katı yüksek çözünürlük

9)

Aşağdakilerden hangisi progresif tarama yöntemi ile ilgili değildir?
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a) Geçmeli tarama yöntemidir
b) Her seferinde yeniden taranan bir tam kare
c) Film karesinin oluşma prensibine benzer özellikli
d) Dikey çözünürlük her zaman tümüyle verilmekte
e) Ayrıntılarda bozulma meydana gelmemektedir
10)

Aşağdakilerden hangisi Avrupa’da Kullanılan HDTV Standartları ile ilgili

değildir?
a)

1080 Satır, 25 Kare/Saniye, Geçmeli Tarama

b)

1080 Satır, 25 Kare/Saniye, Ardışık Tarama

c)

720 Satır, 50 Kare/Saniye Ardışık Tarama

d)

2160 Satır, 25 Kare/Saniye Ardışık Tarama

e)

1080 Satır, 50 Kare/Saniye Ardışık Tarama

Cevaplar
1)A, 2)D, 3)B, 4)C, 5)D, 6) D, 7) B, 8) C, 9) A, 10) D
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4. HOLOGRAM TEKNOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Hologram Nedir?
4.2. Holografik Televizyon
4.3. Hologram Teknolojisinin Kullanıldığı Alanlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Hologram Nedir?
Holografik Televizyon nasıl çalışır?
Hologram Teknolojisinin Kullanıldığı Alanlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Hologram
yayın
teknolojisinin
teknik
özellikleri öğrenilecek..

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hologramın
günlük
yaaşamda kullanım alanları
öğrenilecek.

Hologram teknolojisinin ne
olduğu kavranılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Hologram
Hologram TV
Holografi
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Giriş
Filmlerde gördüğümüz ancak günümüz teknolojileri artık hayatımızda bir yer edinmeye
başlayan hologram teknolojileri ve televizyon yayıncılığında kullanımı bu bölümde
incelenektir.

4.1. Hologram Nedir?
Üç boyutlu görüntüler üretmenin bir başka yolu “Star Wars” gibi bilim kurgu filmlerde
sık sık görülen hologram görüntüleme sistemidir. Cem Yılmaz’ın oynadığı GORA filminde de
bu teknolojiye atıfta bulunan sahneler yer almaktadır.

Resim 1: Star Wars filmi hologram örneği33
Lazer ışınlarının eş zamanlı hareket oluşturması ve bu hareket sonucunda bir fotoğrafın
üç boyutlu hale geldiği yönteme hologram adı verilmektedir. Hologram ilk kez 1948 yılında
fizikçi Dennis Gabor’un yaptığı çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Dennis Gabor’un yaptığı
çalışmalar sırasında henüz lazer geliştirilmemiş olmasına karşılık holografinin esaslarını

“ Holografik Mesajlaşma Sistemi”, (Çevrimiçi) http://thgtr.com/gercek-hayatta-gormek-istedigimiz-bilimkurgu teknolojileri/holografik-mesajlasma-sistemi, 5 Mart 2012
33
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yayınladığı ilk makalesinde ortaya koymuştur. 1963 yılında hologramı gerçekleştiren Gabor
“Geleceği Yaratalım” kitabı ile buluşunu dünyaya duyurmuştur. Tekniğe “Holografi” adını
veren ve bu konuda ilk çalışmaları yapan Gabor, bu buluşu ile 1971 yılında Nobel Fizik
ödülünün sahibi olmuştur.
Holografi kelimesinin kökü Yunanca “holos” bütün anlamına gelmektedir. Holografi
bir cisimden gelen dalgaya ait toplam bilgiyi, hem genlik hem faz değerlerini kaydeder. Bu
anlamda hologram, bir objenin üç boyutlu kaydı, başka bir deyişle lazerden yansımasıdır.

4.2. Holografik Televizyon
Farklı yerlerdeki kişilerin, birbirlerinin görüntülerini üç boyutlu görmeleri üzerine
kurulu bu teknoloji televizyonda ilk olarak 2008 yılında ABD’de yapılan seçimler sırasında
CNN ekranlarında uygulanmıştır. CNN televizyonu seçimleri izlerken, muhabiriyle ilk kez
canlı, üç boyutlu insan hologramı kullanarak iletişim kurdu. Chicago’daki muhabirin, CNN’nin
New York stüdyolarındaki sunucunun karşısına, canlı ve “üç boyutlu” olarak taşınması,
Obama’nın seçim kazanmasının ardından, ABD’de en çok konuşulan konu olmuştur.
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Resim 2: CNN stüdyoları hologram bağlantısı34
“Üç boyutlu ve canlı olarak” bağlantı yapılan ilk muhabir, CNN’den Jessica Yellin
oldu.

Seçim

akşamı, Chicago’da

Barrack

Obama’yı

izleyen

Yellin, daha sonuçlar

açıklanmadan önce, CNN’nin New York’taki stüdyolarına bağlandı. Bağlantı, CNN’nin New
York’taki sunucusu Wolf Blitzer’in, “Chicago’ya bağlanıyoruz” sözleri ile başladı ve New
York’taki stüdyoda, Blitzer’in karşısında, Yellin’in üç boyutlu görüntüsü belirdi. Kendisinin
üç boyutlu canlı bağlantı yapan ilk gazeteci olduğunu anlatan Yellin, bunun tekniği hakkında
da izleyicilere bilgi verdi. Chicago’da, Obama’nın bulunduğu binanın hemen yakınındaki bir
çadırda bulunduğunu söyleyen Yellin, çadırda CNN teknik ekibinin 35 yüksek çözünürlüklü
kamerayı daire şeklinde dizdiklerini, kendisinin de bu dairenin ortasında durduğunu anlattı.
Görüntüsünün bu kameraların tümü tarafından çekilerek, New York’taki stüdyoya canlı olarak
aktarıldığını kaydeden Yellin, böylece New York’ta, sunucu Blitzer’in karşısında, gerçek
boyutlarıyla görüntü olarak yer aldığını söyledi. Bu bağlantı televizyon tarihine bir ilk olarak
kayıtlara geçmiştir. Bu tekniğin daha uygun maliyetlerde oluşturulması, yaygınlaşmasını hızlı
bir şekilde sağlayacaktır.
Güney Kaliforniya Üniversitesi Grafik Laboratuvarı 3 boyutlu nesneleri görüntülemek
için çok sayıda avantaj sunan bir form faktörü ile kolayca tekrarlanabilir, düşük maliyetli 3
boyutlu görüntü sistemini bulduğunu geçtiğimiz yıllarda açıkladı. 35 Gerçekliği, hologram
teknolojisi ile görüntü olarak aktarmanın en önemli zorluğu arka planın yaratmada ortaya
çıkmaktadır.36

34

“CNN Hologram Technology”

(Çevrim içi) http://www.labnol.org/internet/video/cnn-hologram-technology-for-web-conferencing/5219/, 8
Eylül 2010
35
Andrew Jones v.d., “Rendering for an Interactive 360 Light Field Display”, ACM Siggraph Conference
Proceedings, s. 1,
(Çevrimiçi) http://gl.ict.usc.edu/Research/3DDisplay/3DDisplay_USCICT_SIGGRAPH2007.pdf, 8 Eylül 2010.
36
Lars-Ingemar Lundström, Understanding Digital Televison: An Introduction to DVB Systems with
Satalite, Cable, Broadband and Terrestrial TV Distribution, America, , Elsevier , Focal Pres, 2006, s. 282.
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Resim 3: Hareketli Holografik Sunum Örneği37

Üç boyutlu televizyonun bugünkü noktadaki gelişimi izleyiciler için gerekli gözlük
olmadan 3 boyutlu film gösterme yeteneğine sahip büyük düz-panel TV geliştirme yönündedir.
Hologram yayıncılık şekli gelecek 10 yılın teknolojisi olarak karşımıza çıkması
öngörülmektedir.

4.3.

Hologram Teknolojisinin Kullanıldığı Alanlar

Hologram herhangi bir nesnenin, objenin lazer fotoğrafıdır. Hologramların en güzel
özelliği sadece çok güzel ve etkileyici olmaları değil, aynı zamanda da ileri teknoloji ürünü
olmalarıdır. Hologramlar her biri ışığı farklı şekilde yansıtan bir görüntünün katmanlara
ayrılmış halleridir. Hologram iki ayrı lazer ışınının bir araya gelerek oluşturduğu üç boyutlu bir
fotoğraftır. Lazer ışınlarının renkleri, dalgaların uzunluğuna göre değişir. Lazer aktive edildiği
andan itibaren bir kapak ışının geçip geçmediğini kontrol eder. 2 Lazer ışını ise 90 derecelik bir
açı ile ikiye bölünür, bu iki ışının birleştiği bir nokta oluşturulur ve bu iki ışın beyaz bir ekrana
yansıtılır.

37

A.e., s.283.
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Bir obje seçilir, seçilen obje titremeyecek bir şekilde lazer sisteminin bulunduğu masaya
yerleştirilir. Bu objenin önüne bir cam koyulur. Ayraç adı verilen bir sistem lazer ışınını ikiye
ayırır ve ışının birini objenin önüne diğerini ise arkasına gönderir. Işınlardan biri kalıbın ön
çephesine doğru gider ve orda yoğunluğunu düzenleyen bir mercekten geçer. Tıpkı fotoğraf
çeker gibi burada da film kullanılıyor.

Objenin önündeki cam plakaya bu film zarar görmeyecek bir biçimde yapıştırılıyor.
Ardından bir başka cam ile bu film iki cam arasına sabitleniyor. En ufak titreşim bile her şeyi
alt üst etmeye yeter. Lazer çalıştırılır tam gücü 250milyon milivolt’dur. 1 Saniyelik lazere
maruz kalan obje lazerleme süresini tamamlamış oluyor. Burdan sonrası aynen fotoğraf
sektöründeki film banyo işlemi gibidir. Farklı bir kaç solüsyondan geçen film tamamlanmış
oluyor ve hologram hazır.
Elimize aldığımız resim normal bir fotoğraftan çok farklı bir görüntüye sahiptir. Resme
sağdan solda veya yukarıdan aşağıdan baktığımızda resmin diğer profilini görebiliriz. Ayrıca
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hologram mantığı ile 3 boyutlu boşlukta görüntü elde edilmesi mümkündür. Birbirinden farklı
2 ayrı ortamın birinde bir kişinin hologram sistemi ile alınan kayıtları, başka bir yerde sanki
kişi oradaymış izlenimi vererek görüntü oluşturulmasını imkan vermektedir. Bunun için bu
sistemden yaklaşık 24 tane kullanmak gerekir.

2012 yılında Amerika'da düzenlenen Coachella festivalinde dünyaca ünlü müzisyen
Tupac'ın hologramının kullanılması, hologram teknolojisini tüm dünyaya tanıtmıştı. Bu
anlamda geçtiğimiz günlerde Japonya'da da oldukça ilginç bir gösteriye imza atıldı. Japon
besteci ve piyanist Yoshiki, geçtiğimiz günlerde verdiği konserinde kendi hologramı ile birlikte
özel bir şova imza attı. İlk başta Yoshiki'nin hologramı sahnede gözüktü ve daha sonra da
Yoshiki'nin kendisi geldi. Daha sonra ise birlikte piyano çaldılar.
Hologram teknolojisi şu anda günlük hayatımızda yeri olan bir uygulama
değil. Bleen adlı girişim ise holografik teknolojileri kullanarak evlerimize, herhangi bir gözlük
gerektirmeksizin 3 boyutlu görüntü desteği sunan hologram görüntü yansıtan cihazları sokmaya
çalışacak. Bleen’in akla gelebilecek olan pek çok kullanım alanı olacak. Oyunlar, filmler,
eğlence, e-ticaret ve sağlık gibi farklı alanlarda kullanılabiliyor. Geliştiricilere de açılan yeni
bir platform olan Bleen’in içinde çok yakın bir gelecekte inanılmaz uygulamaları görmemiz
mümkün olabilir. Bleen Store adıyla bir ekosistem de oluşturacak olan Bleen’e, pek çok
geliştiricinin de ilgi göstereceği aşikar. Kendisini 3 boyutlu projeksiyon sistemi olarak
nitelendiren Bleen’in Indiegogo’da başlattığı kampanya 225 bin dolar toplamayı hedefliyor.
Şekil olarak oldukça şık gözüken ve farklı yapıda modelleri bulunan Bleen cihazlar, 225 dolar
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karşılığında rezerve ettirilebiliyor. Ürün piyasaya çıkmaya hazır olduğunda ise Bleen
kargoladığı anda sizden ekstra bir 175 dolar daha talep edecek ve Bleen cihazı 400 dolar
karşılığında satın alabilecek. Ürünün piyasaya çıktığında ise fiyatının 800 dolar civarında
olması bekleniyor.

Dünyada 3 boyutlu efekt ve gösteri teknolojilerinin yaratıcı patentlerini elinde tutan ve
birçok başarılı projeye imza atan Musion, tarafından hayata geçirilen 3 boyutlu hologram
teknolojisi uygulamaları; eğitim, sağlık, siyaset, bilim, emlak gibi hayatın içerisinde pek çok
konuda, ihtiyaca uygun çözümler sunmaya devam ederken, geleceğin teknolojisi olarak
adlandırılan hologram, dünya devi şirketlerin gelecek planlamalarında odak noktalarından biri
haline dönüştü.

112

Son olarak Microsoft tarafından açıklanan Windows 10 işletim sistemi ile birlikte
HoloLens uygulaması evlerin içine kadar girecek. Geliştiricilerin holografik deneyimler
tasarlamasını sağlayan bir dizi özellik içeren yeni üründe Windows 10 uygulamaları hologram
olarak çalışacak. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran yeni nesil hologram teknolojisi
uygulamalarının, hayatın her alanında yaygınlaşmaya devam edeceğini vurgulayan Musion
Türkiye Kurucusu Murat Günenç, "Aylar önce ifade ettiğimiz gibi çok kısa süre içerisinde
hologram teknolojisi çok hızlı bir ilerleme kaydediyor. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe,
hologram uygulamalarının kullanım alanları da genişlemeye devam edecek. Evlerde,
işyerlerinde bu teknoloji daha da yaygınlaşacak. İnternet üzerinden görüşmelerde hologram
görüntülerden yararlanılacak" diyerek, uygulamanın uzun soluklu sonuçlar doğuracağını
söyledi. Ülkemizde ve dünyada, günden güne hologram teknolojisi uygulamalarının daha da
yaygınlaştığına dikkat çeken Günenç, "Musion olarak bu girişimi başlattığımız beri
söylediğimiz ilk söz, geleceğin teknolojisi olan bu uygulamanın hayatımıza büyük kolaylıklar
sağlayacağı ve dünya genelinde yaygınlaşacağı oldu. Bu sözümüzün de her geçen gün ortaya
çıkan başarılı çalışmalar sayesinde gerçeğe dönüştüğünü görmekteyiz. Son olarak sektöründe
dünya devi olan Microsoft bu teknolojiyi bünyesinde kullanacağını açıkladı. İnanıyorum ki
ilerleyen zamanlarda, çok farklı sektörlerde ve uygulamalarda bu teknolojiyi görmeye devam
edeceğiz. Musion olarak, çalışmalarımızda hep yeniliklere öncelik vererek, farklı çözüm
seçeneklerini kullanıcılara ulaştırmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Daha çok televizyonlarda gördüğümüz hologram teknolojisi, Voxon'la birlikte artık
evlerimize gelecek. Hologram teknolojisi hemen hemen herkesin ilgisini çeken ve son yıllarda
hızla gelişen bir teknoloji. Birçok yerde ve amaçta kullanılan bu hologram teknolojisinin en son
örneğini İspanya’da yapılan bir eylemde görmüştük. Eylemciler eylem yerine gitmeyerek
hologramlarını eylem alnına yansıtmışlar. Aranızda Star Wars izleyen varsa, hologram
teknolojisinin en çok göz önüne çıktığı filmlerden bir tanesi olduğunu iyi bilir. Özellikle
Prenses Leia’ya Obi-Wan Kenobi tarafından gönderilen mesajları yansıtan R2-D2’nun
kullandığı hologram teknolojisi, çoğumuzun sevdiği sahnelerden bir tanesidir. Peki, bu
teknolojiyi günlük hayatımızda ne zaman kullanmaya başlayacağız? Voxon adındaki bir
şirketin yapmış olduğu ve Indiegogo üzerinden bağış toplamaya başlayan VoxieBox adındaki
bu cihaz sayesinde, R2-D2’nun yaptığı şekilde hologram teknolojisini kullanabiliyoruz.
Resimler 3D boyutlu bir şekilde yansıtan cihaz, Indiegogo üzerinden yapmış olduğu
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kampanyada aslında bir etkinlik bileti satıyor. Bu etkinlikle ürünü duyuracak olan şirket, seri
üretim için daha sonra para toplamaya başlayacak
.
Filmlerde sıkça kullanılan hologramların bir gün gerçek olacağına hep inandık. Bugün
bu hayale yakınız ama sahnelerin tam anlamıyla gerçek olmasına daha zaman var. Tüm bu
gelişmeler yaşanırken Outwork’ün kurucusu Cengiz Ayyıldız ve ekibi, dünyada ilk olacak bir
proje üzerinde çalışıyor. Yıldız Savaşları’nda Prenses Leia’nın, sanal görüntü transferiyle “bana
yardım et Obi-Wan” dediği günden bu yana, bilimkurgu filmlerinin en heyecan verici
unsurlarından birisi hologram teknolojisi oldu. Sayısız filmde kullanılan hologramların bir gün
gerçek olacağına hep inandık. Bugün bu hayale yakınız, ama film sahnelerinin tam anlamıyla
gerçek olmasına daha zaman var. Teknoloji tabanlı etkinlik yönetimi şirketi Outwork’ün
kurucusu Cengiz Ayyıldız’a göre Yıldız Savaşları’ndaki gibi hologram görüntü yapmak
bugünün teknolojisinde mümkün değil: “Işığın yapısından dolayı dijital görüntüyü mutlaka bir
yüzey üzerine yansıtmanız gerekiyor. Bu, gözle görülmeyecek kadar ince bir perde, şeffaf bir
yüzey, buhar veya su olabilir. Ama bir taşıyıcı yüzey şart.”
İstanbul merkezli şirketin kurucusu Ayyıldız, lisans eğitimini Doğuş Üniversitesi, MBA
eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapmış genç bir girişimci. Eğitiminin ilk
yıllarından itibaren profesyonel çalışma hayatına adım atmayı hayal etmiş. Fark oluşturacak bir
alana yönelmek isteyen Ayyıldız, 3 boyutlu görüntü sistemleri ve hologramlara merak salmış
ve bu alanda etkinlik projeleri geliştirmek üzere Outwork’ü kurmuş. 2008’de kurulan şirket için
gereken teknoloji tedarikini Polyvision sağlıyor, onun başında da kuzeni Aret Yıldız var.
Cengiz Ayyıldız, piyasada şimdilik rakipsiz olduklarını ifade ederken, memnuniyetini
gizlemiyor: “Türkiye’de bu alanda bizden başka, bu kadar büyük ölçekte iş yapan başka bir
şirket yok. Bu işe çok emek verdik. Hologram ve görüntü işini beş senedir yapıyoruz ama
araştırmalara uzun yıllar önce başladık. Danimarkalı holografik teknoloji şirketi Vizoo’nun
Türkiye distribütörlüğünü aldık. Ama sadece ürün tedarik etmedik, Türkiye’deki ilk hologram
defile, ilk indoor 3D mapping gibi projeler yaptık. 3D zemin grafik sanatçısı Kurt Wenner’ı
Vestel için Türkiye’ye getirdik. Farklı neler yapabilirsiniz sorusuna doğru cevap veren 16
kişilik bir ekibimiz var. Çok özel talepler gelmesi durumunda dışarıdan da destek alıyoruz.”
Hologram görüntü son yıllarda dünyanın çeşitli şov ve etkinliklerinde etkileyici biçimde
kullanılan bir teknoloji. 2012’de Amerika’da düzenlenen Coachella müzik festivalinde, bundan
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15 yıl önce hayatını kaybeden şarkıcı Tupac’ın sahnede Snoop Dog’la sanal düet yapması çok
ses getirmişti. Burberry ve Diesel gibi moda markaları bu teknolojiyi defilelerinde uyguladı.
Japonya’da ise Hatsune Miku adlı sanal animasyon karakterinin verdiği hologram konserler ise
büyük ilgi gördü. “Dünyada iki tür hologram teknolojisi var, biz Free Format adlı teknolojiyi
kullanıyoruz. Yeşil veya mavi fon önünde çekilen görüntüler veya animasyonlar, özel olarak
ışıklandırılmış bir ortamda, gözle kolay görünmeyen holografik bir perdeye yansıtılıyor.
Perdedeki görüntüler belirli bir mesafeden izlendiğinde holografik olarak görünüyor. Gerçekte
2 boyutlu bir görüntü izliyoruz, ama özel ışıklandırma, derinlik algısı ve göz yanılmasından
dolayı sanki 3 boyutluymuş gibi algılıyoruz.” diyor Ayyıldız.

Başbakan Erdoğan’ın İzmir’deki hologramlı parti toplantısını da organize eden
Ayyıldız’ın belirttiğine göre çekim için yaklaşık 1 gün, post prodüksiyon içinse 2-3 gün
harcanmış. Gösterilen ilgiye oldukça şaşırmış: “Çekimler esnasında gerek Başbakan gerekse
ekibi oldukça rahattı. Bunun benzeri çok etkinlik yaptık ama bu teknolojinin Başbakan
tarafından kullanılması büyük ilgi çekti. Bu projenin o hafta dünyada en çok konuşulan
haberlerden birisi olacağını hiç tahmin etmiyorduk.” Siyasilerin hologramı kullanması yeni
yeni yaygınlaşan bir durum. Bu teknolojiyi dünyada ilk kullanan politikacı Hindistan’ın Gujarat
eyaleti başkanı Narendra Modi olmuştu. 53 ayrı organizasyonda bu teknolojiyi kullanan Modi,
Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Kapısında hologram mankenin hoş geldiniz dediği ve bir
bilimkurgu film şirketinin stüdyosunu andıran ofisinde konuştuğumuz Ayyıldız, “Peki nereye
gidiyor bu hologram teknolojisi?” sorusu karşısında oldukça heyecanlanıyor: “Bu teknolojinin
ucu bucağı yok. Şimdiye kadar hep mevcut teknolojiler üzerinde bir şeyler yapalım dedik ama
şimdi yeni teknolojileri geliştirelim istiyoruz. Outwork ve Provision olarak üzerinde
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çalıştığımız bir projemiz var ve bu dünyada ilk olacak. Stereoskopik Hologram adı verilen bir
teknikle 3 boyutlu televizyon veya sinemada aktif gözlüklerle izlediğimiz görüntüyü holografik
olarak oluşturacağız. İzleyici üzerinde çok büyük etkisi olacak. Bir de yedi farklı ilde aynı anda
yayınlanacak hologram konser projemiz var.”
Iron Man filminde Tony Stark'ın sahip olduğu tekolojiyi her zaman kıskanılmıştır.
ofisinde kullandığı en ufak teknolojik ürün bile ''vay anasını'' dedirtecek türdendir. İşte o Tony
Stark'ın ortaya bir sandalye çekip ordan oraya kaydırdığı, büyütüp küçülttüğü o hologramik
sanal ortam, kısa bir süre içinde gerçek olabilir. Bu teknoloji üzerinde bir süredir çalışmalar
yürüten Japon araştırmacılar, üç boyutlu ve fiziksel temasa duyarlı, etkileşime girebilen
hologramlar yapmayı başardılar. Dokunuşları algılayabilen ve tepki veren hologramlar, oldukça
güçlü lazerler kullanılarak üretilmekte. Belli bir noktaya odaklanan lazerlerin enerjisi, havayı
iyonize etmeyi başarıyor ve oluşan plazmatik noktalar görüntüyü ortaya çıkarıyor. ''Peri
Işıkları'' olarak adlandırılan bu hologramlara dokunan kişilerin dediklerine göre, karşılaştıkları
his zımpara kağıdına dokunmayla benzerlik göstermekte. Tsukuba Üniversitesi Digital
Nature Group tarafından hayata geçirilen projede, hologramın meydana gelme aşamasında
lazerlerin sunduğu yüksek hız dokunma hissini arttırıyor, ayrıca hologram dokunmaya eş
zamanlı olarak tepki verebiliyor. Bu etkişelim, hologramın oluştuğu bölümün alt kısmında
bulunan özel kameralar ile sağlanıyor. Proje yolun epey bir başında. Ancak bu tarz bir
teknolojinin sunabileceği şeylerin bir sınırı olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Yani bu
sistem zaman içinde gelişerek hayal edemeyeceğimiz alanlarda, hayal edemeyeceğimiz
şekillerde kullanılabilir. Bekleyip göreceğiz
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Microsoft, geçtiğimiz aylarda demo olarak tanıttığı hologram teknolojisini kullanan
bilgisayarı ile ilgili ilk canlı demoyu gerçekleştirdi. Hologram teknolojisi bilimkurgu
filmlerinin vazgeçilmezlerinden biri olduğu için her kuşağın “gelecek hologram teknolojisi ile
gelişecek” hayali sürekli vardı. Microsoft bu hayali gerçekleştirme yolunda bir adım atmış
görünüyor. Microsoft’un 2015’in başında tanıttığı HoloLens adı verilen giyilebilir cihazın
Microsoft yazılımlarıyla birleşerek nasıl çalıştığının paylaşıldığı bu demo hologram
teknolojisine uygun olarak tasarlanmış bir ev üzerinde anlatılıyor. Demo üzerinde cihazın
özellikleri anlatılırken en çok dikkat çeken şey HoloLens üzerinde açtığınız bir görüntünün
sizin talebiniz doğrultusunda bir yere sabitlenebiliyor olması veya sizi takip edebiliyor olması.
Ayrıca bu cihaz sayesinde desteklenecek en önemli alanlardan birinin de tıp olduğu görülüyor.
Bir insan iskeletinden tutun da kalbin çalışmasına kadar birçok detayı çok rahat ve net bir
şekilde inceleyebiliyorsunuz. Ayrıca bu bize “öğretme” ürünü olarak da harika bir ürün
olabileceğini gösteriyor. Microsoft’un gösterdiği bir diğer şey ise hologram teknolojisinin
gerçek dünya ile nasıl çalışabileceğiydi. Sahnede bulunan bir robot üzerinde sadece HoloLens
sahibinin bir komutuyla hologramik bir robot ortaya çıktı ve komutları ile ilgili yardımcı
olmaya başladı. Build2015 konferansında demosu yapılan bu ürünün geliştirilmesinin
tamamlanması ve son kullanıcıya ulaşması bakalım ne kadar zaman alacak. Google Glass’ın
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lansmanı sonrası son kullanıcıya ulaşamaması gibi bir problem yaşanmaz umarım (Kaynak:
http://sosyalmedya.co/microsoftun-hologram-teknolojili-cilgin-bilgisayarinin-canli-demosu/).
2007'de 2012 Londra Olimpiyatları için İngiltere'de düzenlenen toplantıya David Beckham bir hologram olarak katılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen "World Future
Energy" zirvesinde Prens Charles'ın holografik görüntüsü sahnede belirip bir konuşma
yapmıştı. Ekim 2008'de ise kriket oyuncusu Shane Varne, Avustralya Melbourne'deki National
Sporting Museum'da kendi holografik görüntüsüyle karşılaştı.
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118

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hologram teknolojisinin ne olduğu ve kullanım olanları incelendi. Özellikle
televizyon yayıncılığında kullanım şekli ve teknikleriortaya koyuldu.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi hologram teknolojisi ile özdeşleşen filmdir?

a)

Star Wars

b)

Matrix

c)

Uzay Yolu

d)

Terminator

e)

Avatar

2)
Aşağıdaki muhabirlerden hangisi ilk hologram bağlantısı ile TV stüdyosuna
bağlanmıştır?
a)

Ali Kırca

b)

Jessica Yellin

c)

Christiane Amanpour

d)

Korcan Karar

e)

Helen Thomas

3)
Aşağıdaki siyasilerden hangisi hologram teknolojisini Türkiye de ilk defa
kullanmıştır?
a)

Devlet Bahçeli

b)

Deniz Baykal

c)

Recep Tayip Erdoğan

d)

Kemal Kılıçdaroğlu

e)

Tarkan

4)
Aşağıdakilerden hangisi hologram teknolojisinin yaygınlaşmasına diğerlerinden
daha fazla katkı sağlamıştır?
a)

CNN muhabirinin canlı yayına hologram teknolojisi ile bağlanması
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b)
2007'de 2012 Londra Olimpiyatları için İngiltere'de düzenlenen toplantıya
David Beckham’ın bir hologram olarak katılması
c)
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen "World Fu-ture Energy" zirvesinde
Prens Charles'ın bir hologram olarak katılması
d)
2012 yılında Amerika'da düzenlenen Coachella festivalinde dünyaca ünlü
müzisyen Tupac'ın hologramının kullanılması
e)

Tarkan’ın hologram gösterisi

5)

Aşağıdakilerden hangisi hologram ile ilgili değildir?

a)

Lazer ışınlarının eş zamanlı hareket oluşturması

b)
Bir cisimden gelen dalgaya ait toplam bilginin, hem genlik hem faz değerlerinin
kaydedilmesi
c)

Bir objenin üç boyutlu kaydı, başka bir deyişle lazerden yansıması

d)

Işınlanma

e)

Hiçbiri

6)

Aşağıdaki Türk filmlerinden hangisinde hologram teknolojisine vurgu
yapılmıştır?

a)

GORA

b)

Dünyayı Kurtaran Adam

c)

Mayıs Sıkıntısı

d)

Hokkabaz

e)

Vizontele

7)

Aşağıdakilerden hangisi hologram teknolojisi ile ilgili değildir?

a)

1963 yılında ilk hologram gerçekleştirilmiştir

b)

Holografi bir cisimden gelen dalgaya ait toplam bilgiyi, hem genlik hem faz
değerlerini kaydeder

c)

Hologram teknolojisi şu anda günlük hayatımızda yeri olan bir uygulamadır

d)

Bir objenin üç boyutlu kaydı, lazerden yansımasıdır

e)

Hologram görüntü son yıllarda dünyanın çeşitli şov ve etkinliklerinde kullanılan
bir teknolojidir
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8)

Aşağıdakilerden hangisi hologram teknolojisi ile ilgili değildir?

a)

Hologram teknolojisi sadece filmlerde kullanılmaktadır

b)

Holografi bir cisimden gelen dalgaya ait toplam bilgiyi, hem genlik hem faz

değerlerini kaydeder
c)

Hologram teknolojisi şu anda günlük hayatımızda yeri olan bir uygulama

değildir
d)

Bir objenin lazerden yansımasıdır

e)

İlk hologram Dennis Gabor tarafından gerçekleştirilmiştir

9)

Aşağıdakilerden hangisi holografik televizyonun önündeki en önemli engeldir?

a)

Hologram teknolojisi sadece filmlerde kullanılması

b)

Arka planın yaratmada yaşanan zorluklar

c)

Hologram teknolojisi şu anda günlük hayatımızda yeri olan bir uygulama

olmaması
d)

Bir objenin lazerden yansımasıdır

e)

Görüntülerin lazerden yansıtılamaması

10)

Aşağıdakilerden hangisi holografik televizyon ile ilgili değildir?

a)

Hologram yayınlar başlamıştır

b)

Arka planın yaratmada yaşanan zorluklar

c)

Hologram teknolojisi şu anda günlük hayatımızda yeri olan bir uygulama

olmaması
d)

Bir objenin lazerden yansımasıdır
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e)

Üç boyutlu ve canlı olarak bağlantı yapılan ilk muhabir, CNN’den Jessica

Yellin’dir

Cevaplar
1)A, 2)B, 3)C, 4)A, 5)D, 6) A, 7) C, 8) A, 9) B, 10) A
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5. DİGİTAL ORTAMDA CANLI TELEVİZYON YAYIN TEKNOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Canlı Yayın

5.1.1. Canlı Yayın Aracı
5.1.2. 3G Sistemler
5.1.3. Too Way Uydu Internet Çözümleri
5.2.

Sosyal Medya Üzerinde Canlı Yayın

5.2.1. Periscope
5.2.2. Youtube
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Canlı Yayın nedir?
Sosyal Medya Üzerinde Canlı Yayın nasıl yapılır?
Canlı yayın araçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Televizyon yayıncılığında
canlı yayın uygulamasının ne
olduğunu ve hangi teknik
koşullarda
yapıldığının
anlaşılması.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Canlı yayın teknolojilerinin
bilinmesi
Sosyal medyanın televizyon
yayıncılığı olarak canlı
yayınlarının
nasıl
etkilediğinin kavranması
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Anahtar Kavramlar
Canlı yayın
Sosyal medya
Canlı yayın aracı
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Giriş
Televizyon yayıncılığının en önemli unsuru olan canlı yayını anlama ve canlı yayın
teknolojilerini inceleme bu bölümde öğreneceklerimizi içermektedir. Ayrıca sosyal medya
üzerinden popüler canlı yayın uygulamaları ve bu uygulamaların televizyon yayıncılığına
etkileri incelenecektir.
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5.1. Canlı Yayın

Günümüzde canlı yayın en önemli kavramlardan biri haline gelmiştir. Canlı yayın
olmaksızın gerçek bir haber kanalı gibi işlev görmek artık mümkün değildir. İzleyiciye anlık
olarak gerçek haberin olduğu anda verilmesi oldukça önemlidir ve birçok haber kanalının
gerçek değerini belirler. Canlı yayın yapabilmek için farklı uygulamalar mevcuttur ve o anki
ulaşılmak istenen haberin kalitesi ve zamanlama / finans ile ilgili farklı alternatifler mevcuttur.
5.1.1. Canlı Yayın Aracı
En kaliteli yöntem canlı yayın aracı yöntemidir ve broadcast kalitesinde yayın
yapılmasını sağlar. Buradaki amaç, kaliteli bir yayını gerçek aktüel kameralarla yapmak ve aynı
broadcast çözünürlüğünde yayını uyduya çıkarak yapılan yayındır. Tahsis edilen frekanslarda
(saatlik dilimler halinde uydudan alınan bant genişliği) yayın bir seyyar (mobil) uplink
cihazından uyduya (türksat) çıkılır ve tahsis edilen frekanstan ilgili yer istasyonundan yayın
alınır. Bunu elde etmek için bir adet canlı yayın aracının olması gerekir. Canlı yayın aracı
büyükçe bir van (minibüs) tarzı kapalı bir araç olup, üstünde uydu bağlantısı için özel bir uydu
takip ve uplink cihazı kullanır. Canlı yayın aracının içinde de seyyar bir reji vardır ve resim
masası, kj, vtr gibi ek cihazlarla tam bir TV istasyonu gibi bağımsız bir yayını da uyduya
çıkabilir. Ancak çoğu zaman canlı yayın aracı saf canlı görüntüyü uydu decoder aracılığı ile Tv
istasyonuna oradan da rejideki resim masasına işlenmesi için gönderir. Canlı Yayın Aracının
en basiti araç hariç sadece kitleriyle $ 100,000 başlar ve $ 250,000 civarlarında orta düzey canlı
yayın araçları mevcuttur. Mevcut bir büyük Ducato tarzı minibüs alıp kendi uygulamamızla
canlı yayın aracına çevirmekte mümkündür.38

38
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Bir canlı yayını iletmek için öncelikle en az 100 Bin liradan başlayan bir yayın aracı
alınır ve her yayın için 10 Bin liradan başlayan uydu/link kiraları ödenerek ekranlara görüntüler
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ulaştırılır. Yayın süresine göre bu fiyatlar da artar. C ve KU BANT ile ''Yalnızca video'' aktarımı
yapılabilmektedir. Yani KU Bant, fotoğraf, yazı & dosya transferine imkan vermiyor. Yani 150
bin liralık bir canlı yayın yaparken görüntüleri anında aktarabilirsiniz ama bir fotoğrafı, bir
yazıyı ve dosyaları gönderemezsiniz. Ayda 300 Liraya 40 saat canlı yayın yapmanızın mümkün
olduğu ve nokta hedefli sinyal demetlerini daha iyi destekleyen Ka Bant, Türkiye'de yeni
duyulmaya başlamış olsa da Amerika'da dünyaca ünlü DirecTV ve Dish Network yıllardır Ka
bandından televizyon yayını yapıyor. Çünkü, KA BANT kapasite ve esnekliği artırırken
maliyetleri azaltan uydu haberleşme endüstrisinin sağlıklı devamı için çok önemli. Ka bandı
önceki C ve Ku bantlarından yüksek, 26.5Hz ila 40GHz frekans aralığında çalışarak önceden
kullanılmayan spektrumu haberleşmeye açıyor. Bu olanak jeosenkron yörüngede kullanılabilir
aralıkların sayısının sabit olmasından kaynaklanan uydu kapasitesindeki fiziksel kısıtlamayı
aşıyor. Ka bantlı uydular girişim olmadan mevcut C ve Ku bantlı uydularla beraber
konumlandırılarak işlem kapasitesi artırılabiliyor. 20Mbps’e kadar bit hızlarında haberleşme
sağlayan yüksek frekanslar birçok yerde sabit geniş bantlı hizmetlerle rekabet edebiliyor.
Yüksek frekanslar belli bir performans seviyesi için alıcı çanak antenin boyutunun da
küçültülmesini de sağlıyor. 1.2m çaplı bir Ku sisteme eşit iletim kapasitesi sunan 65cm çaplı
bir Ka sistemi, yerde büyük tasarruf sağlarken görüntü kirliliğini de azaltıyor. Yayıncılıkta Ka
bandının kullanımına önemli bir ilgi, uyduyla haber toplama alanından geliyor. Eutelsat’ın
NewsPotter hizmetinde olduğu gibi, yeni kuşak, hafif cihazların üretiminde Ka bandının küçük
çanak anten boyutundan yararlanılıyor. Böylece yayıncılar ve hizmet sağlayıcılar sadece
dakikalar süren kurulumla sahadan canlı HD veya SD görüntü yayınlayabiliyorlar. Bir
otomobilin tepesine sabitlenecek kadar küçük ve canlı kayıtların, görüntü ve verilerin iletimi
için gezgin haber ekiplerini stüdyoya bağlıyor.39

5.1.2. 3G Sistemler
Yeni canlı yayıncılık çağında her yerden yayın yapabilme talepleri, elektronik haber
toplamada (ENG) mobil hücresel uplink kullanımını artırdı. Bu ihtiyacı karşılamak için son
39

http://fortunatv.blogspot.com.tr/2014/05/canli-yayin-araclarindan-nasilyapiliyor.html#sthash.CKtDCQ94.dpuf
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yirmi yıldır canlı haber ve etkinliklerin istenen her yerden canlı olarak yayınlanabilme
imkanları ve teknolojileri gelişti. Bu süreçte uplink teknolojisi birçok yayıncının önemli
yayınlarda kullanmakta tereddüt ettiği bir merak konusu olmaktan çıkıp tüm dünyadan
yayıncıların güvendiği, stratejik olarak önemli bir araç haline geldi. Mobil canlı yayın cihazları
Londra Olimpiyatları gibi küresel spor etkinliklerinden Sandy Fırtınası gibi doğal afetlere ve
Kuzey Afrika’daki sorunlara kadar en önemli haberlerin canlı yayınları için tüm dünyada
kullanılıyor. Şu anki gelişen sistemler çerçevesinde 3G iletişim teknolojisinin gelişmesinden
dolayı hücresel temelli cep telefonu şebekesi kullanarak 3g sistemler ile yayını vermekte
mümkündür. Teknik olarak en yakın baz istasyonundan cep telefonu temelli teknolojiyle yayını
vermeye eşdeğerdir. Burada amaç kamerayı bir sistem kullanarak cep şebekesi modemlerine
bağlamak ve 3g modemden yayını basarak görüntüyü cep telefonu şebekesinden TV
istasyonuna ulaştırmaktır. Bunun için yeterli sayıda 3G modem, yayını encode edip (sıkıştırıp,
dijital komponentlerine ayrıştıran) bir cihaz ve farklı sayıda 3G modemleri bond eden
(birleştiren) bir cihaz gereklidir. Bu yayın kanala ulaştığında encode edilen yayını decode eden
(tekrar birleştiren) bir cihaz ve bu yayını resim masasına uygun hale getiren bir server
gereklidir.
Sistem komple çözümleri $4500 (gönderen kısmı), $2000 alıcı kısmı ve batarya vs
aksesuarlarıda $1000 olmak üzere ortalama $8500 - $10,000 arasıdır (yurtdışı fiyatı). Türkiye
fiyatı yaklaşık 3 katı. 5 tanede 3G modem ve hat almak gereklidir. Bu sistem çok fazla stabil
değildir ama iş görmektedir. Daha stabil olarak 7 veya 8 modemle çalışan Live U veya TV U
cihazları vardır.
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Bu cihazlar aküleriyle ve daha stabil olan encoderleriyle tam bir çözüm sunmaktadırlar.
Alıcı kısımlarında kullanılan server teknolojisi de kuvvetli olduğundan daha az sorunludurlar
ve daha kesintisiz 3G yayın vermektedirler. Ortalama 40 bin TL ile 85 bin TL arasında fiyatları
değişmektedir. Bu hücresel uplink sistemleri bir canlı görüntü sinyalini yayın tesisine
ulaştırmak için 3G, 4G/LTE, WiFi, WiMax ve hatta BGAN uydu bağlantıları gibi çoklu
kablosuz bağlantı kullanıyorlar. Bu çok yönlü teknoloji yayıncılara acil haber ve canlı etkinlik
aktarmada klasik OB van araçları yerine esnek ve portatif bir alternatif sunuyor. Hareket
halindeki araçlar, uzak yerler, kötü hava koşulları gibi klasik ENG araçlarının çalışmadığı
yerlerde hücresel uplink kullanılabiliyor3G/4G kablosuz ağlar üzerinden canlı HD sinyallerini
iletmek için TVUPack Inverse StatMux adlı patentli bir teknoloji kullanıyor. Inverse StatMux
bir görüntü sinyalini alıp birden fazla kablosuz kanal üzerinde ters çoğullama yapıyor. İletim
alıcı uçta yeniden bir araya getiriliyor. InverseStatMux ile TVUPack görüntü sinyallerini aynı
anda birden fazla kanaldan ileterek 3G/4G ağların sınırlı bant genişliğinin etkilerini azaltıyor.
Böylece yayıncılar ağ üzerinde daha fazla miktarda veri gönderebildikleri için daha iyi görüntü
sinyali elde ediliyor. 3G/4G kablosuz ağlar üzerinden canlı HD sinyallerini iletmek için
TVUPack Inverse StatMux adlı patentli bir teknoloji kullanıyor. Inverse StatMux bir görüntü
sinyalini alıp birden fazla kablosuz kanal üzerinde ters çoğullama yapıyor. İletim alıcı uçta
yeniden bir araya getiriliyor. InverseStatMux ile TVUPack görüntü sinyallerini aynı anda
birden fazla kanaldan ileterek 3G/4G ağların sınırlı bant genişliğinin etkilerini azaltıyor.
Böylece yayıncılar ağ üzerinde daha fazla miktarda veri gönderebildikleri için daha iyi görüntü
sinyali elde ediliyor. 3G de yayın hareketliliğe göre de değişmektedir. Daha hareketli (koşmalı,
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kaçmalı) yayınlarda daha sorunlu iken sabit tutulan kamera görüntülerinde ise çok daha iyi
sonuç alınmaktadır. Tabiki o an ki baz istasyonunun durumuna göre de değişmektedir.
Türkiyede en iyi 3G broadcast açısından Vodafone da sonuç vermektedir. Ikinci olarak Turkcell
son olarak Avea dır. Ideal olarak hepsinin kombinasyonu bulunmalıdır.40

5.1.2.1. TVUPack

3G/4G kablosuz ağlar üzerinden canlı HD sinyallerini iletmek için TVUPack Inverse
StatMux adlı patentli bir teknoloji kullanıyor. Inverse StatMux bir görüntü sinyalini alıp birden
fazla kablosuz kanal üzerinde ters çoğullama yapıyor. İletim alıcı uçta yeniden bir araya
getiriliyor. InverseStatMux ile TVUPack görüntü sinyallerini aynı anda birden fazla kanaldan
ileterek 3G/4G ağların sınırlı bant genişliğinin etkilerini azaltıyor. Böylece yayıncılar ağ
üzerinde daha fazla miktarda veri gönderebildikleri için daha iyi görüntü sinyali elde ediliyor.

40
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Bir hücresel uplink çözümünde olması gerekenler
Her hücresel bağlantı sistemi yayın tesisine aynı kalitede görüntü iletemiyor. Kullanımda olan
kablosuz ağlar üzerinden iletim yapan bir dizi mobil uplink ürünü var, hepsi benzer bağlantıları
kullanıyorsa, sinyalin nasıl gönderildiğinin ne önemi olabilir? Günün sonunda televizyon
yayıncıları verinin nasıl iletildiğini dikkate alırlar; çünkü en önemli şey olan görüntü kalitesini
etkileyen odur. Yayın tesisine kaliteli görüntü iletemedikten sonra kamera ekibinin veya saha
muhabirinin ne kadar yetenekli olduklarının bir önemi yoktur. Yayın mühendislerinin uplink
çözümlerini değerlendirirken üç önemli etken üzerinde odaklanmaları gerekiyor; üstün görüntü
kalitesi, esneklik ve kullanım kolaylığı.
Kaliteli görüntü
Mühendisler kablosuz uplink çözümlerini incelerken bant genişliği sınırlamalarıyla ağ
kararsızlıklarının etkilerini azaltabilen ve HD görüntüleri gerçek çözünürlüklerinde iletebilecek
güçlü çözümler belirlemeliler. Bir uplink ürünü sinyali iletmek için birden fazla 3G ve 4G
bağlantı kullansa bile, birçok ürün gerçek bir HD sinyali gönderemez, çünkü iletimde olan
veriyi optimize edemezler. Görüntüyü iletimden önce az örnekleyip alıcıya ulaştığında yukarı
örneklemek, birçok ürünün yaptığı bir hata. İşleri kolaylaştırmak için yapılan bu gibi şeyler
renk kaybına ve netlik azalmasına neden oluyor. Görüntünün HD olduğu iddia edilse de, gerçek
HD olmuyor.
Bazı ürünler sinyali birden fazla kablosuz ağ üzerinden iletse de, donanımın sınırlı performansı
nedeniyle bir HD görüntü sinyalini kodlamak için gereken sinyal işleme gücünden yoksun
olabiliyor. Ürün HD kodlama için yeterli bilgi işlem gücüne sahip olmadığı için yine görüntü
kalitesi azalıyor. Önemli olan, profesyonel yayıncıların zorlu ağ koşulları altında bile gerçek
bir HD sinyali iletmeye yetecek güçte ve kapasitede bir uplink çözümü seçmeleri.
Esneklik
Profesyonel düzeydeki hücresel uplink çözümlerinin yayıncılara görüntü kaydetme ve
dağıtmada bir dizi yol sunma esnekliğine sahip olması gerekiyor. Örneğin TVUPack her türlü
mobil yayın ihtiyacına uyacak, eksiksiz bir uplink çözümleri ekosistemi sağlıyor. Küçük ama
güçlü sırt çantası sistemi, çok rahat taşınan kamera montajlı donanım, dizüstü bilgisayar, cep
telefonu ve tabletlerden görüntü kaydedip yayınlama gibi uygulamalarda TVU müşterileri her
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koşulda görüntü kaydedip yayınlamak için geniş çaplı araçlara sahip oluyorlar. TVUPack’in
modüler tasarımı, kullanıcıların stüdyolarda, uçuş paketlerinde, van araçlarında ve
helikopterlerde kullanım kolaylığı için eleman çıkarmalarını sağlıyor.

Kullanım kolaylığı
Bir hücresel uplink çözümü seçmeden önce diğer bir önemli etken de kullanım kolaylığı.
TVUPack çekim yerinde manüel yapılandırma gerektirmeden, sadece bir düğmeye basılarak
çalışan ilk hücresel uplink çözümü. Sahadaki kamera ekipleri canlı yayın yapabilmek için
donanımı önce yapılandırmak konusunda endişe etmiyorlar. TVUPack çok kolay kullanıldığı
için onlar da en iyi yaptıkları iş olan çekici görüntüler yakalama üzerinde yoğunlaşabiliyorlar.41

41

http://www.broadcasterinfo.net/125/makaleler/teknoloji.html
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5.1.3. Too Way Uydu Internet Çözümleri

3G cihazlarının yetersiz olduğu yerlerde 2 Way sistemide kullanılabilir. Bu bir nevi
uydu internet cihazıdır ve 3-5 Mbit arası hızlarda broadcast kalitesinde basmaktadır. Normal
canlı yayın aracı kalitesinde basabilmektedir. Sorun 3G cihazlarına göre daha ağır
ekipmanlardan ve uydu internet bağlantısı ve anteninden oluşmasıdır. Tamamen uydu
üzerinden internete bağlanmakta ve aynı şekilde H264 encoder protokolü kullanarak canlı
yayınları olabildiğince yüksek kaliteyle ana tv kanalına geçmek mümkündür. Kısmi bulutlu
havalar bile sistemi olumsuz etkilememektedir (Yoğun sağanak yağışı hariç). Her an her yerde
5-15 dakika arasında kurulabilir olması ve 3G sistemler gibi baz istasyonuna bağlı olmaması
ve yüksek çözünürlükte yayın basabilmesi en önemli avantajlarındandır.
Hareket halinde olan muhabir için uygun bir çözüm değildir ama sabit bir lokasyondan
çok kaliteli ve canlı yayın aracı kalitesinde yayın yapılabilir. Türkiyede motorlu anten ile
satıldığında 9500 Euro gibi bir fiyat çıkmaktadır. Buna 2500 dolarlık bir encoder eklenmelidir.
2000 Euro + kdv ve $2500 encoder fiyatı ile araca monte edilmiş ve motor ihtiva etmeyen anten
ile kullanılır. 9500 Eurolu hali Dobloya monte edilebilir. Mini bir canlı yayın aracı olarak
kullanılabilir. JVC nin WİFi kamerası eklenirse (4300 Euro) belli bir menzil kazanılıp
toplumsal olaylarda da kullanılabilir (http://www.articleassembly.com/images/deneme.pdf)
5.2. Sosyal Medya Üzerinden Canlı Yayın
Günümüz teknolojileri ve sonucunda oluşan sosyal medya yayıncılığı geleneksel
televizyon yayıncılığında büyük değişikliklere uğratmıştır. Televizyon yayıncılığının başat
şekli olan ve oldukça yüksek maliyeler ve uzmanlı isteyen canlı yayın kavramını da kökten
değişmesine neden olmuştur. Yüksek maliyet ve uzmanlık gereksinimi olmadan
kişiler/kurumlar internet üzerinden sosyal medya aracılığı ile canlı yayın yapabilmektedir. Bu
bir geleneksel televizyonda yer alan dizi, spor müsabakası olabileceği kişisel olarak üretilmiş
bir içerikte olabilir. Sosyal medya uygulmaları ile televizyon yayıncılığının şekli ve sonuç
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olarak içeriği hızlı bir şekilde değişime uğramaktadır. Bu bölümde itici kuvvet oynayan
periscope ve youtube üzerinden canlı yayın uygulamaları anlatılacaktır.

5.2.1. Periscope

Son dönemde hayatımıza giren yenilikler içerisinde en çok konuşulanı ve ses getireni
kuşkusuz Periscope. Mikro blog sitesi Twitter, Nisan ayında Periscope isimli uygulaması ile
karşımıza çıkmıştı. Kullanıcılarına canlı yayın yapma imkânı sağlayan Periscope, ilk
etapta iOS platformuna

sunulmuş

ve

kısa

süre

önce deAndroid’e

gelmişti.

Periscope, Twitter’ın internet üzerinden canlı yayın yapmasını sağlayan sosyal bir platform
olarak karşımıza çıkıyor. Periscope üzerinden yapılan canlı yayınlar tüm kullanıcılar tarafından
izlenebilmekte. Sosyal medyada takipçilerinize canlı yayın yapma imkanı veren bu
uygulamanın etki alanı giderek genişliyor. Özellikle Baltimore’daki olayların tüm dünyaya
aktarımında çok önemli rol oynayan yeni medyanın parlayan yıldızı, başlarda kendisine karşı
biraz çekingen bir duruş sergileyen Türk medyasının da son günlerde radarına girmiş durumda.
Geleneksel medyanın her anlamda can çekiştiği bir dönemdeyiz. Belki Türkiye’de öyle
olmadığını düşünüyor olabilirsiniz, ancak özellikle ABD’de (erken adapte olabildikleri için)
ciddi bir değişim var. Tek bir tweet dahi haber olabiliyor, üzerinde 2,5 dakikalık haber spotu
üretiliyor. Periscope, bu anlamda çok daha önemli, çünkü fotoğraf da değil, video şeklinde canlı
yayın yapabiliyoruz Periscope sayesinde.42
Başta gazeteciler olmak üzere ünlü isimlerden markalara Periscope herkesin elinde,
dilinde bu aralar. İyi kullanım örnekleri olduğu kadar, amatör ve kötü denemeler de çok fazla.
Hepsi bir yana belki de çok da farkında olmasak da sosyal medya, veri, vatandaş, drone ve son
olarak Periscope gazeteciliği konuştuğumuz bugünlerde yeni medyadaki dönüşümün belki de
tam manasıyla “Rönesans”ının tam ortasındayız. Ve çok yakında daha da net anlaşılacak ki 140
karakterin başlattığı vatandaş gazeteciliği çağı yeni medyanın eskilerin akıllarının yetmediği
dijital oyuncularıyla asıl şimdi başlıyor. Periscope’un kurucusu Kayvon Beykpour Gezi
42

http://www.digitalage.com.tr/gazetecilere-gore-periscope-gezi-gibi-bir-deneyimle-patlamayapar/2/#next
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olaylarında böyle bir eksikliği görüp bu hizmeti geliştirmeye karar vermiş. Sanırım Periscope
o dönemde çok daha farklı bir atmosfer yaratabilirdi.
Eski bir pop şarkısı olan “Life is Live” sözünü “Hayat canlı yayındır” şekline
dönüştüren Periscope ve Meerkat gibi sosyal medyaya doğrudan eklemlenen mobil
uygulamaların en önemli etkilerinin, yayıncılık inisiyatifinin geleneksel medyadan bireylere
geçişini hızlandırması ve mobil yurttaş yayıncılığın ve hatta bağımsız mobil gazeteciliğin
kapılarını ardına kadar açması olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu durum, zihinlerimizdeki
“medya”

kavramını

radikal

biçimde

değiştirecek

bir

güce

sahip.

Elindeki akıllı

telefon üzerinden bütün dünyaya canlı yayın yapma yeteneği kazanan milyonlarca insandan
kitlesel gündem peşinde koşan bir geleneksel medya muhabiri yayıncılığı beklemek doğru
değil. Zaten çoğu Periscope yayıncısı da böyle bir anlayış içine girmeden bireysel
yaşamlarından kendilerince “izlenmeye değer” buldukları anları

paylaşıyor. Kimi

arkadaşlarıyla bir mekandaki sohbetlerini, kimi gittiği seyahatte ilginç bulduğu bir yeri, kimi
statta ya da TV’de izlediği bir maçı, kimi ise o anda olan bir kazayı, yangını ya da kitleselliği
yüksek bir olayı. Böylesi geniş bir yayıncılık yelpazesi, aslında herkesin en fazla birkaç yüz
kanala sıkıştırıldığı bildiğimiz geleneksel medyadan farklı biçimde, dünyadaki milyonlarca
yaşam kesitinin siber ağlar üzerinden milyarlarca insanın önüne akmasına neden oluyor ki işte
yeni medya dediğimiz şey tam da bu zaten. Minik bir akıllı telefon üzerinden kitlelere hitap
etmenin hazzını yaşayan bireylere bakılırsa, bu Yeni Medya dönüşümü çok hızlı gelişecekmiş
gibi görünse de özellikle mobil iletişimde halihazırda yaygın kullanılan 3G şebekeleri
üzerinden bu gelişmeyi yakalamak zor. Buna bir de bireylerin henüz yayıncılık deneyimlerinin
az olmasını eklersek ilk aşamadaki abartma (hype) döneminin ardından trendin biraz düşeceğini
ve daha sonra özellikle geleneksel medyanın dönüşümüne kullanıcıların da inovatif yayıncılık
katkılarının eklemlenmesiyle birlikte ikinci bir çıkışla hayatlarımızın ana akım ekranlarından
biri olacağını düşünüyorum.43
Periscope‘un 26 Mart’ta yayınlanmasıyla birlikte uygulamayı ilk benimseyenler
teknoloji meraklıları ve medya kanalları oldu. İlk günlerinde deyim yerindeyse patlama etkisi
yapan uygulama, markalar için yeni bir PR kanalı olurken, şöhretlerin ve sanatçıların da
katılımıyla Periscope’un daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor ve elbette Türkiye de bir

43

http://www.digitalage.com.tr/gazetecilere-gore-periscope-gezi-gibi-bir-deneyimle-patlama-yapar/
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istisna değil. Periscope’un ilk günlerinden itibaren canlı yayın uygulamasını kullanmasıyla
dikkat çeken ünlülerden ilki Cem Yılmaz olmuştu. Twitter’da en fazla sayıda takipçiye sahip
ünlülerden biri olan Cem Yılmaz, Periscope’ta yeni film projesiyle ilgili görünmeyi tercih etti.
Projenin yapım aşamasında ofis toplantılarından kısa kesitleri izleyicilerle paylaşan Cem
Yılmaz, Periscope’ta 60 binden fazla takipçiye ulaştı. Cem Yılmaz’ın yayınları 58 binden fazla
beğeni aldı ancak kişisel fikrim Cem Yılmaz’ın Periscope yayınlarının yer yer “zorlama”
göründüğü. Bunda elbette Periscope’un henüz keşif aşamasında olmasının önemli bir payı var
ancak uygulamanın bugüne kadar belki sadece bir selfie ile sosyal ağlardan istediğini elde eden
şöhretleri farklı düşünmeye itmesi gerekiyor. Periscope’un potansiyelini açığa çıkaran en iyi
uygulamaların canlı yayınla tüketildiğinde anlamlı hale gelecek içerikler olduğu ortada.
Periscope yayınları 300 bin beğeniye yaklaşan Demet Akalın ise 16 binden fazla
kullanıcı tarafından takip ediliyor. Akalın Periscope’ta Erol Köse, Mehmet Gezegen gibi
isimlerle birlikte görünüyor, müzik dünyasına ilişkin açıklamalar yapıyor. Demet
Akalın’ın Periscope’u ne derece benimsediğini bilmiyoruz ancak takipçileri onu canlı yayında
görmekten memnun görünüyor. Tuba Ünsal, Oğuzhan Koç, Gökhan Türkmen, İrem Derici, Işın
Karaca, Murat Dalkılıç, Ömür Gedik, Yonca Evcimik ve daha birçok ünlü Periscope ile günlük
hayatlarından, kamera arkasından kesitleri takipçileriyle paylaşıyor ve canlı yayın bu şekilde
yeni normal halini alıyor. Günlük kullanımına ek olarak Periscope, lansmanlar için de bir kanal
olarak kullanılıyor. Bunun ilk örneklerinden biri de Soner Sarıkabadayı‘nın 13 Nisan’da yeni
single’ı ‘Unuttun mu Beni‘nin lansmanını Periscope’tan yapması olmuştu. Evinden canlı
yayınlayan Sarıkabadayı, bu yayını RAM İstanbul iletişim ajansıyla birlikte kurgulamıştı.
Periscope’un popülerliği canlı yayın formatının ilk olarak çağrıştırdıklarının dışındaki yayınları
da platforma çekiyor. Bu konuda hızlı davranan TRT, popüler Milat dizisinin ilk bölümünü
Periscope üzerinden canlı yayınlayarak dünyada bir ilke imza attığını iddia etmişti. Markalar
tarafında Pericope için biçilmiş kaftan denilebilecek bir uygulamayı hayata geçirenlerden biri
ise Vodafone olmuştu. Vodafone FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması’nın Ankara’da 45 Nisan tarihlerinde düzenlenen ikinci şehir elemelerini Periscope’tan canlı yayınlamış ve
binlerce gence ulaştığını söylemişti. Skyscanner’ın Periscope ile İstanbul dahil 24 şehirde 24
saatte gerçekleşen dünya turu yayını ise seyahat ve turizm sektörünün öncü projelerinden
biriydi. Bunlarla birlikte Periscope’ta bağımsız binlerce yayıncı, gün içinde işe giderken, pizza
yaparken, köpeğini uyuturken ya da siyaset konuşurken, 140 karaktere asla sığmayacak farklı
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deneyimi/düşünceyi

izleyicilerle

paylaşıyor. Uygulamanın

Twitter’ın

Ellen

DeGeneres’in selfie’sine benzer bir zirve noktası henüz olmadı ancak bunun dünyanın her
yerinden her an gelebilme potansiyeli var.44

5.2.1.1. Nasıl Kullanılır?

44

(http://webrazzi.com/2015/04/16/turkiye-markalar-sohretler-periscope-canli-yayin/)
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Periscope’u kullanmak için ilk önce Twitter hesabınızın olması gerekiyor. Twitter
ile Periscope'a giriş yaptıktan sonra uygulamayı kullanmaya başlayıp canlı yayınlar
yapabilirsiniz.
5.2.1.2. Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Periscope üzerinden canlı yayın yapmak için; uygulamanın alt bölümünde
bulunan kamera simgesine tıklamanız gerekiyor. Bu bölüme tıkladıktan sonra; canlı
yayınınızın gizli olup olmayacağını, konumun bildirilip bildirilmeyeceğini ve Twitter’da
paylaşılıp paylaşılmayacağını seçip “StartBroadcast”e tıklayıp canlı yayına başlayabilirsiniz.
Periscope'un ayarlar bölümündeki Autosave seçeneği ile canlı yayınlarınızı telefonunuza da
kaydedebilirsiniz.
Periscope yine Twitter gibi takipçi üzerine kurulu bir sistem. Periscope’ta istediğiniz
kişiyi takip edebilir, engelleyebilir ve takipçileriniz canlı yayına başladığında bildirim almanızı
sağlayabilirsiniz. Canlı yayınlarda kullanıcılardan anlık mesaj alabilir ve etkileşimde
bulunabilirsiniz.
5.2.2. Youtube
Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube'un sevilen özelliği herkes için
kullanılabilir

durumda.

Artık

tüm

kullanıcılar

site

üzerinden

canlı

video

akışı

gerçekleştirebilecek. Popüler video paylaşım sitesi YouTube’un geçtiğimiz yıl kullanıma
sunduğu “canlı video akışı” özelliğinin sınırları genişletildi. Daha önce sadece popüler bazı
kanalların ve hesapların sahip olduğu bu özellik artık tüm “itibarı yerinde” olan kullanıcılar için
geçerli. YouTube Creator blogundan yapılan açıklamada özelliğin herkes için birkaç hafta
içerisinde kullanılabilir hale geleceği belirtildi. YouTube’un canlı video akışı özelliği için
aradığı “itibar” ise bir dizi kritere göre belirleniyor. Telif Hakları ve Topluluk Kuralları ihlalı
yapmamış olmak, kanal içerisinde iyi ilişkilere sahip olmak ve dünya çapında hiçbir videosu
Content ID tarafından bloklanmamış olmak gibi kriterler bunlardan bazıları.
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Kriterlere uyan kullacılar özelliğin gelmesiyle birlikte “video manager” menüsüne
eklenecek “live event” seçeneği ile canlı yayınlarını gerçekleştirebilecek. Son zamanlarda
akademik paneller, düğünler vb. aktiviteleri youtube.com üzerinden canlı olarak izleme olarak
izleme olanağı çoğu kesim tarafından kullanılmaktadır. 8 saatlik bir süre içerisinde yayın
yapmanız mümkündür. Bu işlemler nasıl yapılıyor birlikte öğrenelim.
Youtube.com sitesine girip sağ üst köşedeki Oturum aç butonuna dokunalım.

Açılan hesapta bir Google hesabıyla giriş yapalım.
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Giriş yaptıktan sonra sol üst köşede Yükle butonunu tıklayalım.

Açılan sayfanın sağ orta kısmında Google+ Canlı Hangouts u tıklayalım
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Açılan popup pencerede yayın isminizi yazın. İsterseniz bu yayının ne ile alakalı olduğunuda
belirtirsiniz. İsterseniz o an canlı yayına başlarsınız isterseniz belli bir saatte başlatabilirsiniz.
Bu işlemleri bitirdikten sonra Paylaş ı tıklayalım.

148

Açılan sayfada Başlat butonu tıklanır.
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Çıkan popup pencerede Google Plusta yer alan arkadaşlarınızıda davet
edebilirsiniz. Sadece kendiniz yayın yapacaksanız Atla diyebilirsiniz.

Açılan pencerede üst kısımda yayın öncesi son ayarları yapabilirsiniz. Burada
mikrofonu açıp kapayabilirsiniz. Görüntüyü kapatıp sadece ses yayını
yapabilirsiniz. Yayın kalitesini düzenleyebilir birden fazla kameranız varsa
yayın yapan kamerayı seçebilirsiniz.

Tüm işlemleri yaptıysanız ekranın alt kısmında Yayını başlatı tıklayalım açılan
popup penceredeki uyarıyı okuduktan sonra Tamam diyelim ve yayını
başlatalım.
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Yayınızı izleyecek seyirciler youtube.com adresine girerek yayını
yapılandırırken vermiş olduğunuz isimle arama yapalım çıkan sonuçta kendi
yayın ismini bulup yayınınızı izleyebilirler.

Yayını durdurmak için yayın sayfasın altında Yayını durdur u tıklayıp yayını
durdurabilirsiniz.
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Eğer bu etkinliği silmek isterseniz Google + hesabınıza giriş yapıp ilgili yayının
sağındaki ok işaretini tıklayın. Ve Bu etkinliği sil dediğinizde bu canlı yayın
youtube.com dan tamamiyle silinecektir.

(http://teknodestek.com.tr/youtube-uzerinden-canli-yayin-yapma/).
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Uygulamalar

154

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Televizyon yayıncılığının olmazsa olmazı canlı yayın teknolojilerini ve bu
teknolojilerinin uygulma yöntemlerini bu bölümde öğrendik. Bu bölümde ayrıca sosyal medya
üzerindeki popüler canlı yayın uygulamaları ve televizyon yayıncılığına etkileri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi canlı yayın uygulaması değildir?

a)

Canlı yayın aracı

b)

3G sistemler

c)

Too way uydu internet

d)

Facebook

e)

Vimeo

2)
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sosyal medya üzerinden en etkili canlı
yayın uygulamasıdır?
a)

Instagram

b)

Facebook

c)

Periscope

d)

Youtube

e)

Vimeo

3)
Aşağıdakilerden hangisi televizyon yayıncılığı açısından en kaliteli canlı yayını
sunmaktadır?
a)

3G sistemler

b)

Canlı yayın aracı

c)

Periscope

d)

İnternet çözümleri

e)

Youtube

4)
yaratmaz?

Aşağıdakilerden hangisi 3G sistemler ile gerçekleşen canlı yayınlarda sorun

a)

Hareketlilik

b)

Baz istasyonları
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c)

Çekim gücü

d)

Kamera tipi

e)

Işık

5)
Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınların TV
yayıncılığına göre farkları arasında yer almaz?
a)

Maliyeti düşüktür

b)

Hızlıdır

c)

Kalitelidir

d)

Herkes yapabilir

e)

Yayıncılar tarafından tercih nedenidir

6)
Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınların TV
yayıncılığına göre farkları arasında yer alır?
a)

Maliyeti yüksektir

b)

Yavaştır

c)

Kalitelidir

d)

Herkes yapabilir

e)

Stabil değildir

7)
Aşağıdakilerden hangisi TV yayıncılığında canlı yayın yapabilmek için farklı
uygulamalar oluşmasının nedenleri arasında yer almaz?
a)

Kalite

b)

Zamanlama

c)

Maliyet

d)

Uydu

e)

Hız

8)
Aşağıdakilerden hangisi canlı yayın yapabilmek için farklı uygulamalar
oluşmasının nedenleri arasında yer almaz?
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a)

Kalite

b)

Zamanlama

c)

Uydu

d)

Maliyet

e)

Yapan kişi

9)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi 3G canlı yayın sistemlerine duyulan ihtiyaçlardan biri

a)

Kalite

b)

Her yerden yayın yapabilme talepleri

c)

Teknolojinin gelişmesi

d)

Hız

e)

Mobilite

10)
yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi 3G canlı yayın sistemlerinin kullanım alanları arasında

a)

Stüdyolarda

b)

Van araçlarında

c)

Helikopterlerde

d)

Sahada

Cevaplar
1)E 2)B, 3)B, 4)D, 5)C, 6)D, 7) D, 8) E, 9) A, 10) A
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6. WEB TV VE IPTV TEKNOLOJİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.
6.3.

IPTV
WEB TV
ÜçlüOyun (Triple Play)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
IPTV nedir?
WEBTV nedir?
ÜçlüOyun (Triple Play) nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Web TV ve IPTV arasındaki
farklar öğrenilecek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yeni nesil TV yayıncılık
modelleri kavranılacak.
.
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Anahtar Kavramlar
IPTV
WEB TV
Üçlü Oyun

164

Giriş
Gelişen yeni teknoljilerle birlikte interneet üzrinden gerçekleştirilen yeni nesil
televizyon yayıncılık modelleri doğmuştur. Bu modeller içerisinde en popüler olan yayıncılık
modelleri Web TV ve IPTV incelenmektedir. Birbiriyle karıştırılan bu iki farklı yayıncılık
uygulması detayları ile ortaya koyulmaktadır.

165

6.1. IPTV
Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, bir iletişim ağı olan internet,
yirminci yüzyılda meydana gelen bilişim ve iletişim teknolojilerinde devrim niteliğindeki
gelişmelerin en önemli ürünüdür.
1960’lı yıllarda, olası bir nükleer savaş sırasında geleneksel haberleşme yollarının
kesilmesi durumunda, iletişimi sürdürebilmek için alternatif bir iletişim ağı oluşturulması
düşüncesi ile ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde kısa adı ARPA olan İleri Araştırma
Projeleri Ajansı (Advanced Research Project Agency) kurulmuştur. ARPA grubunun
çalışmaları sonucunda dünyanın ilk paket anahtarlamalı bilgisayar ağı olan ARPANET adlı
proje uygulamaya geçmiştir. Bu ağ, ABD’deki üniversite ve araştırma kuruluşlarının farklı
tiplerdeki bilgisayarlarını da içine alarak hızlı bir büyüme göstermiştir. Bu gelişme
çerçevesinde, daha sonraki yıllarda “internet” olarak adlandırılacak teknolojinin alt yapısı
oluşturulmuştur.
“Elektronik alandaki bilimsel buluşlar ve bunların hızla sanayiye uygulanması dünya
ölçeğinde bir iletişim ve bilgi patlamasına yol açmıştır. Artık dünyanın hiçbir yeri başka bir
yerine uzak ve yabancı değildir. Son derece gelişmiş ve önemli ölçekte merkezileşmiş iletişim
ağları her yere, her topluma ve insana ulaşmaktadır.”45
Kendi toplumu ve kendi özel kuralları ile internet farklı bir ortam konumundadır.
Üretilen bilginin dolaşım şekli ve ticari boyutunun da ortaya çıkmasıyla gün geçtikçe yaşamla
daha çok iç içe geçen46 bu ortam televizyon izleyicisi ile de farklı bir iletişim kurmuştur.
İnternetin yaygınlaşmaya başladığı 80’lerin sonlarında, bilgisayarların birbirleriyle
telefon hatları üzerinden etkileşime girmesi, dileyen herkesin hazırladığı bir web sayfası ile
“Dijital yayıncı” olabilmesi tüm dünyada büyük heyecan yaratmıştır. Bu heyecan
doğrultusunda internet, alternatif dağıtım kanalı, bilgi otoyolu, ticarette fırsat eşitliği,
demokrasi, etkileşim ve sınırsız içerik vaadiyle televizyon izleyicisini koltuğundan kaldırmıştır.

Gencay Şaylan, Değişim Küreselleşme ve Devletin İşlevi, Ankara, İmge Kitabevi, 1994, s.101.
İsmail Nakilcioğlu, “Bilgisayarlı İletişim; İnternet, İntranet, Extranet”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1998, s. 82.

45

46
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Forrester firması tarafından ABD ve Kanada’da 69 bin kişinin katılımı ile
gerçekleştirilen araştırmanın sonucuna göre, internet erişimi olan kişilerin televizyon izleme
saatlerinde belirgin bir azalma görülmektedir. Buna göre DSL, ADSL gibi kesintisiz erişimi
olan kişiler 2, çevirmeli (dial-up) erişimi olan kişiler ise 1.5 saat daha az televizyon
izlemektedir.47
Medyanın diğer alanlarında olduğu gibi televizyonculuk da hayatımıza giren internete
teslim olmaktadır. Bu bağlamda icat oluşunun üstünden yarım asır geçen sihirli kutu televizyon,
internette kendine yeni bir mecra bulmak zorunda kalmıştır. Dünyada Amerika, İngiltere,
İtalya, Japonya gibi ülkelerde Dijital yayıncılığın hızla gelişmesiyle ortaya çıkan İnternet
Üzerinden Televizyon Yayıncılığı (Web TV, İnternet TV, Online TV) yüz binleri çoktan
kendine bağlamış durumdadır.
İnternet Üzerinden Televizyon Yayıncılığı yine internet üzerinden sunulabilecek katma
değerli uygulamalardan en popüler olanıdır. Günümüzde karasal hatlar üzerinden televizyon
yayıncılığının gerçekleştirilmesi en geçerli yöntemlerden biridir. Öte yandan Dijital televizyon
yayıncılığında da önemli gelişmeler gerçekleşmiştir. IP ağları özellikle etkileşimli televizyon
yayıncılığı için uygun bir ortam sağlamaktadır. Genişbant (DSL, LMDS gibi...) erişimin
yaygınlaşması

ile

Dijital

televizyon

yayınları

internet

üzerinden

yaygın

olarak

gerçekleştirilebilmektedir.48
İnternet Üzerinden Televizyon Yayıncılığı iki türlü gerçekleştirilmektedir. Birincisi:
İnternet TV, Web TV olarak bilinen, açık internet ağı kullanılarak, Dijital televizyon
hizmetlerinin sunulması anlamında kullanılmaktadır. Bu durumda, hizmet sağlayıcı IP’nin
hizmet kalitesini denetleyemediği için, Dijital TV yayınları ancak internet bağlantı kalitesi ya
da yoğunluğa bağlı olarak internetin o anda mümkün kıldığı kalitede izlenebilir.

“İnternet TV’ye Zarar”, (Çevrimiçi) www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=sa&haberno=2525, 08 Ağustos
2005.
48
Yasin Kaplan, “İnternet ve Teknoloji Eğilimleri”, (Çevrimiçi) http://www.yasinkaplan.com/tr/docs/ite.pdf, 27
Ağustos 2009.
47
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İnternet Üzerinden Televizyon Yayıncılığının ikinci yöntemi ise, güvenli ve kaliteli bir
televizyon yayıncılığı sunan IPTV (Internet Protocol Television-İnternet Protokolü
Televizyonu)’dir.

“IPTV(Internet Protocol Television), Televizyon ve/veya görüntü sinyallerinin
genişbant (kablo internet/DSL) kullanıcısı aboneler veya izleyicilere internet protokolü
üzerinden dağıtıldığı sistemlere denmektedir. Bu sistem genel olarak genişbant işletmecisi
tarafından sağlanan internet bağlantısına paralel olarak aynı altyapı üzerinde tahsis edilen bir
bant genişliğiyle sağlanır. Halen tüm dünyada 100 milyondan fazla evde genişbant internet
bağlantısının kurulu olduğu bilindiğinden IPTV’ nin önümüzdeki yıllarda çok büyük bir hızla
gelişme göstermesi beklenmektedir.”49
Klasik yayıncılık ve kablo yayıncılık anlayışı, tüm kanalların eş zamanlı olarak
abonenin evine ulaştırılmasına dayanmaktadır. IPTV de ise, aboneler tarafından izlenen
kanalların dağıtımı yapılır ve IPTV, pratik olarak “sınırsız” sayıda kanalın sunulması
potansiyeline sahiptir. Bu doğrultuda geleneksel yayıncılık türlerinden ayrılan IPTV,
kullanıcılarına da dilediğini dilediği zaman seyretme özgürlüğünü tanımaktadır. Bu durum,
IPTV’nin doğal yapısında kaynaklanan aboneden merkeze, merkezden de aboneye çift yönlü
etkileşim (interaktivite) sayesinde mümkündür. 50
Aslında internet bağlantısını kullanarak televizyon yayınları izlemek yeni bir teknoloji
değildir. İlk ciddi girişim 1995 yılında Microsoft, MSN TV kod adıyla başlatılmıştır. Kayda
geçen ilk internet üzerinden televizyon yayını ise 1999 yılında fakir ülkelerde interneti
yaygınlaştırmayı amaçlayan NetAid kampanyasıyla gerçekleşmiştir. “Netaid.org” adresinden
yayımlanan yardım konserini, o tarihte 2.4 milyon internet kullanıcısı izlemiştir.51
Ne var ki bağlantı hızının ve altyapı kapasitesinin yetersizliği yüzünden internet
üzerinden televizyon yayıncılığı yakın zamana kadar bilgisayar ekranına gelecek pul kadar bir

“Internet Protocol Television (IpTv) Nedir? Nasıl Çalışır?”, (Çevrimiçi) http://www.uydutvhaber.net
/site/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7371, 27 Ağustos 2009.
50
“IPTV”, (Çevrimiçi) http://www.svstelekom.com.tr/Default.aspx?mid=1&mcid=1&pt=Homepage, 27 Ekim
2009.
51
“Google da Video Satıyor”, (Çevrimiçi) http://www.radikal.com.tr/ek_ haber.php?ek=sa&haberno=2525, 08
Ağustos 2005.
49
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görüntünün saatlerce yüklenmesini beklemek anlamına gelmekteydi. Oysa bugün internet hattı
üstünden DVD kalitesinde hatta HD (Yüksek Tanımlı) kalitede yüzlerce televizyon kanalı ve
isteğe bağlı filmi, bilgisayar hatta televizyon ekranından izlemek mümkün. ABD’de, Avrupa
ve Uzakdoğu’da genişbant (broadband) internet erişiminde 30 Mbps (Saniyede 30 megabit)
sınırına ulaşıldı. Teknik olarak 4 Mbps hızında DVD kalitesine yayın aktarılabildiği
düşünülünce bu kapasitenin görüntü aktarma için fazlasıyla yeterli olduğu açıktır.52
İnternet üzerinden yapılan yayın (Web TV) ile IPTV arasında farklılıklar
bulunmaktadır. İnternet herkesin kullanımına açık en geniş IP ağı olduğundan dolayı Web TV
yayınlarında hizmet kalitesi standart bir kaliteden uzak “olabildiğince iyi” düşüncesi içerisinde
gerçekleştirilmektedir. IPTV yayıncılığında ise, hizmet kalitesi, kontrollü ve kapalı bir “IP ağı”
ile garanti edilmektedir. IPTV’de yayınları almak için Web TV’ den farklı olarak “Set Üstü
Cihazı” (STB: Set-Top Box) ya da bu kutunun işlevini görebilecek yazılımlar gerekmektedir.
Web TV için görüntü kalitesi düşük çözünürlüklü iken, IPTV’de görüntü kalitesi televizyon
yayıncılık standartlarında olmalıdır.

53

IPTV sistemiyle, IP tabanlı güvenlikli kanallar

kullanıcıya sunulmakta ve bu şekilde kapalı, kişiye özel bir televizyon sistemi
oluşturulmaktadır. Sonuç olarak, içeriğin dağıtılmasında internet üzerinden yapılan standart
yayınlara göre kontrol çok daha fazladır. İnternet televizyonu ise açık bir çerçevede, birçok
küçük ya da orta ölçekli pek çok sayıda video yapımcısı tarafından sunulan bir yapı
çerçevesinde işlemektedir. İnternet üzerinden televizyon yayıncılığı birçok yeni içeriğin, rahat
bir ortamda hazırlandığı açık bir ortamdır. 54 Bu sebepledir ki birçok kanal, geniş kitlelere
ulaşabilmek için yayınlarını internete taşımışlardır.
İnternette çoğa-gönderim ve dosya paylaşımını desteklemek üzere geliştirilen P2P
(pear-to-pear) protokolü, internet bant genişliğinin artması sonucunda audio ve video
yayınlarının gerçek zamanlı iletimi ve isteğe bağlı video hizmetlerinin sunumu içinde
kullanılmaya başlanmıştır. IP iletişimini olanaklı kılan P2P teknolojisi farklı bant genişliği,

A.e., (Çevrimiçi).
Özgür, Çoşar: “İnternet Protokolü Televizyonu (ipTV)” (Çevrimiçi) http://www.emo.org.tr/ekler/7ebb8c 322
4e3b87 _ek.pdf?dergi=2, 27 Ağustos 2009.
52
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“IPTV”, (Çevrimiçi) http://www.svstelekom.com.tr/Default.aspx?mid=1&mcid=1&pt=Homepage, 27 Ekim
2009.
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bellek, ağ ve gezginliğe sahip yüzlerce hatta milyonlarca kullanıcı arasında düşük gecikmeli,
yüksek kaliteli ve dayanıklı canlı video iletimini mümkün kılmaktadır.
P2P uygulaması iki farklı şekilde kullanılabilir. Birincisi; geleneksel televizyon
yayıncılığından esneklik ve etkileşim olanağı sunan IP tabanlı televizyona geçişe karşılık gelir.
İkincisi ise artan bir kullanıcı grubunun çoğunlukla kendileri tarafından oluşturulan içerikleri
başkaları ile paylaşma arzusuna cevap vermektedir. Kullanıcı kişisel bilgisayarını kullanarak
istediği bir video içeriğini hizmet sunucuya yükler ya da istediği bir kullanıcı grubuna dağıtır.
Bu tür bir kullanıcı hem üretici hem de tüketicidir. Bu teknoloji üzerinden hizmet sağlayan
YouTube gibi hizmetler IPTV olarak nitelendirilmemektedir. YouTube ve benzeri sistemlerde,
profesyonelce hazırlanmış ve bir kanalda hizmete sunulan programlar yerine, kullanıcılar
tarafından üretilmiş kısa videolar bulunmaktadır. Evlerdeki ADSL abonelerinin veri
hızlarındaki asimetri nedeni ile gecikmeye duyarlı olan yüksek kaliteli canlı video içeriklerinin
yüklenmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda, P2P sistemleri gecikmenin çok kritik olmadığı
isteğe bağlı video gibi uygulamalar için uygun sayılabilir. P2P ile IPTV kalitesindeki canlı
televizyon yayınları ancak son uzantıda fiber optik kablo kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir.
İnternete atfedilen vizyon ve misyonun uygulanabilmesi adına kullanılan veri
taşıyıcısının (telefon hatları) kapasitesinin arttırılması telekom şirketleri tarafından kısa sürede
gerçekleştirildi. Bu anlamda Telekom şirketlerinin internetin gelişmesini esas alarak
gerçekleştirdikleri yüksek maliyetli altyapı yatırımları ile “genişbant” (broadband) dönemi
başlamış oldu. Sınırsızlığın zirvesi, hayallerin gerçeğe dönüşmesini sağlayan en geniş bilgi
otoyolu genişbant teknolojisi ile kuruldu. Böylelikle yazı-resim-animasyon formları ile
sınırlarını zorlayan internet, televizyonun yüksek çözünürlüklü görsel temaşasını da
yakalayarak, bir anlamda içerik dağıtımı ve iletişimde üstünlüğü ele geçirdi.55
Bu gelişmeler sonucunda yıllardır uydu ve karasal telsiz sistemleri vasıtasıyla yayıncılık
yapan televizyoncular şimdi internet üstünden kitlelere ulaşmaya çalışıyor. İnternet üzerinden
televizyon yayıncılığı teknolojisi kullanıcılara canlı yayınları durdurup istendiği zaman devam
ettirebilme, yayını geri alıp tekrar izleyebilme, yayınla ilgili zenginleştirilmiş ek içerik alma ve
“Gelecek TV’nin İçinde”, Vs. Dergisi, Sayı:3, (Çevrimiçi)
http://www.indeksiletisim.com/hizmet_goster.asp?ID=140&hizmet_id=2, 12 Ağustos 2005.
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en önemlisi istenen yayını herhangi bir zamanda izleyebilme (video on demand/VoD-İsteğe
Bağlı Video) gibi benzersiz özellikler sunmaktadır. Özellikle “VoD” geleceğin yayın
teknolojisi olarak görülmektedir. Uzaktan kumandada bir tuşa basarak karşınıza çıkacak olan
listeden istediğiniz programı ya da filmi satın alıp izlemeyi mümkün kılan teknoloji aynı
zamanda podcast sistemine benzer şekilde sevdiğiniz programlara abone olmanızı ve otomatik
olarak kayıt yapabilmenize olanak sağlamaktadır.56
Şifreli, şifresiz televizyon kanallarının ve depolanan video içeriklerinin, IP (internet
protokolü) paketlerine dönüştürülerek genişbant erişim teknolojileri üzerinden son kullanıcıya
yayınlanmasına IPTV (Internet Protocol Television-İnternet Protokolü Televizyonu)
denmektedir.
Televizyon kanalları bir yayın merkezinde IP paketlerine dönüştürülür ve genişbant
erişim teknolojileri üzerinden izleyiciye taşınır. IPTV internet veya veri ağlarından televizyon
sinyallerinin taşınmasını sağlayan ürün olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanıma karşılık, IPTV;
insanların bir web sitesine bağlanıp televizyon seyredebilecekleri bir teknoloji olarak
algılanmamalıdır. Abone izleyicilerin bulunduğu yerde, internetten erişiminin sonlandığı
modem gibi cihazlara ek olarak televizyona bağlanan STB (Set-Top Box) adı verilen kod
çözücülere (decoder) ihtiyaç duyulmaktadır. IPTV, güvenli, kaliteli ve sıkı bir şekilde
yönetilen kapalı bir ağ üzerinden gelişmiş televizyon yayını sunmak anlamına gelmektedir.
IPTV, gerek kablo ağları üzerinde, gerekse 10 GHz altı/üstünde mikrodalga frekanslarla
yayın

yapan

MVDS

(Microwave Video Distribution

Systems) sistemleri

olan

MMDS/LMDS (Multichannel-Local Multipoint Distribution Systems) veya set üstü cihaz
destekli DBS-TV (Direct Broadcast Satellite Television) sistemlerinde “geribildirim” yolu,
internet gibi telefon hatları (PSTN) ve IP tabanlı ortamlar olan teknik modeller geliştirilerek
kullanıcılara sunulmuştur. Böylelikle televizyon, tıpkı internet gibi kullanıcısı ile etkileşime
girmeye başlamıştır.57
Bu bağlamda sıradan internet üzerinden televizyon yayıncılığı olan Web TV’den
farklılık göstermektedir. Genel olarak birbirinin yerine kullanılan IPTV ve Web TV farklılıkları
“Google da Video Satıyor”, (Çevrimiçi)
http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=sa&haberno=2525, 08 Ağustos 2005.
57
“Gelecek TV’nin İçinde”, a.g.e., (Çevrimiçi).
56
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aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu tablo iki yayıncılık türünün bir birinden oldukça farklı
olduğunu göstermektedir.

Tablo 1: IPTV ve Web TV Karşılaştırılması
IPTV

WEB TV

Genişbant IP Şebekesi Üzerinden

İnternet Şebekesi Üzerinden

Sayısal TV Hizmeti

İçerik Hizmeti

Kontrollü Ağ Yapısı

Açık İnternet Ağı

TV’den İzleme

Bilgisayardan İzleme

Servis Kalitesi Garantili

Herhangi Bir Garanti Yok

Broadcast /TV kalitesinde yayın

Stream

Video on Demand

Download

Zengin, Kişiselleştirilebilir,

Tüm Aboneler için Aynı İçerik

Abone Etkileşimli İçerik
Pay TV

Bedava

IPTV’nin, sıradan bir televizyon programının internet üzerinden yayınlanmasından
farklı olarak kendi içinde bir özgünlüğü bulunmaktadır. Televizyonlara eklenen web
düzenekleri, aslında küçük bir bilgisayar özelliğini taşımaktadır. Web erişimini sağlayan bu
yazılımlar, modem, bir el kontrol cihazı (fare gibi) ve kendi içinde kayıtlı pek çok web sitesi
adresinden oluşmakta ve web sayfaları, doğrudan televizyon ekranına yönlendirilmektedir.
İstenirse, bir klavye ve küçük bir disk ünitesi de sisteme bağlanabilmektedir.58

“Web Televizyonu (Web TV) Nedir?”, (Çevrimiçi)
http://www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/bolum6.html#33, 05 Eylül 2005.
58
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Bilgisayar fonksiyonu itibariyle TV’den tamamen ayrılan birçok özelliği bulunmasına
karşın, iletişim, web tabanlı servisler (web sayfası/sohbet/tartışma grupları vb.), e-ticaret ve
içerik dağıtımı (film, video, ses dosyaları, yazı, belge, katma değerli veriler vb.) konusunda
arayüz sağlayan en iyi çözüm seçeneği olarak değerlendirilmekteydi. Televizyonun özelliği
sağlayan set üstü cihazlarla (set-top box), bahsi geçen servislere erişimde bilgisayarın
işlevselliğini yakalamasıyla birlikte IPTV, günümüzde en az bilgisayar kadar önemli bir
iletişim seçeneği olarak değerlendirilmektedir.59

Resim 4: IPTV Servisinde Sunulabilen Servisler ve Alt Servislerin Görüntüleri60
Dünyada ilk IPTV uygulaması ABD’de 1994 yılında ABC (American Broadcast
Company) tarafından başlatılmıştır. İlk önemli yatırım ise İngiltere’de hizmet veren Kingston
Communications firması tarafından yapılmış ve 1999 yılında ADSL altyapısı kullanılarak IPTV
teknolojisi ile hizmet verilmiştir. Ancak uzun yıllar özellikle genişbant alt yapısının yaygınlık

59
60

“Gelecek TV’nin İçinde”, a.g.e., (Çevrimiçi).
(Çevrimiçi) http://www.cebit-bcs.com/sunum/cebrail_taskin.ppt, 18 Nisan 2009.
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kazanmamasından dolayı IPTV yeterince gelişmemiştir.
2006 yılında ABD’den AT&T firması IPTV üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu 11
kentte 300’ün üzerinde kanalla hizmet vermeye başlamıştır. 2010 yılı itibarı ile 45 milyon
kullanıcıya ulaşmış bu yayıncılık şekline Microsoft, Cisco, Alcatel, AT&T gibi teknoloji
devleri yoğun bir şekilde ilgi göstermektedir ve bu alana ciddi yatırımlar yapmaktadır.
IPTV üretiminde ülkeden ülkeye değişen standartları önleyebilmek için ITU
(Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) bu konuda yeni bir standart belirlemiştir. Bu
standart, içerik sağlayıcılara hiçbir modifikasyona gerek kalmaksızın her türlü network
üzerinde katma değerli etkileşimli televizyon servisleri sunma olanağı vermektedir. Bu sayede,
IPTV içerik üreticileri etkileşimli içeriklerini, fazladan işçilik ve maliyet ödemeksizin dünya
çapında dağıtabileceklerdir.61 Televizyon kullanımının ne kadar yaygın olduğu düşünülürse,
büyük oranda mevcut altyapıyı kullanan IPTV’lerin, internetin halka yayılması konusunda
önemli bir işlevinin olabileceğini düşünülmektedir.
Bu gelişmeler sonucunda uzmanlar önümüzdeki 10 yıl içerisinde televizyon
yayıncılığının kitabının baştan yazılacağını düşünmektedir. İnternet üzerinden televizyon
yayıncılığının bir adım sonrası şimdiden öngörülmeye çalışılmaktadır. Özellikle mobil
iletişimin gelişmesi ve yeni nesil cep telefonları (3G) internet yayıncılığının ufkunu
geliştirmekte ve internet üzerinden televizyon yayıncılığının bir adım sonra nereye gideceğini
göstermektedir.

Turgay Seçen, “ITU İnteractive TV için Standartlar Belirledi”,
(Çevrimiçi) www.turk.internet.com, 03 Şubat 2006.
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Şekil 1: IPTV Yayınının Network Mimarisi62

İnsanlar cep telefonları, diz üstü bilgisayarları vb. cihazlarla otobüste, tramvayda,
zaman ve mekân sıkıntısı yaşamadan televizyon yayınlarını izleyebilecek, günümüzde de
gerçekleştirilen bu uygulama yakın gelecekte daha kaliteli ve yaygın bir uygulama alanı
bulacaktır.
İnternet bir bakıma televizyonu ev merkezli olmaktan çıkartarak yaşamın tam ortasına
yerleştirmektedir. Bunu yaparken de ev içindeki klasik televizyon izleme alışkanlıklarımızı
değiştirmektedir. Televizyonda sevdiğimiz programı izlerken elektronik postalarımızı
okuyabilecek, arkadaşlarımızla görüntülü konuşabilecek ve hatta izlediğimiz programa
görüntülü katılabileceğiz. Bu bağlamda gelecekte karşılaşmamız muhtemel çoklu ortam ev
konsepti aşağıdaki gibidir.

Çiğdem Aytekin, Erkut Şahin, Abdullah Düvenci, “Kişisel Televizyon: IPTV” Akademik Bilişim
2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak-1 Şubat 2008 (Çevrimiçi)
http://www.elektrik.gen.tr/icerik/ki%C5%9Fisel-televizyon-iptv, 27 Ekim 2009.
62
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Resim 5: Yeni Çoklu Ortam Ev Konsepti 63

6.2. Web TV
İnternet televizyonu ya da diğer bir adı ile Web TV, klasik video paylaşım veya video
izleme sitelerinin aksine genelde belirli bir grup, kişi veya bir kurumun kendi sitesi üzerinden
kendi ürettiği veya kendisine bağlı içerik sağlayıcıların ürettiği videoların belli bir düzen içinde
yayınlandığı bir video yayınlama mecrasıdır. Televizyon yayıncılığında belirli bir yayın akışı
vardır ve izleyicinin müdahale etmesi söz konu değildir. İnternet üzerinden yayınlanan
televizyonların da bir yayın akışı vardır ama izleyici bu yayın akışına müdahale edebilmektedir.
Saatler önce yayınlanmış bir programı veya yayını başlamış bir canlı yayının kaydını daha sonra
arşivden bulup izleyebilmektedir. Bu özellikleri ile internet üzerinden televizyon yayıncılığı
geleneksel televizyon yayınlarındaki sınırlamayı ortadan kaldırmakta ve giderek yükselen
görüntü kalitesi ve yeni ortaya çıkan reklam modelleri ile televizyon yayıncılığı karşısına ciddi
bir rakip olarak çıkmaktadır. Ayrıca, internet üzerinden televizyon yayıncılığının bir televizyon
kanalı ile karşılaştırılamayacak kadar küçük maliyetlerde yayın yapabilmesi hatta canlı

63

Morgül, a.g.e.
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yayınlara imkan verebilmesi yayıncılara müthiş bir avantaj sağlamaktadır. Günümüzde birçok
irili ufaklı site canlı yayın veya VoD (İsteğe bağlı Video) yayın yapmaktadır. Ülkemizde her
ay yaklaşık 20.14 milyon kişi, 1 milyar adet video izlemektedir. 64 Bu rakam Türkiye’deki
internet kullanıcıları toplamının %76’sına denk gelmektedir. Ayrıca Almanya’daki ortalamanın
yaklaşık olarak dörtte birine eşittir.65 Bu istatistikler bize kullanıcıların internette nasıl vakit
geçirdiklerini göstermesi açısından önem taşımaktadır.
Bu göstergeler PC televizyonun yerini mi alacak sorusunu gündeme getirmiştir. Ancak
bu durumun mümkün olamayacağı milyarlarca televizyon izleyicisi olduğu düşünüldüğünde
kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu duruma karşılık televizyon da PC-internet konsorsiyumunun
gösterdiği gelişmelerin karşısında geri kalmamalıydı ve tabi ki internet teknolojisine ayak
uydurmalıydı. Bu anlamda, İnternet TV, Web TV, Online TV gibi farklı adlarla anılan İnternet
Üzerinden Televizyon Yayıncılığı, internet teknolojilerini kullanan ve televizyonun
avantajlarını sunan yayıncılık modellerlerinin (IPTV, HBB TV gibi) gelişmesi söz konusu
olmuştur.

6.3. Üçlü Oyun (Triple Play)

Üçlü Oyun (Triple Play) tek bir IP şebekesi üzerinden aynı anda ses (telefon, VoIP)
görüntü ve veri aktarımı anlamına gelmektedir. Bu üç hizmetin eş zamanlı bir biçimde
gönderilmesi için ekipman ve donanım olarak artı maliyetler yaratmaktadır. Bir genişbant
hattından tüketiciye “triple play” sunabilmek için işletmecinin hem IPTV, hem de IP Telefon
teknolojisini kullanması gerekmektedir.66 “Triple play”, IPTV yayın teknolojisi içerisinde yer
alacak ve gelişmesini, yaygınlaşmasını sağlayacak çok önemli bir uygulamadır.
IPTV’de, kullanıcı talebine dayalı görüntü ile beraber, web erişimi gibi internet
hizmetlerinin ve internet protokolü üzerinden ses iletiminin (VoIP) de aynı altyapı üzerinden
Erhan Erdoğan, Nilüfer Turgut, “Kullanıcılarımıza Geleceğin İnternet Televizyonunu Sunmak İstiyoruz”,
İnteraktif Pazarlama Dergisi, Sayı:17, Yıl:2, 15 Ağustos 2009, s. 9.
65
A.e.
66
Lesley Hansen, “Video over IP DSL in EMEA”, Broadband Services, Applications and
64

Networks: Enabling Technologies and Business Models, USA, IEC Publications,2004, s. 359.

177

sunulması mümkündür. İnternet hizmetinin de sağlanmasıyla, hizmet üçlü oyun (Triple Play)
adını almaktadır. Üçlü oyun tek bir merkeze yönlendirilen IPTV ile aynı anda hızlı internet, ses
ve video hizmetleri sunulmakta ve çoklu servisler aboneye tek faturayla ulaştırılmaktadır.67
İnternet üzerinden televizyon, telefon ve genişbant interneti ulaştırmak son kullanıcılar
açısından oldukça çekici hale gelmektedir. Bu bağlamda, dünya genelinde telekomünikasyon
grupları ve kablolu televizyon sağlayıcıları, televizyon, telefon ve yüksek hızda internet erişim
sağlayan “triple play” hizmetleri, indirimli paketler halinde sunabilmek için birbiriyle
yarışmaktadır. Telefon ve kablo televizyon şirketlerinin her ikisi de müşterilerine yönelik kendi
hatlarını donatacak video, ses ve veri hizmetleri için genişbant servis sağlayıcıları ile rekabet
içine girmektedirler. 68 Servis sağlayıcıların “triple play” ile ilgili ticari fırsatları görmesi,
IPTV’nin yaygınlaşmasına hız kazandırmıştır.
Ses, veri ve görüntünün tek bir çatı altından sunulduğu “triple play” (Üçlü Oyun) için
kablo teknolojisi en iyi hizmeti sunarken uydu ve geleneksel yayın sistemleri bu tip bir servisi
sunamamaktadır. Buna karşılık, telefon görüşmesi ve internet kullanımı IPTV teknolojisiyle
televizyon çatısı altında toplanarak yeni yaklaşımlara olanak sağlamaktadır.

67
Veli Ünal, “Kitle İletişiminde Yeni Eğilim: IPTV”, Birey Eksenli İnteraktif Yayıncılık IPTV, Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu ve Türkiye Bilişim Derneği, , y.y., Spiart Media, Mart 2008, s. 185-186.
68
Cooper, Lovelace, a.g.e., s.5.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, internet tabanlı iki farklı yayıncılık modeli ntanımlanarak farklılıkları
ourata koyulmuştur.

182

Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi IPTV ile Web TV arasındaki farklılıklar arasında yer
almamaktadır?
a)

IPTV: Kontrollü Ağ Yapısı, WEB TV: Açık Ağ Yapısı

b)

IPTV: TV kalitesinde yayın, WEB TV: Stream

c)

IPTV: Bedava, WEB TV: Paralı

d)

IPTV: Servis Kalitesi Garantili, WEB TV: Garanti Yok

e)
yapabilir

IPTV: Telekomünikasyon Firmaları yayın yapabilir WEB TV: Herkes yayın

2)

Aşağıdakilerden hangisi üçlü oyunu tanımlamaktadır?

a)

Aynı anada ses, görüntü ve veri aktarımı

b)

Bilgisayar, TV ve telefon üzerinden oyun

c)

Görüntülü telefon

d)

Televizyon üzerinden oynanan oyun

e)

3 Kişinin katıldığı oyun

3)

Youtube uygulaması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?

a)

IPTV

b)

WEB TV

c)

Triple Play

d)

HBBTV

e)

OTTTV

4)

Aşağıdakilerden hangisi “Video On Demand” kavramını tanımlamaktadır?

a)

Canlı yayın

b)

Video yayında

c)

Bağlı video
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d)

İsteğe Bağlı Video

e)

Video üzerinde

5)

IPTV nin gelişmesini sağlayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Triple Play

b)

Genişbant teknolojilerinin yaygınlaşması

c)

Maliyetin düşmesi

d)

Televizyon

e)

Video on demand

6)

Aşağıdakilerden hangisi IPTV’nin özellikleri arasında yer almaz?

a)

Kullanıcılarına dilediğini dilediği zaman seyretme özgürlüğünü tanımaktadır

b)

Ücretsiz bir yayın sunmaktadır

c)

Aboneden merkeze, merkezden de aboneye çift yönlü etkileşim

d)

Pratik olarak “sınırsız” sayıda kanalın sunulması

e)

Yayınları almak için “Set Üstü Cihazı” ya da bu işlevi görebilecek yazılımlar
gerekmektedir

7)

Aşağıdakilerden hangisi Web TV’nin özellikleri arasında yer almaz?

a)

Kullanıcılarına dilediğini dilediği zaman seyretme özgürlüğünü tanımaktadır

b)

Ücretsiz bir yayın sunmaktadır

c)

Yayınlar internet şebekesi üzerinden gerçekleştirilmektedir

d)

“sınırsız” sayıda kanalın sunulması

e)

Yayınları almak için “Set Üstü Cihazı” ya da bu işlevi görebilecek yazılımlar
gerekmektedir

8)

Aşağıdakilerden hangisi internette çoğa-gönderim ve dosya paylaşımını
desteklemek üzere geliştirilen protokolü ifade etmektedir?

a)

VOD

b)

P2P

c)

IP

d)

WEB

e)

Triple Play
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9)

Aşağıdakilerden hangisi IPTV’nin özellikleri arasında yer almaz?

a)

Güvenli, kaliteli ve sıkı bir şekilde yönetilen kapalı bir ağ üzerinden gelişmiş
televizyon yayını

b)

Şifreli, şifresiz televizyon kanallarının IP paketlerine dönüştürülerek genişbant
erişim teknolojileri üzerinden yayınlanması

c)

İçerik hizmeti sunulmaktadır

d)

Fiber optik kablo kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir

e)

Kişiye özel bir televizyon sistemi

10) Güvenli, kaliteli ve sıkı bir şekilde yönetilen kapalı bir ağ üzerinden gelişmiş
televizyon yayını sunan hizmete ne ad verilmektedir?
a)

IPTV

b)

WebTV

c)

OTTV

d)

HBBTV

e)

Youtube

Cevaplar
1)C, 2)A, 3)B, 4)D, 5)B, 6) B, 7) E, 8) E, 9) C, 10) A
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7. DİJİTAL PLATFORMLAR VE UYDU YAYINCILIĞININ TEKNİK
ÖZELLİKLERİ

186

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.

Dijital Platformlar
Uydu Yayınları
Türkiye’nin Uyduları

187

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Dijital Platformlar nelerdir?
Uydu Yayınları nasıl gerçekleşmektedir?
Türkiye’nin Uyduları nelerdir?

188

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Dijital
yayıncılığın
yaygınlaşması ile birlikte
gelişen yayın ortamlarını
kavranılacak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Uydu yayıncılığının teknik
özellikleri ve televizyon
yayıncılığına
katkıları
anlaşılacak
Türkiye’nin
öğrenilecek

uyduları
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Anahtar Kavramlar
Dijital Platformlar
Uydu Yayınları
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Giriş
Dijital yayıncılığını gelişmesi ile birlikte yayıncılık anlmında yeni platformlar
doğmuştur. Bu bölümde bu platformlar incelenecek ve özel olarak

uydu yayıncılığı

anlatılacaktır. Ayrıca Türkiye^nin uydu potansiyeli ortaya koyulacatır.

7.1. Dijital Platformlar
Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi günlük yaşamın her evresinde değişiklikler
yaratmıştır. Bu bağlamda, 20. yüzyılın son çeyreğinde haberleşme, iletişim ve yayıncılık
alanında kullanılan teknolojilerde hızlı ve önemli gelişmeler yaşanmıştır. Dijital sistemlerin çok
hızlı bir şekilde gelişmesi ister istemez televizyon sistemlerini de etkilemiş ve Dijital
televizyona hızlı bir geçiş başlamıştır. Dijital iletişim teknolojisi kullanılarak yapılan televizyon
yayıncılık hizmetlerinde, analog yayın sistemlerine göre ses ve resim kalitesinin üstünlüğü
yanında çeşitli bilgilerin de eş zamanlı olarak ve daha ekonomik koşullarla iletme olasılığı,
ülkeleri bu konudaki araştırmalarını derinleştirmeye yöneltmiştir. Başta ABD, Almanya ve
İngiltere olmak üzere birçok ülkede yapılan çalışmalar sonucunda yirmi birinci yüzyılın yeni
yayın sisteminin Dijital yayın sistemleri olacağı ortaya koyulmuştur.69
Dijital Televizyon ile ilgili ilk resmi çalışmalar 1993’de Bonn’da gerçekleşen DVB
projesi adı altında 20 ülkenin katılımı ile başlatılmıştır. Bu proje, 35 ülkeden 270’in üzerinde
yayıncı, yazılımcı, network operatörleri, üreticiler gibi katılımcılarla geliştirilerek Dijital
televizyon ile veri servisleri dünya çapında bir standarda oturtturulmuştur.70
Kısaca DVB olarak adlandırılan Dijital Televizyon Yayıncılığı (Digital Video
Broadcasting), bilginin, sürekli değerler alabilen akım veya gerilimlerle değil, kodlanmış
sayılarla işlendiği ve iletildiği sistemlerdir. 71 Yayıncılıkta yeni bir yöntem olan ve Dijital
teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen Dijital yayıncılık, başta vericiler (Karasal yayıncılık
(Çevrimiçi) http://www.rtuk.org.tr/sayisal1.htm, 1 Ekim 2005.
“What is the DVB Project?”, (Çevrimiçi) http://www.dvb.org./, 1 Ekim 2005.
71
Avni Morgül, “Görüntü Sıkıştırma ve Sayısal TV Yayını”, RTÜK Sayısal Yayıncılık Paneli,
İstanbul, 6 Mayıs 2006.
69

70
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DVB-T) olmak üzere uydu (DVB-S), kablo (DVB-C) ve internet (IPTV) olmak üzere farklı
ortamlar aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca DVB; çok kanallı çok noktaya dağıtım
sistemi (MMDS), çok kanallı video dağıtım sistemi (MVDS) ve tek noktadan çok noktaya
dağıtım sistemi (LMDS) servislerinde de kullanılmaktadır.72
Bu ortamlardan uydudan ve kablodan gerçekleştirilen yayınlarda dünyada tek sistem
üzerine uzlaşılmıştır. Ancak karasal (vericilerden) Dijital televizyon yayıncılığında ise 4 farklı
sistem kullanılmaktadır. Bunlar;73
“DVB-T: Avrupa’da geliştirilen ve tüm Avrupa ülkeleri ile Avustralya, Singapur,
Hindistan gibi diğer ülkelerin kabul ettiği bir yayıncılık sistemdir. Ülkemiz de bu sistemi
benimsemiş olup bu sistemle ilgili altyapı çalışmalarına başlamıştır.
ATSC (Advanced Television System Committee): ABD tarafından geliştirilen ve
ABD, Kanada, Arjantin, Tayvan, Güney Kore gibi diğer ülkelerde bir sistemdir.
ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting) : Japonya tarafından geliştirilmiş
olan bir sistemdir. Sadece Japonya tarafından kullanılmaktadır.
DVB-H (DVB-Handheld): Cep telefonlarına veya cep TV-avuç içi- alıcılarına yönelik
TV yayını. Bu konuda halen testler yapılmaktadır. Buna karşın özellikle Japonya ve
Almanya’da uygulamalara başlanmıştır. Ülkemizde de bir an önce uygulanması için gerekli
çalışmalar yürütülmektedir.”

7.2. Uydu Yayınları
Uzaklara görüntü iletebilme tekniği olan televizyon, uydularla haberleşme
teknolojisinin gelişmesi ile uzaklık kavramını çok değişmiştir. Uzayda yer alacak yapay uydu
“Sayısal Televizyon Yayıncılığı (DVB)”, (Çevrimiçi) http://www.rtuk.org.tr/sayisal3.htm, 1 Ekim 2005.
Erkan Can, “Vericilerden Sayısal TV (DVB-T) Yayınları (Deneme ve Düzenli Yayınlara Geçiş Stratejileri”,
Sayısal Yayıncılık Paneli (8 Mayıs 2006), (Çevrimiçi)
http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=2253161d-97cd-498b-86f5-1ff80ac08e26, 7 Ekim
2009.
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düşüncesi ilk olarak 1945 yılında İngiliz radyo uzmanı ve bilimsel makaleler yazarı Arthur C.
Clark tarafından “Arzın Röle İstasyonları-Extraterretrial Relay” adlı bir makalede dile
getirilmiştir. 74 Uydu fikri ilk kez ortaya atıldığında bilim kurgu olarak görülmüş ve fazla
ciddiye alınmamıştır. Ancak, 1948 yılında transistörlerin ve aynı yıllarda bilgisayarların
yapımında kullanılan çeşitli aygıtların kullanıma girmesiyle 1957 yılında Sovyetler Birliği
tarafından uzaya ilk uydu gönderilmiştir.
Küresel bilgi iletişim ağlarının en önemli unsurlarından biri olan uydular, Sovyetler
Birliği’nin ilk insan yapımı uyduyu uzaya göndermesiyle başlayan uzay yarışında soğuk savaş
taraflarının çok büyük ölçüde kamusal kaynak aktarmasıyla ortaya çıkan devasa bir teknolojik
alanın ürünüdür.75
1962 yılında uzaya gönderilen Telstar1 uydusu yardımıyla Fransa’dan ABD’ye ilk TV
yayını aktarılmıştır. 1965 yılında Intelsat (International Satellite System) adı verilen kıtalar
arası haberleşme sistemi ABD’de kurulmuştur.
Uydu teknolojisi gelişen iletişim teknolojilerinin en önemlilerinden biridir. Uyduların
televizyon yayınlarını sınır tanımadan aktarabilmesi sayesinde küreselleşme ivme kazanmıştır.
Bir anlamda uydular küresel köy içindeki iletişimi sağlayan en yaygın araçlar olmuştur. Ayrıca
uydu yayınları, ulaşabildikleri geniş izleyici kitlesi nedeniyle büyük program avantajları da
doğurmuştur. Çeşitli konulara ilişkin yayınlar, uluslararası konferansların yayınları, teletekst
hizmetleri ve doğrudan satış kanalları gibi.
Doğrusal yayılma nedeni ile televizyon yayınları doğal engelleri aşamaz, atmosferden
yansımazlar. Linklerin bu sorunlarına çözüm olarak, kıtalar, ülkeler arası yayınlar için
atmosferi bir yansıtıcı ortam olarak kullanan iletişim uyduları bulunmuştur. Uydu yayınlarının
temelini oluşturan teknoloji, radyo-elektrik işaretlerini kullanma teknolojisidir.76 radyo-elektrik
işaretlerini uzak mesafelere ulaştıran hem link hem verici görevindeki ileri teknoloji ürünleridir.
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Tamer, a.g.e., s. 27.
Vural, a.g.e., s. 31.
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İletişim uydularının alıcı verici sistemlerine transponder adı verilmektedir.
Transponder’in bant genişliğine göre, kaç televizyon yayını aktarabileceği belirlenir. Ayrıca
uydulara gönderilen yayınlar, parobolik antenler vasıtasıyla alınır ve yeryüzüne dairesel bir
alanda yayılır.
Uydular belirlenmiş bölgelere ışın gönderirler. Belirlenmiş bölgenin dışındaki ışınları
veya geniş bir alandaki televizyon görüntülerini alabilmek için daha geniş çaplı çanak antenlere
ihtiyaç vardır.
Uydu ile iletişim konusunda ilk büyük deneme 12 Ağustos 1958 de uzaya atılan “Echo
1” ile başlar. Uydudan ilk televizyon yayını ise 1962 Temmuz ayında “Mondevizyon” olarak
adlandırılan programın “Telstar” aracılığıyla Amerika ve Avrupa ülkelerine dağıtılmasıyla
gerçekleşmiştir. İlk denemelerde aktarılan görüntülerin süresi bir kaç dakikayı geçmez iken,
günümüzde gelişen teknoloji ile uydu üzerinden 24 saat Dijital yayıncılık yapılmaktadır.
1960’lardan günümüze uydu ile iletişimde büyük gelişmeler yaşamıştır. İlk yıllardan
günümüze uzaya atılıp yörüngesine oturtturulmuş uydu sayısı binlerle ifade edilmektedir. Bu
durum sonucunda çağımızda artık bir uzay kirlenmesinden söz edilmekte ve bunu önlemek için
uluslararası düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.77
Uydu teknolojileri, geniş alanlara rahatlıkla ulaşabildikleri, alt yapı için kazı yapılması
gibi bir kısım zorluklardan arınmış oldukları için, çok önemli işletme kolaylıkları
sağlamaktadır. 78 Uydu yayın teknolojisi, yer yayın istasyonlarına oranla maliyeti kilo metre
başına daha düşük olmasına karşın uydunun yer istasyonları ve kendisi çok pahalıya mal
edilmektedir. Ancak, günümüzde küreselleşmenin sonucu olarak iletişim her zamankinden
daha fazla önem kazanmıştır. Bu durum farklı devletleri uydu teknolojisine yatırım yapmaya
yöneltmiştir. Bu gelişmeler sonucunda uydu teknolojisinde DBS (Doğrudan Uydu Yayını)
teknolojisi dünya çapında yaygınlık kazanmıştır. Doğrudan Uydu Yayını (Direct Broadcasting
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Gürol Gökçe, Televizyon Program Yapımcılığı ve Yönetmenliği, İstanbul, Der Yayınları, 1997, s. 57.

“İletişim Alt Yapısı Taslak Raporu”, Türkiye 2.Bilişim Şurası, 9 Aralık 2004 (Çevrimiçi)
http://www.bilisimsurasi.org.tr/altyapi/docs/iletisim_altyapisi_taslak_raporu_20040219.doc, 8
Ekim.2009.
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System), uydu ile izleyici arasında herhangi bir aktarıcı verici olmaksızın, kişisel veya müşterek
antenlerle televizyon yayınlarının doğrudan izlenmesini mümkün kılan sistemdir.
Doğrudan Uydu Yayın’larının yararlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 79


Hertz dalgaları düz yönde yayıldıkları için dünyanın yamukluğuna uyamaz ve
uzaklaştıkça zayıflayıp yok olurlar. Oysa uydudan gelen yayın geniş bir alanı,
hemen hemen Avrupa’nın yarısı büyüklüğünde bir alanı kapsamı içine alabilir.



Net görüntü verir. Yayın alanları içinde karanlık ve parazitli bölgeler yoktur; her
yönden tam bir netlik içinde izlenilebilir.



Yeryüzündeki kablo kanalları ve televizyonlara ayrılan frekanslar artık başka
alanlarda kullanılabilir.

Doğrudan Uydu Yayın’larının yukarıda ifade edilen teknik faydalarının yanı sıra içerik
açısından bazı sakıncaları olduğu ile ilgili olarak tartışmalar bulunmaktadır. Uydular aracılığı
ile herhangi bir yerden yapılan yayın birçok ülkede ve kısıtlamaya uğramaksızın
izlenilebilmektedir. Bu durum, ülkelerin egemenlik sorunu ve programların denetlenememesi
konusunda olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Alıcı ülke yönetimi, yayınlanan programların
kendi vatandaşlarına ulaşmasını, hazırlanmasını denetleyememektedir. Doğrudan uydu
yayınları aracılığı ile ülkeler siyasal ve kültürel açıdan büyük bir mesaj bombardımanına
tutulmaktadır. Uydu yayınlarının içeriği sorunu olarak ele alınan konularda uluslararası bir
çözüm için Birleşmiş Milletler Teşkilatı çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Uydu teknolojisinden televizyon yayınlarında yayınlanmanın pratik yararlarını Türkiye
geç de olsa anlamış ve Türk - Fransız işbirliğinin ürünü olan ilk uydusu TÜRKSAT 1-B (birinci
denemede uyduyu uzaya gönderecek roketin infilak etmesi üzerine) 1994 yılında, ikinci
denemede 56 derece doğu boylamındaki yörüngesine oturtturulmuştur. Orta güçlü iletişim
uyduları sınıfına giren TÜRKSAT 1-B ile yapılan yayınla, küçük antenle izlenebilir bir
televizyon kanalına olanak sağlanmıştır. TÜRKSAT 1-B her biri 55 watt gücündeki 16 adet
transponder bulundurmaktadır. Bu transponder’lerin 6 tanesi genişbant (72 MHz), 10 tanesi ise
dar banttır (36 MHz).
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Türkiye gerçek bir DBS uydusuna, TÜRKSAT 1-C’yi 42 derece doğu boylamındaki
yörüngesine oturtarak sahip olmuştur. TÜRKSAT 1-C’nin transponder güç ve sayısı
TÜRKSAT 1-B ile aynı özelliklere sahiptir. Ancak bant genişlikleri farklılık göstermektedir.
TÜRKSAT 1-C’de 5 adet genişbant, 2 adet orta bant (54 MHz) ve 9 adet dar bant
bulunmaktadır.
Türkiye’nin Dijital yayıncılık ve uydudan internet yayıncılığını uygulayabildiği üçüncü
uydusu EURASIASAT 1-A 2001 yılında 50 derece doğu boylamına atılmıştır. Bu uydu daha
sonra 42 derece doğuya kaydırılarak TÜRKSAT 2-A adını almıştır. TÜRKSAT 2-A’da 110
watt gücündeki 32 adet transponder bulunmaktadır. TÜRKSAT 2-A Kuzey Afrika, Avrupa’nın
tümü, Orta Doğu, Rusya, Güney Afrika, Hindistan bölgelerine yayın yapmaktadır.
Bu uydulardan biri haberleşme, diğerleri ise radyo ve televizyon yayınlarına tahsis
edilmiştir. Önceleri TRT radyo ve televizyon yayınları bu uydulara alınmış, daha sonra da diğer
özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınları Türksat uydularında yer almıştır. Belirli bir
süre için analog yapılan uydu yayınları, bir süreç içerisinde Dijital uydu yayınlarına
dönüşmüştür.

7.3. Türkiye’nin Uyduları
7.3.1. Proje Aşamasındaki Uydular
GÖKTÜRK 3: Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın başlangıç aşamasındaki Göktürk 3 projesi,
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel faaliyetlerinin icrası için yüksek çözünürlüklü görüntü
ihtiyacının gece-gündüz her hava şartında karşılanması amacına uygun hazırlanıyor. TUSAŞ
liderliğinde geliştirilmesi planlanan proje, bir adet SAR (Yapay Açıklıklı Radar) sensörü
taşıyan uydu yapımını ve iki yer istasyonunun teslimini kapsıyor.
TÜRKSAT 5A: TUSAŞ-TAI tesislerinde kurulacak Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test
Merkezi’nde (UMET) TÜRKSAT 4A ve 4B projesine katılan Türk mühendisleri tarafından
üretilecek.
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TÜRKSAT 5B: Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi’nde (UMET) yerli imkanlarla
üretilecek. 2017 yılında yörüngeye fırlatılacak.
TÜRKSAT 5C: UMET’te Türk mühendisler tarafından üretilmesi ve 2019 yılında uzaya
fırlatılması öngörülüyor.

7.3.2. Yörüngedeki Türk Uyduları

TÜRKSAT 1B: 10 Ağustos 1994’te Ariene 4 roketiyle fırlatılan TÜRKSAT 1B Türkiye,
Avrupa ve Orta Asya’yı kapsamına aldı. Fransız Alcatel Alenia Space Industries üretimi olan
uydu 2006’da görevini tamamladı.
TÜRKSAT 1C: 1996’da hizmete giren ve Türkiye, Avrupa ile Orta Asya’ya yönelik yayın
yapan 1C de Alcatel Alenia tarafından üretildi. 10 Temmuz 1996’da fırlatılan ve 1062 kilogram
ağırlığa sahip uydu ömrünü tamamladı.
TÜRKSAT 2A: 10 Ocak 2001’de fırlatılan 2A, 2001 Şubat ayı itibariyle hizmet vermeye
başladı. TÜRKSAT 1C ile aynı pozisyonda bulunan ve halen aktif durumdaki 2A, Ortadoğu ve
Rusya’yı da içine alacak şekilde Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar Türk TV yayınlarının
izlenmesine olanak sağlıyor.
TÜRKSAT 3A: Üretimine 10 Şubat 2006’da Alcatel tarafından başlanan 3A diğer uydulara
oranla daha yüksek kullanım kapasitesine sahip. Halen aktif görevdeki uydu, hem haberleşme
hem de Avrupa, Türkiye ve Orta Asya üzerinden doğrudan TV yayınları için kullanılıyor. 3A
ile ayrıca telefon ve internet erişimi götürülemeyen bölgelere bu hizmetler sağlanıyor.
TÜRKSAT 4A : Yapımında Türk teknik elemanlarının da yer aldığı 15 Şubat 2014 tarihinde
saat 23.09’da fırlatılan haberleşme uydusu . Uydu, JaponMitsubishi Electric firmasının
geliştirdiği DS2000 platformu üzerinde inşa edildi. Türksat 4A, Kazakistan’da bulunan
Baykonur uzay üssünden Proton taşıyıcı roketiyle fırlatılacak[2]. Uyduya ait kapsama alanları
9 Ekim 2014 de yayınlanmıştır.
197

BİLSAT 1: Türkiye’de küçük uydu teknolojilerini başlatmak amacıyla yola çıkan TÜBİTAK
UZAY ve İngiliz SSTL firmasının ortaklaşa ürettiği BİLSAT 1, 27 Eylül 2003’te fırlatıldı.
Uydu 13.3 milyon dolara mal olurken görev ömrü kademeli olarak 15 yıl olarak planlandı.
Ancak pil hücrelerindeki arızadan dolayı 2006’da operasyon sona erdirildi ve BİLSAT kaderine
terk edildi.
Proje sahibi: TÜRKSAT
Ana Yüklenici: Mitsubishi Electric (Japonya)
Tür: Haberleşme
Amaç: TÜRKSAT 4A ile C Bant ilk defa kullanılacak ve bu frekans bandında Afrika da
kapsama alanında olacak. Bu sayede TÜRKSAT uyduları Türkiye, Avrupa, Orta Doğu,
Kuzey Afrika, Orta Asya ve Çin’den sonra Afrika kıtasının da tamamını kapsayacak.
Bütçe: 571 milyon dolar (TÜRSAT 4B dahil)
Fırlatma tarihi: 2013
Fırlatma Üssü: Baykonur (Kazakistan)
Özellikler: 2 bin 340 Mhz band genişliğine ve 3 bin 800 kilogram kuru yük ağırlığına sahip
Türksat 4A’nın, 30 yıl manevra ömrü bulunuyor.
ITUpSAT1: 23 Eylül 2009’da Hindistan’dan uzaya gönderilen ilk Türk uydusu
ITUpSAT1’in proje çalışmalarına 2005’te İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK’ın
desteğiyle başlandı. Eğitim amaçlı olarak küp uydu standardında (10 cm3) üretilen
ITUpSAT1, 990 gram ağırlığında. Uydu 250 bin liraya mal olurken, projenin toplam maliyeti
1.5 milyon TL’yi buldu (http://www.ntv.com.tr/turkiye/iste-turkiyenin-uzay
programi,VF8AghR_EEq1ygpvsxSJIw)

7.4. Kaynakça
AKYOL, Onur: “Gelişen Televizyon Yayın Teknolojileri Ve Etkileşimli Yayıncılık
Uygulamaları", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Aralık, 2012.
http://www.ntv.com.tr/turkiye/iste-turkiyenin-uzay-programi,VF8AghR_EEq1ygpvsxSJIw
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, dijital platformlar ve bu platformların önde gelenlerinden biri olan uydu
yayıncılığı incelenmiştir. Türkiye de dijital yayıncılığın doğması ve gelişmesine neden olan
uydu yayıncılığı Türkiye’deki potansiyeli açısından ortaya koyulmuştur..
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi dijital yayıncılığın gerçekleştiği ortamlardan değildir?

a)

DVB-T

b)

DVB-S

c)

DVB-U

d)

DVB-C

e)

DVB-H

2)
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de dijital televizyon yayıncılığının gelişmesine
neden olmuştur?
a)

Kablolu TV

b)

Uydu yayıncılığı

c)

İnternet

d)

Karasal yayıncılık

e)

Mobil yayıncılık

3)

Aşağıdakilerden hangisi dijital karasal yayıncılığın kısaltmasıdır?

a)

DVB-T

b)

DVV-S

c)

DVB-C

d)

DVB-U

e)

DVB-H

4)
Aşağıdakilerden hangisi Doğrudan Uydu Yayın’larının yararları arasında
gösterilemez?
a)

Net görüntü verir

b)

Yeryüzündeki kablo kanalları başka alanlarda kullanılabilir

c)

Televizyonlara ayrılan frekanslar başka alanlarda kullanılabilir
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d)

Tüm dünyayı kapsar

e)

Uydu üzerinden televizyonları izlenmesini sağlar

5)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Uydu teknolojileri ile geniş alanlara rahatlıkla ulaşılır

b)
arınmıştır
c)

Uydu teknolojileri alt yapı için kazı yapılması gibi bir kısım zorluklardan
İletişim uydularının alıcı verici sistemlerine transformers adı verilmektedir

d)
Uydu yayın teknolojisi, yer yayın istasyonlarına oranla maliyeti kilo metre
başına daha düşüktür
e)

Hepsi

6)

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi dijital yayıncılık ile ilgili değildir?

a)

IPTV

b)

DVB-S

c)

DVB-C

d)

DVB-T

e)

DRT

7)

Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi mobil yayıncılığı ifade etmektedir?

a) IPTV
b) DVB-S
c) DVB-H
d) DVB-T
e) DVB-C
8)

İlk TV yayını aktaran uydu Aşağıdakilerden hangisidir?

a) Telstar1
b) Echo 1
c) SAT 1
d) Intelsat
e) Tel 1
9)

Aşağıdakilerden hangisi DBS yayınlarının faydaları arasında gösterilebilir?

a) Egemenlik
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b) Denetim
c) Mesaj bombardımanı
d) Geniş bir alana yayın
e) Propaganda
10)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ilk uydusudur?

a) TÜRKSAT 1-B
b) TÜRKSAT 1-A
c) TÜRKSAT 1-C
d) EURASIASAT 1-A
e) TÜRKSAT 2A

Cevaplar
1)C, 2)B, 3)A, 4)D, 5)C, 6) E, 7) C, 8) A, 9) D, 10) A
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8. DİGİTAL OUTDOOR YAYINCILIĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Outdoor Yayıncılık
8.2. Dijital Outdoor
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Outdoor
yayıncılığın
kullanım alanları öğrenilecek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Dijital outdoor yayıncılığın
teknik özellikleri öğrenilecek
Dijital outdoor ile ekranlarda
meydana gelen değişim
kavranılacak
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Outdoor Yayıncılık nedir?
Outdoor Yayıncılık mecraları nelerdir?
Dijital Outdoor yayıncılığın avantajları nelerdir?
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Anahtar Kavramlar
Outdoor Yayıncılık
Dijital Outdoor
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Giriş
Dijital outdoor (Açıkhava) yayıncılığı özellikle reklamcılık alanında sıklıkla kullanılan
bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital yayıncılığın gelişmesi ile birlikte billboard’larda
ve diğer açık hava uygulamalarında sadece hareketsiz görüntü kullanımının yerine hareketi
görüntü hatta 3 boyutlu (3D) görüntülerin kullanılmasına olanak tanınmıştır.

8.1. Outdoor (Açıkhava) Yayıncılık
İngilizce “açık hava” anlamına gelen outdoor, aynı zamanda Bir reklamcılık terimi;
mecra olarak açık havanın kullanıldığı reklamları kapsar. Açıkhava reklam araçları en eski
reklam araçları arasındadır. Yol gösterme panoları, dükkan tabelaları ve binaların üzerine boya
ile yapılan dev reklamlarla başlayan açık hava reklamcılığı, son birkaç yılda, özellikle yabancı
reklam ajanslarının sektördeki ortaklıklarıyla çok hızlı bir gelişim göstermiştir.

Yazılı

basındaki reklamı görmek için para verip gazete, dergi satın almanız, televizyondaki reklamı
izlemek için en azından televizyonunuzun açmanız gerekir. Hiçbir güç harcamadan maruz
kalınan tek reklam mecrası Açıkhava reklamcılığı bu yönüyle diğerlerinden ayrılıyor. Halkın
(tüketicinin) günlük yaşantısı içerisinde en çok kullandığı açık hava mekanları kullanılarak
görsel açıdan büyüklüğü ve etkililiği ile bu reklam araçları vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Açık
hava reklamlarını en çok kullananlar, dağıtım zinciri olan ve doğrudan tüketiciye ulaşmak
isteyen firmalar. Aslında hiçbir mecra bir başka mecranın yerini tutamaz. Çünkü televizyonun,
yazılı basının hepsinin farklı etkileri vardır. Ancak bütün mecralar bir bedel ödeyerek, bir efor
harcayarak izlenir. Yani tüketicinin kendi iradesiyle izlediği reklamlardır. Yalnızca outdoor
bunun dışındadır. Sokağa çıktığınızda açık hava reklamlarıyla karşılaşırsınız. Görüş alanını
girecek yer seçilir ve tüketicinin görüş alanına girdiği andan itibaren de etki alanı başlamaktadır.
Açık hava reklamlarının en çok tartışılan yanlarından biri de şehir estetiğine yaptığı olumlu ve
olumsuz katkılar. Reklamlar doğru kullanılırsa, iyi denetlenirse şehrin süsü, kötü kullanılırsa
kiri,

pisliği

olabiliyor

(http://www.grafikerler.org/forum/konu/acik-hava-reklamciligi-

hakkinda.4211/).
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Açıkhava reklamcılığı adından da anlaşılacağı üzere kapalı mekanlar dışındaki yerlerde
yapılmaktadır. İlk olarak Mısırlılar tarafından kullanıldığı tahmin edilen açıkhava reklamları
günümüzde çok çeşitli ve gelişmiş ürünler sayesinde reklam verene pek çok seçenek
sunmaktadır (http://www.yenimakale.com/acikhava-medyasi.html#ixzz3h4eGP3pQ).
8.1.1.Afiş
Afişlerin en belirgin özelliği “az sözle, çok şey anlatmak”tır. Genelde afişler hareket
halinde iken (yürürken, bir araçla geçerken) okunduklarından afiş hazırlamada öncelikle göz
önünde bulundurulması gereken nokta, hareket halindeki kitlenin dikkatini çekmek olmalıdır.
Ancak dikkat çekildikten sonra okunması sağlanabileceğinden, kullanılacak renklerin, afişin
boyutlarının özenli bir araştırma sonucunda belirlenmesi amaca ulaşmada etken olacaktır.
Üzerindeki mesajların da örgütün imajını ve tanıtmak istediği mal ya da hizmetin kısa, öz ve
anlaşılır biçimde hazırlanması gerekmektedir. Afişlerde yazıdan çok konu ile ilgili çizgi ve
resimler bulunmalı ve her türlü koşulda ve yerde görülebilecek alanlara konulmalıdır (Bıçakçı,
2006: 151).
Çarpıcı ve göze batan reklam medyası olarak reklam veren için oldukça önemli bir
konuma sahiptir. Genellikle kâğıda basılan afişler şehrin çeşitli yerlerine yapıştırılırlar. Bazen
ikili, üçlü, dörtlü kompozisyonlarda daha büyük boyutlarda kullanılabilir. Kısa ve etkili
mesajların söz dışındaki diğer öğeler ile uyumlu ve anlamlı etkili mesajların bütünleşmeleriyle
hedef kitle üzerinde son derece etkin bir yapıya sahiptirler. Afiş yazılarının okunaklı olması,
karmaşık bir yapıya sahip olmaması, anlaşılabilir ve net okunuyor olması, yaratıcı ve ilginç
fikirler içermesi ve reklam görevini yerine getiriyor olması gerekmektedir. Dış etkenlere maruz
kaldığı ve tahrip yoluyla zarar görebildiği için ömürleri fazla uzun değildir (MEGEP, 2007: 26)
(http://www.yenimakale.com/acikhava-medyasi.html#ixzz3h4epAv8q)
8.1.2. Kent Mobilyaları (Billboard, CLP, Megaboard, Megalight, Pisa ve Superpisa)
BİLLBOARD: Açıkhava’daki reklam panolarının birçoğuna günlük kullanımda billboard

denilmektedir. Ancak genel olarak “reklam panosu” şeklinde algılanan billboard açık hava
reklam araçlarından sadece bir tanesidir. Açıkhava reklam araçları için kullanılan genel bir
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ifade olarak bilinse de teknik olarak billboard başlı başına en yaygın reklam aracıdır. 1980’li
yıllarda Etkin ve ekonomik bir reklam aracı olarak hayatımıza giren billboardlar, şehir
merkezlerinde yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu yerlere monte edilen trafiği ve görüş alanını
engellemeyecek şekilde- 346 cm en, 196 cm boy olmak üzere dikdörtgen şeklinde net kullanım
alanları olan en yaygın açık hava reklam araçlarıdır. Yaygın olması bakımından belli bir
standartı yakalamış olan şehir içi billboardları belirtilen net kullanım alana yapıştırılan afişlerle
büyük ve estetik bir görsel alan ile en etkili reklam yöntemi olarak kabul edilmektedir.
Şehirlerarası yollar üzerinde bulunan yol levhaları standart bakımından değişik ölçüler
taşıyabilirler ancak billboardların çerçeveleri, renkleri, yerden yükseklikleri farklı olsa dahi afiş
kullanım alanları standarttır. Tüketici açısından merak konusu olan ve dikkat çeken reklam
araçlarıdır. Mesajın kısa, özlü ve dikkat çekici Olması gerekir. Reklamın fiziksel boyutları
büyükse daha Çekici olur. Billboard reklam, özellikle sık kullanılan tüketim mallarının reklamı
için iyi bir araçtır. Tekrar tekrar görüntüye girme imkanı vardır. Billboardlar; araç ve yaya
trafiğinin yoğun olduğu Yollar ya da kavşaklara konumlandırılan, Yaygın olarak kullanılan
açık hava reklam araçlarıdır. Billboardlar etkin ve ekonomik oldukları için Reklam verenler
tarafından çok tercih edilen Reklam araçlarıdır.
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MİNİBOARD: Miniboard ve raket board olarak bilinen açık hava reklam araçları 70x100 cm
ve 90x130 cm olarak değişik ölçüler taşıyabilmektedir. Çift yüzlü olan bu aracın her iki yönü
de afiş yapıştırılarak kullanılabilmektedir. Açıkhava reklam araçları arasında reklam güvenliği
açısından en sağlıklı olanıdır. Çünkü billboard, sokakboard gibi reklam araçlarındaki afişler
koruma imkanı olmadığı için kolay tahrip olabilirken miniboardlar kırılmayan bir cam çerçeve
içerisinde oldukları için afişlerin tahribata uğramaması için en güvenli reklam aracıdır. Bu
reklam araçları genelde geniş kaldırım kenarları, refüjler, meydanlarda küçük ve estetik olması
açısından sık tercih edilen bir reklam türüdür. Billboardlardan sonra en yaygın olan bu
miniboardlar küçük ve camlı olmaları sebebiyle görsel ve çevre kirliliği oluşturmamaktadır.
DURAK REKLAMLARI: Son yıllarda otobüs duraklarında hızlı bir gelişme ile kent-mobilya
anlayışı hakim olmuştur. Bu kent mobilya anlayışı eski metal-saç karışımı, boyaları nedeniyle
sürekli bakım isteyen eski durakların kaldırılarak yerine şeffaf, plastik alaşımlı, geniş oturma
alanları bulunan, estetik duraklar monte edilmesini sağlamıştır. Bu durakların sağ ve sol
cephelerine bakan kısımları ise reklam alanı olarak dizayn edilmiş miniboard-raketboardlarda
ki gibi duraklarda da 70x100 ya da 90x130’luk afişlerle teşhir edilmeye başlanılmıştır. Durak
reklamları da hem kamu yararına şık mekanların oluşmasını sağlarken hem de işletmeler için
etkili bir reklam mecrası ortaya çıkarmaktadır.
SİLİNDİR BOARD: Adını şeklinden alan bu reklam aracı genel olarak alt tablası ile birlikte
2.5 metre boya ve 1.2 metre çapta silindir şeklinde bir yarı çap için bir afiş şeklinde dizayn
edilmiş reklam araçlarıdır. Bu ölçüler aracın kullanıldığı mekana uyumu bakımından değişik
şekillerde kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin Antalya’da Cumhuriyet Meydan’ında doğal ve
tarihi dokunun görüş alanı kapatmayacak şekilde daha küçük yapılmıştır. İstanbul Taksim
Meydanı’nda ise görüş alanı geniş olduğu için 3 metre boy 2 metre çap şeklinde dizayn
edilmiştir. Bu reklam aracının özelliği meydanlar gibi geniş alanlarda silindir şeklindeki
yapısıyla

her

yönden

rahatça

görülmesi

açısından

tercih

edilmektedir

(http://www.grafikerler.org/forum/konu/acik-hava-reklamciligi-hakkinda.4211/)
MEGABOARD, MEGALİGHT, PİSA VE SUPERPİSA: Süper Billboard ve City Light
Board olarak da adlandırılan açıkhavadaki büyük ebatlı reklam vitrinleridir. Standart ve Afiş
Değiştiricili olarak sınıflandırılmaktadır. Afiş Değiştiricili Megalight’ta her yüze 3 görsel
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asılmakta, görseller zaman ayarlı bir mekanizma ile ortalama 15-30 saniye aralıklarla periyodik
olarak sergilenmektir. Standart Megalight’ta ise her yüze1 görsel asılabilmektedir. Megalight
uygulamalarında standart ebat 360x260cm. olmakla birlikte, 320x220 cm. ebadında
uygulamalar da bulunmaktadır. Megalight vitrinleri içten aydınlatmalı olup, genellikle 1 aylık
periyodlarla network olarak kiralanmaktadır (www.basımevi.com, 2012). Kentlerde önemli,
görüşün açık olduğu noktalara konan bu açıkhava medyası, hedef kitleye ulaşmayı sağlarken
kurumsal imajı üst noktalara taşımaktadır. Kent dokusu ile uyumlu görüntüleri sayesinde gece
ve gündüz mesajları taşıyabilen modern reklam alanlarıdır. Bu araçlar billboardların
büyütülmesi,ışıklandırılması,

değişik

kasalarla

çerçevelendirilmesi

neticesinde

belli

standartları olmayan büyük, yerden oldukça yüksek, sabit, ışıklı reklam araçlarının ortaya
çıkmasına yol açmışlardır (Uğur, 2009: 17).

(http://www.yenimakale.com/acikhava-medyasi.html#ixzz3h4epAv8q)
SOKAK BOARD: Hızla büyüyen kentlerle birlikte kentleşmenin ortaya çıkardığı ihtiyaçlardan
birini daha reklamcılar sokakboardlar ile karşılamışlardır. Hem şehir merkezindeki cadde ve
sokakların isimleri ve yönlerinin belirtilmesi açısından oldukça kullanışlı hem de reklam
aracının kullanan işletmeye yakınlığı ya da yerel bazda etkisi açısından önemli bir yer
tutmaktadır. Yukarıdan bakındığında üçgen şeklinde duran ve üzerinde gösterdiği cadde ya da
sokağın ismini taşıyan bir ok bulunan sokakboardlar üç taraflı reklam alanları ile dikkat
çekmektedirler. Özellikle cadde ve sokak girişlerinde kullanılan sokakboardlar yerel
reklamcılık açısından önemli bir yer tutmaktadır.
214

DUVAR REKLAMLARI Eskiden beri kullanıla gelen bir reklam metodudur. Apartman ve
binaların pencere yüzü bulunmayan düz duvarlarının reklam veren işletmelerin kullanımına
sunulması ile kullanılmasıdır. Bu reklam türü özellikle sabit ve geniş alan olması bakımından
görsel açısından önemli bir yer tutmaktadır. Ancak maliyet ve değişkenlik açısından oldukça
hantal bir reklam aracı olarak tercih sıralamasından gerilerde yer almaktadır.
IŞIKLI DİJİTAL REKLAMLAR: Billboardlar gibi yaya ve taşıt trafiğin yoğun olduğu
bölgelere yerleştirilen ölçü ve boyutları kullanım alanlarına göre farklılık gösteren ışıklı dijital
reklam araçları teknolojik imkanların kullanıldığı modern reklam araçlarındandır. Likit
ekranlar, akan yazılar gibi küçük modelleri ile reklam piyasasın da boy gösteren bu araçlar
günümüzde televizyon kalitesinde görüntü verir hale gelmiş pahalı bir reklam olmasının yanı
sıra özellikle büyük meydanlarda ve geçiş alanlarında tercih edilir hale gelmiştir.
ARAÇ REKLAMLARI: Şehir içi taşımacılığında kullanılan araçların dış kaporta boyalarının
reklam şeklinde dizayn edilmesidir. Yaygın olarak kullanılan bir açık hava reklam şeklidir.
Yalnız trafik güvenliği ve görsel kirlilik açısından dikkatli olunması gereken bir reklam
aracıdır.
ÇATI REKLAMLARI: Gelişen teknik imkanlar ve reklam dünyasındaki arayışlar neticesinde
billboard mantığından hareketle yeni reklam araçları geliştirilmiştir. Bu araçlar billboardların
büyültülmesi, ya da billboardlar la hemen hemen aynı standartları da olan çatı reklamlarıdır.
Bu reklamlar genellikle yüksek yerlerde, sabit bir şekilde dir. Işık yardımıyla aydınlatılan
reklamların

gece

rahatlıkla

görülebilmesi

sağlanmıştır

(http://www.grafikerler.org/forum/konu/acik-hava-reklamciligi-hakkinda.4211/).

8.2. Dijital Outdoor
Mekansızlaşma ve zamansızlaşma dediğimiz olgu aslında küreselleşmenin başka bir
tanımı da denebilir. Artık kıtalar arasında saat farkları önemini yitirdiği için ve herkesin ortak
olarak bulunabildiği internet ortamı mekan sorununu da ortadan kaldırdığı için, bilgi ve mesaj
akışı artık çok büyük kitlelere ulaşmaktadır. Her geçen gün artan ve hayatımızın kaçınılmaz bir
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parçası olan çevrimiçi hayatımız, bu kitlenin her geçen gün daha da genişlemesine sebep
olmaktadır. Küreselleşme sonucunda, gelişen teknolojiyi takip eden kişilerde bir farkındalık
oluştu ve bu kişiler, batıdaki bu gelişimi izlemeye ve ayak uydurmaya başladı. Bununla birlikte,
iş dünyasında küreselleşme, tüm dünyada ortaklık sağlanabilecek diğer şirketlere ve nihai
tüketiciye rahatça ulaşılabilecek çok geniş bir pazar olanağı sundu. Tüm bu gelişmelerle
beraber, medya da küreselleşti yani dijital medya dediğimiz kavram ortaya çıktı ve her tür araç
sayesinde dünyanın her yerinde neler olup bittiğinden haberdar olmak mümkün oldu (Eshghi,
Krishan ve Sheth, 2001). Dijital medyanın beraberinde dijital açıkhava medyası ortaya çıktı.
Dijital açıkhava (outdoor) üniteleri, genel olarak içeriğin ve mesajların bir elektronik ekranda
veya dijital tabelada sergilendiği ve hedeflenen mesajları belirli yerlere belirli zamanlarda
ulaştırma amacıyla fiziki levhayı değişime uğratmadan gösterebilen açıkhava reklamcılığı
biçimidir. Dijital üniteler; kayan mesaj panoları, LCD ya da plazma gösterim panelleri,
elektronik tabelalar, projeksiyon ekranları veya gelişmekte olan organik LED ekranlar gibi
elektronik olarak bilgisayar ya da başka bir aygıt ile kontrol edilerek kişilerin internet yoluyla
içeriklerini uzaktan değiştirip kontrol etmesine izin vermektedir. Dijital ünitelerde sergilenen
içerik, basit metin veya hareke görüntülerden tamamen hareketli, sesli ya da sessiz videolara
kadar çeşitlilik göstermektedir. Öyle ki yurtdışında bazı dijital ekran şebekesi operatörleri,
özellikle perakende endüstrisindekiler reklamlar arasına serpiştirdikleri eğlenceli ve
bilgilendirici içerik sayesinde televizyonla yarışır duruma gelmiştir (Demir, 2008: 80). 72
ülkeden 5 binden fazla yöneticinin katıldığı Webit konferansında açıkhava’nın teknoloji
sayesinde farklı bir platforma dönüştüğünü belirten Kinetic İstanbul CEO’su Bahar Erdoğan,
tüm bu gelişmeleri dünya ile eşzamanlı takip ettiklerini belirtmiştir. KineticWorldwide EMEA
Dijital Direktörü Dennis Kuperus ise, gelişen teknolojilerle farklılaşan Açıkhava’nın yepyeni
ve özel ufuklar açacağını belirtmiştir (www.milliyet.com.tr, 2012). Microsoft 2012 yılında
yüksek maliyetli bir açıkhava örneği sunmuştur. Marka, İngiltere’deki alışveriş merkezlerinde,
insanlara Windows tabanlı telefonları için açılış ekranı tasarlayabilme şansı sunan interaktif,
dijital açıkhava kampanyasını başlatmıştır. İki hafta süren kampanya, UM London ve kardeş
açıkhava ajansı Rapport tarafından tasarlanmıştır. Prodüksiyonu ise Grand Visual’a ait olan
kampanya, UM London’a göre en büyük interaktif, dijital açıkhava kampanyası olma özelliğini
taşımaktadır. Bu iki hafta sonunda elde edilen tüm tasarımların daha büyük, ulusal bir dijital
kampanyada kullanılacağı da belirtilmiştir.
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(http://www.yenimakale.com/acikhava-medyasi.html#ixzz3h4iPvvXw)
Dijital outdoor yayıncılık ile birlikte ekranlar hayatımızın her anında
yanımızda/karşımızda yer almaktadır. Özellikle Mega ekranlar dışarıdaki yaşam gibidir.
Yüksek yapıların duvarlarına kurulup da aşağıdaki küçük insanlara büyük mesajlar yollamaktan
daha çok mutlu olabilecekleri bir şey yoktur: Tokyo’nun Shinjuku İstasyonunu ya da New
York’un Times Meydanını dolduran binlerce insanı dijital ekranlarda oluşan görüntü, ses ve
hareketle şaşakına çevirmeye bayılırlar. Açık alandaki büyük, perdemsi ekranlar için yepyeni
bir çok görüntü, ses ve hareketle ilgili yeni deneyimler üzerine çalışılmakla birlikte henüz
hayata geçirilmiş değildir. Dijital outdoor ekranlar sürprizleri seven ekranlardır. Bunlar,
kamyon kenarlarında, billboard’larda ya da rock konserlerinde karşımıza çıkabilir. Bu ekranlar
etkinlik çılgınıdır ve etkinliklerde onlar için çıldırır. Devasa ekranlar, günümüzde artık spor
alalarının ayrılmaz parçalarıdır. Yakın çekimlerle kitleleri coşturur ve ağır gösterimlerle
heyecan yeniden yaşatılır. Dahası, bu ekranlar izleyici kitlelesinin haykırışlarına göre tepki
vermektedirler (Rogerts, 2006, 57).
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Açıkhava reklam ortamlarına yönelimin bir diğer sebebi ise bireylerin yaşam tarzlarında
görülen büyük değişimdir. Artan teknoloji kullanımı dolayısıyla mobilitenin artması; bireylerin
belirli bir yere bağımlı kalmadan çalışıp yaşamlarını sürdürebilmeleri sonucunu doğurmaktadır.
Böylesi bir yaşam tarzı, zamanının çoğunu ev veya ofis dışındaki alanlarda geçiren birey
modelinin oluşumuna yol açmaktadır. Öyleyse bu türden yaşam tarzını benimsemiş böylesi
bireyleri yakalamanın yolu “ev dışı (out of home)” mecralara yönelmekten geçmektedir. Ancak
bu bireyleri ev dışı ortamlar aracılığıyla yakalamak da çok kolay değildir. Alışılagelmiş reklam
oyunları kullanılarak uygulanacak reklamlar böylesi bir yaşam tarzını benimsemiş bireyler
üzerinde büyük etkilere yol açmayacaktır. Çünkü teknolojiyi etkin kullanan, her gün binlerce
reklam mesajına maruz kalan bu bireylerin, açıkhava reklamlarının farkına varabilmeleri için
yaratıcılıkla yoğrulmuş sıra dışı reklamlar üretmek gerekmektedir. Bu demek oluyor ki ya tam
anlamıyla gerçek ve somut; ya da tam anlamıyla soyut reklamlar geleceğin yükselen trendi
olacaktır. Zira uçlarda yaşayan birey modelini etkilemenin tek yolu uç noktalarda tasarlanmış
reklamlardan geçmektedir ki bu karmaşık dünyada farklı olmayı başaramayan her öğe kaybolup
gitmeye mahkumdur. Geleceğin birey modelinde görülen bir diğer özellik ise aktif rol oynama
arzusudur. Gelişen teknoloji sayesinde hemen hemen her şeyi parmağının ucunda gören birey,
karşısına çıkan her durumda yönetici pozisyonuna geçmek ya da kendini özel hissetmek
istemektedir. Yapılacak reklamın bile şahsına özel olmasını arzulamaktadır. Bu anlayışla
gelecekte daha da geniş çapta şekillenecek veri tabanları sayesinde şahsa özel reklam yapılması
mümkün hale gelecektir. Buna örnek olarak açıkhavada bireyin cep telefonuna önünden geçtiği
billboard tarafından bireyin kendi ismine hitaben reklam mesajı gönderilmesi gösterilebilir.
Bireyler dijital reklam panoları sayesinde ihtiyacı olan bilgileri, reklamları, haberleri, ekonomi
bilgilerini güncel olarak edinebilme avantajına sahip olacaklardır.
Dijital açıkhava reklam ortamlarının avantajları şöyle sıralanabilmektedir:80
- Görüş açısı problemi olmayacak. Neredeyse 180 dereceye varan görüş açısı verimliliği
alınacak.
- Parlaklık her ortama göre ayarlanabilecek. Çok karanlık ve kapalı yerler için
ayarlanabilen parlaklık, maksimum ayarlamalarda aynı performansın elde edilmesini
sağlayacak.
80

Marketing Türkiye Outdoor – Sign, Tasarım Üretim ve Pazarlama Dergisi, Kapak Konusu –
Açıkhavada yükselen trend: Dijital Mecra, Rota Yayınları, İstanbul, 2006/3, s.:14.
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- Boyutlar istenilen ölçülerde hazırlanabilecek.
- Birden çok reklamın sergilendiği ürünler, reklamda görüntü kirliliğine de engel olacak.
Dijital açıkhava reklam ortamlarının dezavantajları ise;
- Küçük boyutlar için fiyat problemi yaşanacak. Büyük boyutlarda dış mekanda aynı
işlevi görecek rakibi olmayacak.
- Küçük boyutlar için özellikle bir metrekare ve altı için rezolasyon problemi yaşanacak.
- Dijital ekranların dikeyde 40 dot olan çözünürlük ölçüsü, daha yüksek çözünürlüklü
billboardların iç mekan versiyonları için 3 mm çapının altında üretilmesi gerekecek. Bu da
oldukça maliyetli bir bütçe gerektirecektir.
Sapna Budev, Amerikan Endüstrisinde büyüyen iki önemli trendden bahsediyor. 81
Bunlardan ilki, çok sayıda billboard tasarımının büyük formatlarda, büyük dijital çıktılar
aracılığıyla yapılıyor olması. Bu dev makineler çok geniş ölçülerde çıktı kapasitesine sahipler.
İkinci büyük trend ise, geliştirilen baskı formatlarının, billboard olan bölgelere hareketli
elektronik mesajların yerleştirilmesini sağlayacak teknoloji. Bu teknolojinin, tanıtımın verdiği
imkanlarla, açıkhavanın televizyonda görülen eğlenceli reklamlar gibi algılanacağına işaret
ediliyor. Bugün medya devleri geleceğin trendlerini tartışırken iki temel sorudan yola
çıkmaktadırlar:82 Bunlardan birincisi, yaşam tarzı eğilimleri. Nasıl daha iyi yaşam oluştururuz?
İkincisi de yeni teknolojik değişikliklerden nasıl faydalanırız? Açıkhava reklam ortamlarının
gelecek trendleri bağlamında görsel tasarımlarını tartışırken de sorulacak temel soru teknolojik
değişiklerden nasıl faydalanılacağı ve hedef kitlenin değişimine nasıl ayak uydurulacağıdır.
Öyle görülüyor ki gelinen nokta itibariyle yakın gelecekte açıkhava reklam ortamlarında şu
aşamada çok da büyük bir değişim yaşanmayacaktır. Çünkü bugün açıkhava reklam
ortamlarının çeşitliliğinde tam anlamıyla bir patlama yaşanmaktadır ve en genel kullanımıyla
Açıkhava reklam ortamları günden güne dijitalleşmekte ve hareketlenmektedirler. Aslında bu
durum evlerimizde büyük ilgi gören televizyonun yavaş yavaş açıkhavaya taşındığının bir
göstergesi (Özdem, 2006)
81

Marketing Türkiye Outdoor – Sign, Tasarım Üretim ve Pazarlama Dergisi, Güncel – Dünya
Gözüyle Türk Sign’ı, Rota Yayınları, İstanbul, 2006/4, s.:23.
82
Yalçındağ Mehmet Ali, Doğan Yayın Holding Buluşma 2006 Toplantısı, İstanbul, 2006,
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=176299 .
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8.2.1. LED Ekran
LED ekranlı açık hava reklamlarının pek çok kullanım şekli mevcuttur. AVM’lerin
içinde ve ya dış cephelerinde, metro ve ya tren istasyonlarında, hava limanlarında sıklıkla
karşımıza çıkmaya başlamışlardır. İç mekanlardaki kullanımı kadar sık olmasa da Şehir
merkezlerinde ve meydanlarda da kullanılmaktadır ve her geçen gün sayıları artmaktadır. Raket
boyutlarında totem tipi kullanım; tavandan sarkan biçimde tavana monteli kullanım ve ya dış
mekan duvarlarına monteli kullanım; Megaboardların boyutlarıyla ve görüntüsüyle benzer
biçimde, bir sütun üzerinde LED ekran ünitesi yerleştirilmesiyle oluşan kullanım olarak
sınıflandırabiliriz. Bu tip kullanımın giderek yaygınlaşacağını ve gelecekte megaboardların
yerini alacağını düşünmekteyim. Megaboarla aynı boyutlarda ve kullanım alanları için benzer
yerler tercih ediliyor. Bu durumda daha durağan bir mecra olan megaboardların led ekrana göre
daha ucuz olması dışında hiçbir avantajı kalmıyor. LED ekran teknolojisinin getirdiği ses ve
görüntüyü birlikte sunabilme yani video oynatabilme özelliğinin çok büyük bir tercih sebebi
olacağı aşikardır. Gelişen 93 monitör teknolojileri sayesinde görüntüler gündüz ışığında bile
rahatça izlenebilmektedir. Smart özellikleri sayesinde içerikleri diğer mecralara kıyasla çok
daha kolay değiştirilebilir. Başka bir değişle reklam içeriği internet üzerinden kontrol edilerek
video, resim ve ya yazılar istenildiği zaman değiştirilebilir. Megaboard benzeri led ekran
ünitesi. LED ekranlar AVM içinde statik reklam yerine video ve hareketli tasarımları sergileme
imkanı sunarlar ve dikkatleri markalara çekerler. Tek tuşla istenen zamanda reklam yayını ve
mesaj değişimi yapılabiliyor olması reklam verenlerin farklı kampanyaları aynı zamanda
sunabilmelerine ve istedikleri zaman değiştirmelerine imkan verir. Aynı zamanda hava durumu,
haber

gibi

ilgi

çekici

içerikler

ile

ziyaretçilere

ulaştırırlar

(http://www.stroer.com.tr/mobil/avm.htm).
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8.3. Kaynakça
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Uygulamalar

222

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde outdoo/açıkhava yayıncılığın türleri ve dijital outdoor yayıncılığın teknik
özelliklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi outdoor yayıncılk türleri arasında yer almaz?

a)

Billboard

b)

Durak Reklamları

c)

Kapı Reklamları

d)

Duvar Reklamları

e)

Silindir board

2)

Aşağıdakilerden hangisi outdoor yayıncılk türleri arasında yer almaz?

a)

Billboard

b)

Silindir board

c)

Miniboard

d)

Capboard

e)

Megaboard

3)

Aşağıdakilerden hangisi outdoor yayıncılık ile özdeşleşmiştir?

a)

Billboard

b)

Miniboard

c)

Capboard

d)

Megaboard

e)

Duvar Reklamları

4)
2012 yılında gerçekleştirilen en büyük interaktif, dijital açıkhava kampanyası
hangis marka tarafından gerçekleştirilmiştir?
a)

Apple

b)

Microsoft

c)

Samsung
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d)

Nokia

e)

HTC

5)
yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi dijital outdoor reklam ortamlarının avantajları arasında

a)

Görüş açısı problemi olmayacak

b)

Parlaklık her ortama göre ayarlanabilecek

c)

Boyutlar istenilen ölçülerde hazırlanabilecek

d)

Oldukça maliyetli bir bütçe gerektirecektir

e)

İçerikler hızlı bir şekilde değiştirilebilecek

6)

Outdoor yayıncılığı aşağıdakilerden hangisi ile özdeşleşmiştir?

a)

Reklamcılık

b)

Televizyon

c)

Afiş

d)

Anons

e)

Gazete

7)

Hiçbir güç harcamadan maruz kalınan tek reklam mecrası aşağıdakilerden
hangisidir?

a)

Televizyon

b)

Outdoor

c)

Gazete

d)

İnternet

e)

Radyo

8)

“Az sözle, çok şey anlatan” outdoor reklamcığı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Afiş

b)

Billboard

c)

Silindir board

d)

Megaboard

e)

Miniboard
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9)

Aşağıdakilerden hangisi dijital outdoor yayıncılık ile birlikte ekranlarda
meydana gelen değişimi tanımlamaktadır?

a)

Ekranlar büyümüştür

b)

Mobil olmuştur

c)

Hayatımızın her anında yanımızda/karşımızda yer almaktadır

d)

Herkes görebilmektedir

e)

Propaganda amacıyla kullanılmaktadır

10)

Aşağıdakilerden hangisi Dijital outdoor üniteleri ile ilgili değildir?

a)

Elektronik ekran

b)

Dijital tabela

c)

Fiziki levhayı değişime uğratmadan gösterebilme

d)

Televizyon

e)

Organik LED ekranlar

Cevaplar
1)C, 2)D, 3)A, 4)B, 5)D, 6) A, 7) B, 8) A, 9) C, 10) D
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9. PODCAST YAYINLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

228

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.

Podcasting
Podcast Uygulama Alanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Podcasting nedir?
Podcast Uygulama Alanları nelerdir?
Podcast yayınlar nasıl gerçekleştirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Podcast yayıncılığın teknik
özellikleri öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Podcast
yayıncılığın
uygulama alanları hakkında
bilgi edinilecektir
Podcast yayıncılığın radyo
yayıncılığı
üzerindeki
etkileri kavranılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Podcast
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Giriş
Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte geleneksel radyo yayıncılığı da diğer
geleneksel yayıncılık modellerinde olduğu gibi değişime uğramıştır. Radyo yayıncılığındaki bu
değişimin itici gücünü “Podcasting” (Oynatıcı Yayın Aboneliği) oluşturmaktadır. Gelişmiş
yayın stüdyolarına ve radyo vericilerine ihtiyaç duymadan podcast’lerle sesinizi tüm dünyaya
duyurabilmeniz mümkün olmaktadır. Bununla birlikte istediğiniz zaman istediğiniz yerde,
istediğiniz cihaz ile radyo programlarına ulaşmak mümkün olmakta hatta istenildiği zaman
başlatılmakta ya da durdurulabilmektedir. Podcast’i bir radyo programı olarak düşünmek
mümkündür, ancak dinlenmesi için bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.
Bu çalışmada yeni medya ürünü olarak podcasting tanımlanarak, radyo yayıncılığına
getirdiği değişim ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Yeni medya, enformasyonun toplanmasında,
saklanmasında, işlenmesinde ve aktarımında bilgisayar sistemlerden yararlanan ve kullanıcılar
arasında ve kullanıcıyla enformasyon arasında etkileşime olanak tanıyan ya da bunu zorunlu
kılan iletişim teknolojileri olarak tanımlanmaktadır. Rogers’a (aktaran Geray, 1994: 7) göre
yeni medyanın Etkileşim, Kitlesizleştirme, Asenkron Olabilme olmak üzere başlıca üç temel
özelliği bulunmaktadır. Etkileşim; yeni iletişim teknolojilerinin geleneksel iletişim araçlarının
tek yönlü işleyişlerine karşı en önemli avantajlarını oluşturmaktadır. Kitlesizleştirme; tek tek
bireylere özel mesajlar iletme ya da alma şeklinde mesaj değişimini ifade etmektedir. Yeni
medya; büyük bir kullanıcı grubu içinde her bireyle özel mesaj değişimi yapılabilmesini
sağlayacak kadar kitlesizleştirici olabilmektedir. Asenkron Olabilme (Eşzamansız); yeni
iletişim teknolojilerini kullananlar iletişimi istedikleri zaman başlatabilmekte, durdurabilmekte
ya da bitirebilmektedir. Bu özellik ile zamanlama ve iletişim sürecinde etkin olma kontrolü
kaynaktan alıcıya doğru değişim göstermektedir. Bu bağlamda podcasting, Rogers’ın ifade
ettiği yeni medyanın özelliklerinin tamamını barındıran bir uygulama olarak sunulmaktadır.
Radyo yayıncılığının yeni medya dönüşümünü sağlayan bir fonksiyon olarak dikkatleri üzerine
çekmektedir. Salt internetten yayınlanan içeriklere göre mobil iletişim, etkileşim ve asenkron
olabilme özellikleri ile farklılaşmaktadır.
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Yeni medya, erişim kolaylığı, hızlı bilgi paylaşımı, düşük maliyet ve etkileşimli olma
gibi avantajları sunmaktadır. Tam bu notada yeni medyanın vaatlerini karşılayan bir yöntem
olarak podcasting karşımıza çıkmaktadır.

9.1. Podcasting
Radyo yayını ya da benzer bir yayının internet üzerinden erişilerek kişisel ses
cihazlarından dinlenebilir hale gelmesini sağlayan dijital kayıt yöntemi podcasting olarak
tanımlanmaktadır (New American Dictionary, 2005). Yayınlanan programların her birine
‘podcast yayını’, ‘podcast programı’ ya da kısaca ‘podcast’ adı verilmektedir. Podcast, genel
olarak hem içerik hem de bu içeriğin yayınlanma şekline verilen isimdir. Bu yayını yapan kişiler
podcaster olarak adlandırılmaktadır.
Podcasting, çoğunlukla dizi halindeki dijital medya ürünlerinin (radyo programları gibi)
internet üzerinden besleme yoluyla bilgisayar ve taşınabilir cihazlara indirilebilecek şekilde
yayınlanması olarak ifade edilmektedir. Podcasting, RSS ve müzik formatı MP3’ün
birleşimiyle ortaya çıkmış bir teknoloji olup farklı konularda kayıt edilen programların internet
üzerinden dağıtılması yöntemidir (Tarımer ve Okumuş, 2010). Podcast sisteminin internetten
bir programın ses ya da video kaydına erişmekten farkı, RSS veya Atom beslemelerinin (feed)
kullanılması ve böylece her yeni bölümü özel yazılımların izleyerek otomatik olarak yükleniyor
olmasıdır. Ses ve video dosyalarının internet üzerinden kolayca paylaşılmasını sağlayan bir
yayın dağıtım sistemi olan podcasting, MP3 veya görüntü dosyaları biçimlerinin RSS gibi
dağıtım teknikleriyle mobil araçlara bir çeşit ses içeriği aktarımı şeklinde gerçekleşmektedir
(Gülseçen vd., 2010: 788).
Podcast internetten müzik ve ses dosyaları indirilebilen diğer teknolojilerden farklı
olarak abone olunabilen bir yapıya sahiptir. Belirlenen konudaki bir podcast yayınına
bilgisayara veya taşınabilir cihazlara indirilen yazılım aracılığıyla abone olunabilmektedir.
Böylece podcaster tarafından yeni bölümler yayımlandıkça bunlar otomatik olarak bilgisayara
veya taşınabilir kişisel cihazlara inmektedir. Bu bağlamda podcasting, çevrimiçi yayının üyelik
gibi yollarla kullanıcılara ulaştırılmasıdır. Podcast’ler internetten mobil cihazlara yüklendikten
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sonra, internet bağlantısına gerek duyulmaksızın istenilen yere aktarılabilmekte, istenildiği
zaman da dinlenebilmektedir.
New Oxford American Sözlüğü’nün 2005 yılı için belirlediği en popüler sözcükler
arasına podcasting girmiştir (Çoşkun, 2008). Podcast sözcüğü 2000’li yıllarda “iPod”
sözcüğündeki “pod” (küçük kapsül) ve İngilizce’de “yayın” anlamına gelen “broadcast”
sözcüğünün “cast” kısmı alınarak türetilmiştir.

Bu sistem Apple tarafından geliştirilen

müzikçalar olan iPod’larda ilk olarak yaygın kullanım alanı bulduğu için isim olarak bu
müzikçalardan yararlanılmıştır. Podcast’ler ilk defa iPod için geliştirilmiş olmakla birlikte
podcast

tanımlaması

günümüzde

sadece

iPod

ile

ilgili

bir

kavram

değildir.

Podcast kavramının Türkçe karşılığı olarak “Oynatıcı Yayın Aboneliği” kullanılmaktadır.
Ancak bu terimin Türkçe karşılığı yaygınlık kazanmamış, orijinal hali ile dilimize yerleşmiştir.
Podcast’in temelinde RSS (Really Simple Syndication - Gerçekten Kolay İçerik
Paylaşımı) özellikleriyle birlikte, XML (Extensible Markup Language) dosyası yer almaktadır.
XML açık standart bir dil olarak verilerin internet üzerinden kolay bir şekilde aktarımını ve
ortak kullanımını sağlamaktadır. XML içerisine gömülen bilgi diğer uygulama tarafından ara
bir program kullanılmadan kolayca çözümlenebilmektedir. Bu durum uygulamaların
birbirlerinin çalışma ortamından bağımsız olarak haberleşmesine olanak tanımaktadır (Işık vd.
2010). RSS, yeni eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel bir XML dosya
formatı olarak, son kullanıcıların veri akışının kolaylıkla takip edebilmesi için tasarlanmıştır.
Teknik olarak bir XML dosyasının oluşturulması ve bu dosyadan verilerin okunması şeklinde
işleyen RSS teknolojisi, geleneksel web teknolojilerinin kullanım mantığı olan kullanıcının,
veriye gitmesi yerine verinin kullanıcıya gitmesini sağlamakta ve bu nedenle veri akış
uygulanması olarak nitelendirilmektedir. Bu özelliği ile RSS sürekli yenilenen bilgiyi
yönetmenin iyi bir yöntemidir. Genellikle haber sağlayıcıları tarafından kullanılan RSS, blog
ve podcast gibi birçok “Web 2.0” uygulaması içerisinde de tercih edilmektedir. RSS, bireylerin
favori web sitelerini otomatik olarak saklamalarını mümkün kılan teknolojiyi sunmaktadır
(Wusteman, 2004: 404).
Dijital ses dosyalarının dağıtılması ve paylaşılması tarihi 1970 li yıllara kadar uzansa
da, podcast kavramı 2004 yılında Adam Curry’nin Radio Userland’deki programını RSS
üzerinden dağıtmasıyla doğmuştur (HowExpert Press, 2011). Podcast kavramını ilk kez
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kullanan ise The Guardian yazarı Ben Hammersley olmuştur. 2004’ün sonlarına doğru
podcastlerin kolay bir şekilde dinlenmesine izin veren yazılımların yaygınlaşması, podcast
hazırlama rehberleri ve yazılım firmalarının çalışmaları ile podcast patlaması yaşanmıştır.
Podcast’lerin popülerliğinin artması ve kolay bir şekilde hazırlanıyor olması, kolayca
oluşturulup dağıtılmasına ve bu dosyaların dinlenebileceği MP3 çalarların yaygın bir şekilde
kullanımına katkı sağlamaktadır.
Podcast’in yaygınlaşmasında iki etkenin önemli rol oynadığı dikkati çekmektedir
(https://atabotebde.files.wordpress.com/2012/01/podcast.pptx). Birinci etken, Apple firmasının
iTunes yazılımına 2005’in ikinci yarısında podcast desteği eklemesidir. iPod’u ve iTunes
yazılımını yükleyebilecek bir bilgisayarı olan kullanıcılar podcasting için gerekli tüm donanıma
da sahip olmuşlardır. iTunes yazılımı kullanılarak ilgili podcast’lere üye olunmakta ve
beğenilen programlar iTunes tarafından indirilebilmektedir. Bu sayede podcasting dünyasına
hızlı bir giriş yapan kullanıcılar podcast’lerin yaygınlaşmasını sağlamışlardır. 2013 yılı
içerisinde Apple’ın iTunes üzerinden yayın yapan Podcast servisi 1 milyar üyeye ulaşmıştır
(Gürhan, 2013).. 2005-2013 yılları arasında 8 milyondan fazla bölüm ile 100’den fazla dilde
250.000 podcast iTunes üzerinden yayınlanmıştır (Gürhan, 2013).
İkinci etken ise; internet kullanıcılarının kendi radyo programlarını podcast teknolojisi
ile internete koymalarıdır. İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla internet
üzerinden yapılan radyo yayınları popüler hale gelmiştir. Bu süreçte, bireylerin radyo
yayınlarını duyurmaları ve yayın sırasında yayını dinleyebilecek dinleyiciler bulmaları büyük
bir problem olarak ortaya çıkmıştı. Radyo programlarının podcast’leri oluşturulmaya
başlayınca bu problem genel olarak ortadan kalkmıştır. Podcast teknolojisi aracılığıyla,
dinleyiciler radyoda takip etmek istediği, ama yayın saati nedeniyle kaçırdığı programları, daha
sonradan bilgisayarına veya taşınabilir cihazlarına yükleyerek, istediği yer ve saatte dinleyebilir
duruma gelmişlerdir. Podcasting, radyo yayınına benzer özelliklere sahip olmakla birlikte,
internet üzerinden iletilmesi ve önceden kaydedilen içeriğin yayınlanması ile farklılaşmaktadır
(D’Souza, 2006: 33). Buna karşılık yenilikçi radyo programcıları bu konuda yoğunlaşarak
podcasting isminin radyo programlarıyla anılmasını sağlamışlardır.
Podcast’ler ilk zamanlar ses dosyaları olarak yayınlardılarsa da gelişen teknolojiler ve
internet alt yapısının iyileşmesi sonrasında artık görüntü dosyaları olarak da yayınlanmaktadır.
Ses ve videonun birlikte kullanılacağı geliştirilmiş formatta da podcast’ler üretilebilmektedir.
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Günümüzde podcast, internetten görüntülü ve sesli dosyalar indirmeye yarayan bir yol olarak
anlaşılmaktadır. İçerik sağlayıcılar genel olarak podcast hizmetini ücretsiz olarak
sağlamaktadır. Bu sistem ile radyo veya televizyon kanallarının servise koyduğu haber ve
programlarına ait

video veya ses dosyaları bilgisayara ya da taşınabilir cihazlara

indirilebilmektedir. Takip etmek istenilen amatör ya da profesyonel radyo/televizyon
programlarına abone olunarak istenildiği zaman, istenilen araçla erişilebilmektedir.
Podcasting’in avantaj ve dezavantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz (Gülseçen vd.,
2010: 789):
Avantajlar:
•

Podcast, dinleyicinin, kayıtları isteğine bağlı şekilde, istediği yerde istediği zaman,
dinlemesine izin vermektedir.

•

Podcast ürünleri oldukça az masraflıdır, abonelikler genelde ücretsiz olarak
düzenlenir.

•

Podcast’lerin dijital olması, bunu çevrimiçi erişimle kullanışlı hale getirmektedir.

•

Podcast’ler basit kullanımlı ve kullanıcı dostu içeriklerdir.

Dezavantajlar:
•

Mevcut teknoloji altyapısıyla bütünleşme sorunları,

•

Kullanılan akademik içerik eksikliği ve ticari kaynaklardan lisans anlaşmaları
zorlukları,

•

Teknik sınırlamalar ve eğitim kaynaklarının azlığı,

•

Podcasting işlevselliğinin, fakülteler ve öğrenciler tarafından tam olarak
bilinmemesi, bu konudaki bilinç ve bilgi eksikliği.

Podcast’ler kolay bir şekilde hazırlanıp, dağıtılabilen içerikler olarak farklılık
yaratmaktadır. Podcast oluşturmak için internet bağlantılı bir bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilgisayarda mikrofon ve ses kaydı yapabilen bir programla ses dosyaları oluşturulur. Örnek
olarak; Audacity, Adobe Audition (Windows), GoldWave (Windows), ProTools (MAC,
Windows), Grage Band (MAC) gibi programlar ses kaydetmeye, kaydedilmiş bir ses doyası
üzerinde düzenleme yapmaya izin vermektedir. Bu programlar podcast içeriğini oluşturmada
kullanıcılara yardımcı olmaktadır. Oluşturulan ses dosyalarına erişimin kolay ve hızlı
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olabilmesi için boyutlarının MP3 benzeri bir formata dönüştürülmesi gerekmektedir. Ses
dosyalarını

MP3

formatına

dönüştürmek

için

(LAME

MP3

gibi)

çeviricilerden

yararlanılmaktadır (Geoghegan ve Klass, 2005: 133). Kaydedilen dosyayı internette takipçilere
ulaştırmak için bir Web sunucusu kullanmak gerekmektedir. Dinleyiciler hazırlanan podcast’e
ulaşmak için internette belirlenen adrese ulaşıp dosyayı bilgisayarına indirmektedir. Yaklaşık
10 MB tutan bir dosyayı günde 10 kişi bilgisayarına yüklediği takdirde ayda 3 GB’lık bir trafiğe
yol açmaktadır (Aydın, 2013). Bu trafiğin yarattığı bir maliyet olmaktadır. Kişisel yayınları bu
maliyetler düşünülerek planlamakta fayda olacaktır. RSS kullanılarak hazırlanan ses dosyasının
konumu, özellikleri ve benzeri bilgiler bir web sayfasından kullanıcıların erişimine
sunulmaktadır. Kullanıcılar, web sayfasından ilan edilen RSS bağlantısı ile podcast’e doğrudan
erişim sağlayabilmektedirler.
Podcast’lere üye olup, bilgisayara kaydetmek için podcast yakalama programlarına
(podcatcher) ihtiyaç duyulmaktadır. Podcast yakalama programları kullanıcıları istediği
podcast’lere abone yapmakta ve güncellemeleri kullanıcının yerine otomatik olarak kontrol
edip yeni bölümleri indirip kullanıcının dinlemesine hazır hale getirmektedir. iTunes başta
olmak üzere Ziepod, Doppler, Juice, JPodder, PoddumFeeder, RSS Radio gibi yakalama
programları yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ülkemizde de radyolar podcast yayıncılığını alternatif olarak sunmaktadırlar.
Türkiye’de NTV Radyo’daki Sanal Âlem adlı radyo programı, Türkçe yayın yapan ilk podcast
olama özelliğine sahiptir (http://nextakademi.com/m-serdar-kuzuloglu/). Podcast’ler sadece
yayıncılık alanında hizmet veren firmalarla sınırlı kalmamakta, değişik alanlardan çok sayıda
şirket, eğitim ve seminer podcast’leri hazırlayarak müşterilerine sunmaktadır. Ayrıca, saha
ekiplerinin iyileştirilmesinde, bayi ve müşteri ilişkilerinde podcast’i kullanmaktadırlar.
9.2. Podcast Uygulama Alanları
Podcasting yöntemi ile yayıncılık, radyo yayıncılığının dışında özellikle eğitim alanında
ülkemizde ve dünya da yoğun bir ilgi görmektedir. Son dönemde gerçekleştirilen araştırmalar
bu alanda yoğunluk kazanmaktadır. 2004 yılından itibaren Musselburgh Grammar School, daha
sonra University of Western bazı derslerini podcast formatında yayınlamaya başlamıştır
(Tarımer ve Okumuş, 2010). Podcasting, akademisyenlerin ilgisini çekmekte ve birçok
ülkedeki yükseköğrenim kurumunda, akademik disiplinlerin yayılımına ve öğrencilerin
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üniversite yaşamlarına yenilikçi bir bakış açısı getirmektedir (Nie, 2008). Öğrenmeyi sağlama
amacıyla podcast kullanımı öğrenciye yetki veren ve aktif öğrenmeyi sağlayan bir süreç olarak
konumlanmaktadır. (Lazzari, 2009: 27) Teknolojinin hızla ilerlemesiyle mobil öğrenmede
podcast uygulamaları artış göstermiştir. Öğrenciler okulda gördükleri derslerini, etkinlik
videolarını, yorumlarını her yerde mobil olarak paylaşıp eğitime kesintisiz olarak devam
edebilmektedir. Bir anlamda eğitimin sürekliliği podcast’ler aracılığı ile sağlanabilmektedir.
Podcast ile internet bağlantısının olduğu tüm mekânlar eğitim ortamına dönüştürülebilmektedir.
Bu bağlamda, podcast, öğrencilerin ve öğretmenlerin her zaman her yerde bilgiyi
paylaşmalarını sağlayabilmektedir. Podcast’lerden özellikle yabancı dil için sözcük ve
deyimlerin telaffuzu, uzaktan eğitim öğrencileri ve görme engelli bireyler için yardımcı bir araç
olarak yararlanılmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin bir ürünü olan podcast’ler mobil
öğrenme ve eğitim sürekliği için vazgeçilmez olmuşlardır.
Yeni iletişim teknolojilerinin bir ürünü olarak podcast’ler yeni medyanın
fonksiyonlarını radyo yayıncılığına entegre etmektedir. Hatta farklı kullanım alanları ile radyo
yayıncılığının ötesine geçerek iş ve eğitim alanlarında da önemli uygulama alanları
yaratmaktadır.
Podcast’lerin otomatik, kolay kontrol edilebilir, taşınılabilir ve her zaman erişilebilir
olması radyo programlarının dinlenmesi için zaman ve mekan sınırlamasını ortadan
kaldırmaktadır. Kullanıcılar podcast’leri kendi bilgisayarlarında dinleyip, izleyebileceği gibi
taşınabilir cihazlara yükleyerek hareket halinde de dinleyebilmekte, izleyebilmekte, dilediği
zamanda başlatıp durdurabilmektedir. Kaçırılan radyo programı ya da tekrar dinlenmek istenen
program poscasting ile istenildiği zaman dinlenebilmektedir. Yeni programalar otomatik olarak
güncellenerek beslemeler (RSS gibi) aracılığı ile takipçilere bildirilmektedir.
Radyonun ilk yıllarından günümüze (pilli taşınabilir radyo ve otomobil radyosunun
ortaya çıkması gibi) radyo dinleme alışkanlıkları teknolojik gelişmelere bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir. Artık radyo yayınları, radyo alıcıları yerine bilgisayar, telefon,
tablet, MP3 çalar gibi taşınabilir araçlarla dinlenebilmektedir. Bu bağlamda değişim göz ardı
edilemeyecek boyutlarda gerçekleşmektedir.
Yeni iletişim teknolojilerinin yakınsama özelliği ile tek bir araçla tüm medya içeriğine
(ses, video, yazı gibi) ulaşabilme imkanı doğmuştur. Podcasting, ses görüntü ve yazı içeren
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yayınların yayın zamanından sonra izlenmek üzere kişisel bilgisayarlara, cep telefonu, MP3
çalar ve video oynatıcı benzeri aygıtlarla yüklenmesini sağlayarak işitselliğin yanı sıra görsel
unsurları da barındırmaktadır. Yakınsama, işitsellik üzerine kurulan radyo yayıncılığına görsel
unsurların katılımını sağlamaktadır.

Podcasting’te bu fonksiyonu

sağlayacak araç

konumundadır.
Podcast’lerin diğer teknolojik araçlarla karşılattırıldığında en önemli özellikleri;
istenilen yer ve zamanda herhangi bir işle uğraşırken (yürürken, araba kullanırken, not alırken)
dinlenebilmesidir. Bu özellik sayesinde mobil öğrenmede yaygın şekilde kullanılmaya başlayan
bir uygulamadır. Podcasting, bireysel uygulamalar, radyo ve televizyon yayınları, pazarlama,
turizm, eğitim gibi birçok alanda yaygın bir kullanıcı kitlesine sahiptir.
Günümüzde bireyler, sadece dinleyici değil katılımcı dinleyici/kullanıcı konumuna
dönüşmüştür. Podcast sayesinde on binlerce kişi kendi programlarını yapmaya başlamıştır. Bir
bilgisayar ve bir mikrofon ile bireyler radyo yayıncısı olmuşlardır. Podcasting sayesinde dünya
çapında popüler olmuş birçok birey bulunmaktadır.
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Uygulamalar

243

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ppod cast yayıncılığın ne olduğu teknik özellikleri ve uygulama alanları
incelenmiştir. Ayrıca podcast yayıncılığı radyo yayıncılığını nasıl değitirdiği kavaranılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi podcasting’in avantajları arasında yer almaz?

a)

Podcast ürünleri oldukça az masraflıdır

b)

Podcast’ler basit kullanımlı ve kullanıcı dostu içeriklerdir

c)
vermektedir

Podcast, dinleyicinin, kayıtları istediği yerde istediği zaman, dinlemesine izin

d)

Kullanılan akademik içerik eksikliği

e)

Podcast ürünleri kullanıcı dostu içeriklerdir

2)

Aşağıdakilerden hangisi podcasting’in dezavantajları arasında yer almaz?

a)

Mevcut teknoloji altyapısıyla bütünleşme

b)

Ticari kaynaklardan lisans anlaşmaları zorlukları

c)

Podcast ürünleri oldukça az masraflıdır

d)

Teknik sınırlamalar ve eğitim kaynaklarının azlığı

e)

Hiçbiri

3)
Aşağıdakilerden hangisi podcast yayıncılıkta yeni programların otomatik olarak
güncellenerek dinleyicilere ulaşmasını sağlayan sistemdir?
a)

RSS

b)

Link

c)

MP3

d)

Stream

e)

İnternet

4)
Aşağıdakilerden hangisi Podcast’lerin radyo yayıncılığına sağladığı avantajlar
arasında gösterilemez?
a)

Radyo programlarının dinlenmesi için mekan sınırlamasını ortadan kaldırmıştır

b)

Maliyetler yükselmiştir
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c)

Radyo programlarının dinlenmesi için zaman sınırlamasını ortadan kaldırmıştır

d)
Yeni programalar otomatik olarak güncellenerek beslemeler) aracılığı ile
takipçilere bildirilmektedir
e)

Herkesin yayıncı olabilmesine imkan sağlamıştır

5)
Aşağıdakilerden
gösterilebilir?

hangisi

Podcast’in

yaygınlaşmasında

etken

olarak

a)

Radyo yayınlarına olan ilginin azalması

b)

Video özelliğinin uygulanması

c)

iTunes yazılımına podcast desteği eklemesi

d)

Sosyal medya üzrinden kullanılabilmesi

e)

MP3 formatını desteklemesi

6)

Aşağıdakilerden hangisi Podcasting yayıncılığı tanımlamaktadır?

a)

Radyo yayıncılığı

b)

Radyo yayını ya da benzer bir yayının internet üzerinden erişilerek kişisel ses
cihazlarından dinlenebilir hale gelmesi

c)

iTunes yazılımına podcast desteğinin eklenmesi

d)

Sosyal medya üzerinden radyo yayıncılığı

e)

MP3 formatında yapılan yayınlar

7)
a)
b)
c)
d)
e)
8)
a)
b)
c)
d)
e)
9)

Aşağıdakilerden hangisi Podcasting yayıncılığının birleşimini ifade etmektedir?
Radyo-iTunes
MP3-Video
Sosyal Medya-Radyo
RSS-MP3
RSS-Video
Aşağıdakilerden hangisi Podcast ile ilgili değildir?
iTunes
MP3-Besleme
Dijital medya ürünlerinin internet üzerinden besleme yoluyla indirilebilmesi
RSS-MP3
Televizyon yayıncılığı
Aşağıdakilerden hangisi Podcast ile ilgili değildir?
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a)

Radyo Yayıncılığı

b)

MP3

c)

Dijital medya ürünlerinin internet üzerinden besleme yoluyla indirilebilmesi

d)

Hazırlaması zordur

e)

Podcast ürünleri oldukça az masraflıdır

10)

Aşağıdakilerden hangisi Podcast uygulamalarının kullanıldığı alanlardan
değildir?

a)

Mobil öğrenme

b)

Uzaktan eğitim

c)

Yabancı dil eğitimi

d)

Şirket içi eğitim

e)

Trafik eğitimi

Cevaplar
1)D, 2)C, 3)A, 4)B, 5)C, 6) B, 7) D, 8) E, 9) D, 10) E
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10. AKILLI TELEFONLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?,
AKILLI TELEFON UYGULAMALARI

249

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Akıllı Telefonlar
10.2. Hayatı Kolaylaştıran Akıllı Telefon Uygulamaları
10.3. Akıllı Telefonların Teknik Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Akıllı Telefonların avantajları nelerdir?
Hayatı Kolaylaştıran Akıllı Telefon Uygulamaları nelerdir?
Akıllı Telefonların Teknik Özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Akıllı telefonların teknik
özellikleri öğrenilecek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hayatımızı
kolaylaştıran
uygulamalar hakkında bilgi
edinilecek
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Anahtar Kavramlar
Akıllı Telefonlar
Uygulamalar
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Giriş
Ayrılmaz bir parçamız olan akıllı telefonların teknik özellikleri ve hayatımızı
kolaylaştıran uygulamaları bu bölümde incelenecektir.

10.1. Akıllı Telefonlar
Cep telefonu kullanımı, bundan yaklaşık 20 yıl öncelerinden başlayarak hayatımızda
önemli bir yer edinmiştir. Başlarda, telsiz telefonların sınırlı sayıda piyasada yer alması ile
kendini tanıtan bu cihazlar, zamanla birer cep bilgisayarına dönüşmüşlerdir.
Teknolojinin hızla geliştiği, firmaların sürekli olarak birbirleri ile rekabet etmesi sonucu
daha iyi, daha yenilikçi ve daha hayatı kolaylaştırıcı özellikteki cihazların üretildiği çağımızda,
akıllı telefonlar neredeyse her alanda işe yaramaktadır. Bundan yıllar önce kullanılan ilk cep
telefonlarında, yalnızca konuşmak ve sınırlı karakterde mesajlaşmak mümkün iken, bugünkü
cep telefonları ile banka işlemlerini bile halledilir hale gelinmiştir. İnsanları akıllı telefonlara
iten sebepler, her ne kadar popülarite ve yeniliğin karşı konulamaz gücüne duyulan hayranlık
olsa da, zaman içinde akıllı telefonlardaki uygulamaların neredeyse her alanda geçerli olması,
hayatın akışı içinde koşturan kişilere maddi ve manevi yönden yararlar sağlamasıdır.
Akıllı Telefon cep boyutunda kişisel bir bilgisayar gibidir. Google'ın Android’i veya
Microsoft'un Windows Mobile’i gibi tüm Akıllı Telefonlar bir işletim sistemine sahiptir ve
cihazınızın hızının kesilmemesini sağlayarak şovu devam ettirir ve daha hızlı çalışır. İşletim
sistemi, “sıradan” cep telefonundan ayrılan bir diğer temel özellik olarak uygulamaları
çalıştırmak için bir Akıllı Telefonu etkinleştirir. Hem ücretsiz hem de ücretli olmak üzere on
binlerce uygulama vardır ve ticaret, oyun, eğlence, yemek ve aklınıza gelen her şey hakkında
pek çok kategoride uygulama bulabilirsiniz.
İlk akıllı telefon özelliğine sahip olan cihaz, IBM tarafından 1992 yılında üretilen ve
BellSouth (daha sonraki ismi ile AT&T olan) satışa sunulan IBM Simon’dır. Simon, standart
telefon işlevleri dışında takvim, adres defteri, e-posta uygulaması, note-pad (not defteri) olan,
fax alışverişi yapabilen, oyun oynayabildiğiniz ve dokumantik ekran ve stylus sayesinde arama
yapabildiğiniz bir telefon idi. Özelliklere ve üretildiği yıla bakıldığında inanılmaz yetenekli bir
cihaz Simon.
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Yıllarca akıllı telefon piyasasının lideri olan Nokia (Apple ve Google bu piyasaya girene
kadar)’ın ilk akıllı telefonu ise Nokia 9000 (Communicator). Temel özellik olarak text bazlı
internette gezinme olanağı sunan, QWERTY klavyesi bulunan, E-Posta kullanabildiğiniz ve
GEOS V3.0 işletim sistemine sahip bir cihaz. Daha sonra Nokia bu seri ile (Communicator)
oldukça büyük başarılara imza attı. Evet Nokia… Yılların akıllı telefon üreticisi… Dünyada bu
pazarın lideri… Ta ki Apple ve Google bu pazara girene dek… 2007 yılında Apple ilk iPhone
cihazını Amerika’da lanse etti ve o tarihten bu yana Akıllı telefon ile ilgili tüm ezberler
bozuldu. Klavyesiz, dokunmatik ekranlı, tek tuşlu, kullanıcı deneyiminin çok ön planda
olduğu bir telefon girdi hayatımıza. Ardından Google bir şirket satınalması yaparak, 2008
yılında açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan Android’i duyurdu. Bugün birbirleri ile
yarışan ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda kalacak 3 mobil cihaz işletim sisteminden 2’si
olan Apple ve Google birbiri ile tamamen zıt politikalar ile gelişmelerini çok hızlı olarak
sürdürüyorlar. Apple, kontrolü tümü ile kendisinde tutan, kendi kuralları olan, kendi donanımı
üzerinde kendi işletim sistemini çalıştıran, doğrusunu söylemek gerekirse geldiğimiz bugüne
kadar bu dünyanın kurallarını belirleyen ve kullanıcı deneyimini her şeyin önünde tutan bir yol
çizerken, Google ise açık kaynak kodlu, tüm üreticilere işletim sistemini açan, çok sık sürüm
yayınlayan ve Google servisleri dışında neredeyse en ince noktasına kadar herkese özelleştirme
imkanı sunan, günlük cihaz aktivasyonunun 700 Milyona’a geldiği bir yolda ilerliyor. özet
olarak akıllı telefon dünyasındaki 1. ve 2. yer şimdiden bu ikiliye ayrılmış durumda (işletim
sistemleri açısından). Bütün mesele 3.nün kim olacağı :) Burada da iki adayımız RIM BB ve
Microsoft Windows Phone 7. RIM’in son zamanlarda ki ardı ardına gelen inanılmaz hataları,
Microsoft’un ise daha öceki Windows Phone kötü tecrübesinden aldığı dersler ve agresif
yaklaşımı Microsoft’u 3.lük koltuğuna daha da yakınlaştırıyor.
Nokia’nın kaybettiği pazarlarda ise Samsung küllerinden doğarmışcasına yükselişe
geçiyor. Nokia’nın yaptığı hataya düşmeyen Samsung, Android ve Bada’ya odaklandı. Akıllı
telefon segmentinde Android’e, giriş seviyesi ya da temel (feature phone) telefon segmentinde
ise kendi geliştirdiği işletim sistemi olan Bada işletim sistemi ile devam ediyor. Bir yandan da
Bada’yı akıllı telefon işletim sistemine taşımak için ciddi olarak efor sarfediyor. Bu akıllı
stratejinin arkasında, Google’ın ileriki yıllarda Android stratejisinde olası bir değişikliğe
gitmesi durumunda zor durumda kalmama fikri yatıyor. Yani Bada Samsung’un B Planı olarak
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geliştirilmeye devam ediliyor (http://androidturkey.net/2011/12/24/akilli-telefon-nedir-ne-iseyarar-dunyadaki-akilli-telefon-kullanim-oranlari-ve-turkiyedeki-durum/)
Sonuç olarak akıllı telefonlar sahip oldukları özelliklerle hayatımızın vazgeçilmez
parçaları haline geldi. Onlarsız evden dışarı adım atmak bir yana, uyanık olduğumuz her saniye
yanımızdan ayırmıyoruz.

10.2. Hayatı kolaylaştıran akıllı telefon uygulamaları?

Finans; Yıllar öncesinde ufacık bir işlem için beklenen bankaların vezne sıraları, akıllı
telefonlar aracılığı ile gerçekleştirilen internet bankacılığı sayesinde sona ermiştir. EFT, havale
gibi para transfer işlemleri, yalnızca internet bulunan herhangi bir ortamda, iki parmak hareketi
ile yapılabildiği gibi; mevduat hesaplarının takibi, döviz alım ya da satımı, gsm operatörü veya
çeşitli faturaların ödenmesi gibi işlemler de zaman kaybetmeden uygulanabilen hareketler
içinde yer almaktadır.
Yazışmalar; Özellikle şirket elemanlarının ya da yöneticilerinin en büyük derdi,
seyahatler ya da gün içindeki hareketlilik sırasında, gerekli olan e-posta yazışmalarının ve
takiplerinin yapılamamasıdır. Ancak, akıllı telefonların e-posta hesaplarına erişebilmesi ve
anlık olarak yazışmaları alabilmesi, gönderim yapabilmesi ve diğer e-posta işlemlerini
gerçekleştirebilmesi, akıllı telefonların bu anlamda iş hayatını oldukça rahatlatan uygulamalara
sahip olduklarını da göstermektedir.
Veri Paylaşımı; Gerek sosyal hayatta çekilen bir görüntünün hemen arkadaşlar ile
paylaşılması, gerekse iş akışının devamının sağlanması için lazım olan ürün görsel paylaşımları,
akıllı telefonların ilgili uygulamaları sayesinde oldukça kolaylaşmıştır. Mesajlaşma
uygulamaları ya da e-posta bölümü üzerinden, telefon ile çekilen görüntü ya da video, anında
ilgili yere gönderilebilmektedir.
İnternet; Akıllı telefonlarda bulunan internet tarayıcıları, kullanıcılara anında erişim
imkanı sunmaktadır. İstenilen web sitelerine girişin bu yolla sağlanması, gerekli duyuruların
anında takip edilmesi ve buna bağlı olarak reaksiyon süresinin oldukça kısalması, hem maddi,
hem de zaman açısından kullanıcılara iyi birer avantaj sağlamaktadır.
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İletişim; Bilhassa yurt dışında yaşayan akraba ve tanıdıklar ile haberleşmek, normal
telefon görüşmeleri ile gerçekleştiğinde oldukça pahalı olmakta iken, akıllı telefonlarda
bulunan ilgili programlar ile internet üzerinden ücretsiz şekilde iletişim kurmak oldukça
mümkündür. Bu iletişim, yazılı ya da sesli olabildiği gibi, görüntülü de olabilmektedir. Böylece,
birbirlerinden ayrı yaşamak zorunda kalan tanıdık ya da akrabalar, bu uygulamalar aracılığı ile,
hiçbir ücret ödemeden birbirlerini görebilmekte ve duyabilmektedirler.
Sosyal Hesaplar; Günümüzde sıklıkla kullanılan sosyal medya hesaplarının, ilgili
uygulamaları üzerinden kontrol edilmesi ve rahatça kullanılarak paylaşımlar yapılabilmesi,
akıllı telefonlardaki bir başka meziyettir. Bu sayede, bir bilgisayara ihtiyaç duymadan
kullanılabilen sosyal medya hesapları, akıllı telefonlardaki uygulamaları sayesinde kolayca
ulaşım özelliğine sahiptirler.
İsteklere Göre Özelleştirilmiş Uygulamalar; Gecenin bir vakti, hiç bilmediği bir
şehirde yolda kalan kullanıcılar, hemen akıllı telefonlarındaki ilgili uygulamaları kullanarak, en
yakın taksi durağını, kullanımda olan otobüs hatlarını ya da en uygun otelin yerini
öğrenebilmektedirler. Aynı bu uygulamalar gibi, yemek yenecek yerlerin listesi, açık
çiçekçilerin adresi gibi bilgilere ulaşmak da, yine bu firmaların geliştirdiği uygulamalar
sayesinde gerçekleşmektedir.
Yine bu kapsamda, örneğin iş güvenliği uzmanlarının özellikle kullanmak istedikleri
desibel ölçerler, mevzuat programları, hesaplama araçları gibi uygulamalar gibi yazılımlar da
değerlendirilmektedir. İhtiyaç duyan meslek erbabı, işi ile ilgili her türlü uygulamaya, gerek
ücretsiz, gerek ücretli şekilde ulaşabilmekte ve bu programları kullanabilmektedir. Firmaların
kendi müşterilerine özel geliştirdikleri uygulamalar da bu kapsamda değerlendirilebilmektedir.
Bir seyahat firması, geliştirmiş olduğu yazılımla, akıllı telefonlardan rezervasyon ya da bilet
satın alma işlemlerini açık hale getirebilir. Uygulamayı akıllı telefonuna indiren kullanıcılar da,
bu programlar ile bilet satın alma ya da uygun sefer sorgulatma gibi işlemlerini
yapabilmektedirler.
GPS; Özellikle arabalar ile gerçekleştirilen seyahatlerde, yolu kaybetmeden seyahate
devam edebilmek için, akıllı telefonlardaki GPS (Navigasyon) uygulamaları, oldukça işe
yarayacaktır. Bulunulan anlık konumdan, istenilen adrese götürme yetisi bulunan bu
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programlar, kullanıcıların yanlış yollara sapmasını engelleyerek, kişileri hiç bilmedikleri
bölgelerde bile rahatlıkla seyahat etmelerini sağlamaktadır.
Kültür; Seyahatler ya da beklemeler sırasında, gazete, dergi ya da kitap okumak isteyen
akıllı telefon kullanıcıları, cihazlarına indirdikleri uygulamalar ile istedikleri eseri ya da
kaynağı okuyabilmektedirler. Bu yapıtlar orijinal hallerinde okunabildiği gibi, cihazda bulunan
PDF okuyucular aracılığı ile, uyumlu tüm formlarda da okunabilmektedir. Buna ek olarak, aynı
gazete köşesi okunur gibi, istenilen yazarın istenilen tarihli köşe yazısının akıllı telefonlarca
okunabildiği uygulamalar da bulunmaktadır.
Eğlence; Teknolojik gelişmeler, yanlarında keyifli anları sağlayacak oyunları da
beraberinde getirmiştir. Akıllı telefonlardaki oyunlar, geniş bir yelpazeden arzulanan türe göre
seçilebilmekte ve oynanabilmektedir. Uçak, otobüs ya da taksi beklerken, sıkılmamak adına,
bu tür oyunlara oldukça rağbet gösterilmektedir. Eğlence kapsamında gösterilebilecek bir başka
özellik de, müzik dinleme ve video izleme özellikleridir. Çeşitli siteler ya da uygulamalar
aracılığı ile, istenilen kliplerin izlenebilir olması, istenilen şarkıların dinlenebilir olması, bir
başka rahatlatıcı ve pratik durumu teşkil etmektedir.
Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel görüntülü habercilik kavramları
da yeni bir boyut kazanmıştır diyebiliriz. Akıllı telefonların gün geçtikçe gelişen görüntüleme
özellikleriyle birlikte artan mobil veri aktarım çeşitleri ve yükselen hızlarıyla bundan önce
sadece büyük antenler ve canlı yayın araçlarıyla yapılan anında yayıncılığı cebimize taşımıştır.
Bu özelliklerin yanı sıra, günümüzde cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, TV kanalları
ve haber ajansları için büyük bir haber kaynağı oluşturmakta ve her geçen gün bu potansiyel
artmaktadır.
Genel anlamda, birçok özelliği ve uygulaması ile hayatımızda büyük yer edinen akıllı
telefonlar, neredeyse vücudun bir uzvu gibi olmuştur. İhtiyaç duyulan her özelliğin kendinde
toplanması, teknolojinin kişilere yeni gereksinimler yaratması ve bunlar gibi daha birçok neden,
insanları akıllı telefon kullanımına itmektedir. Pek çok alanda hayatı kolaylaştırmayı başaran
ve ilerlemelere de kuşkusuz devam edecek olan akıllı telefonlar, yalnızca telefon olmaktan
çıkıp, başlı başına ihtiyaçlar kutusu haline gelmiş cep bilgisayarları olma yolunda emin
adımlarla

ilerlemektedirler

(http://www.bilgiustam.com/akilli-telefonlar-hayati-nasil-

kolaylastirmaktadir/).
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10.3. Akıllı Telefonların Teknik Özellikleri
İletişim, telekomünikasyon ve yayıncılık teknolojilerinin yöndeşleşmesi ile birlikte
ortaya çıkan en önemli ürün akıllı telefonlardır. Teknolojileri nedeni ile kendilerine cep telefonu
diyemediğimiz ya da cep telefonu tanımının yetersiz kalmasıyla yeni nesil yapay zeka gibi
üstün teknolojilerle donatılmış bu telefonlara akıllı telefon ( smartphone) adını veriyoruz. Mobil
teknoloji büyümesi, son birkaç yıldır hızlı adımlarla tüm sınırları aşarak patlama yaptı.
Ahizeler, artık onlara zar zor telefon diyebildiğimiz için mazide kaldı. Bu nedenle, arama, video
oynatma, fotoğraf çekme ve çok daha fazlasını yapan bir cihaza yalnızca telefon görüşmesi
yapan bir araçtan çok daha fazlası olduğu için artık Akıllı Telefon diyoruz. Teknolojik olarak
basit bir incelenme yapıldığında sadece telefon olmadığı anlaşılan bu cihazlar hem birer
bilgisayar hem birer kamera olarak işlev görmektedir. Cep bilgisayarı, cep kamerası… Akıllı
Telefona sahip olmak, normal bir telefona sahip olmak gibidir, ayrıca bir kameraya, MP3
oynatıcıya ve taşınabilir oyun konsoluna da sahiptir.
Akıllı telefonların işlemcileri, yazılımları birer bilgisayar ve kamera teknolojileri ile
donatılmıştır. Hem de sıradan bir bilgisayar ya da kamera değil; 4K video çekimi yapabilen 8
çekirdekli işlemcisi ile bu telefonlar cep telefonundan çok öte cihazlardır. İşlemci
teknolojilerinin gelişmesi ve buna bağlı olarak daha hızlı ve küçük işlemcilerle bu telefonlar
üretilebilmektedir.
Akıllı telefon cep telefonunun sağladığı klasik özelliklere, bilgisayar dünyasının bir
ürünü olan PDA’lerin özelliklerinin de eklenmesiyle tasarlanan gelişmiş mobil iletişim
cihazıdır. Akıllı telefonlarda mobil işletim sistemleri bulunur (ör. iOS, Android) bu sayede
birçok farklı amaç için daha aktif bir şekilde kullanılabilir ve de neredeyse her iş için bir
uygulama (adım sayar, sözlük vb..) bulunabilir. İşlemcileri bataryaların uzun süre
dayanabilmesini sağlayan ARM tabanlı olur ve de karmaşık işlemleri sorunsuzca yapabilirler.
Aynı

zamanda

çoğu

akıllı

telefonda Grafik

İşlemci de

mevcuttur.

Bu

sayede

fazla poligon gerektiren kaliteli oyunları kolayca ve akıcı şekilde çalıştırabilirler.
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10.3.1. Donanım

Çoğu akıllı telefonda oyun, uygulama performansını yukarıya taşıyayacak ve
diğerlerinden farklı, özgün uygulamaların geliştirilmesine ön ayak olacak donanımsal özellikler
bulunmaktadır. Şu ana kadar yapılmış akıllı telefonların büyük bir çoğunluğunda, resim açma
veya video oynatma gibi işlerin rahat yapılabilmesi için ekran çözünürlüğü 4:3 veya 16:9 (geniş
ekran) şeklindedir. Aynı zamanda, ekranda gösterilen herhangi bir öğenin çok daha parlak ve
kaliteli

görüntülebilmesi

için çözünürlükleri hızla

yükseltilmekte, SUPER

AMOLED ve AMOLED gibi yeni teknolojilere geçilmektedir. Oyunların ve uygulamaların
daha aktif çalıştırılabilmesi için çoğu akıllı telefonda ivme ölçer bulunmaktadır. Bu nedenle
akıllı telefonlar, internette gezinmek veya sensör kullanarak oyun oynamak gibi birkaç avantaja
sahiptirler. Aynı zamanda yeni akıllı telefonların bazılarında jiroskop yani dijital pusula da
bulunur. Bu sayede ivme ölçerlerin yapamadığı şekilde her yöne ekran dönüşü özelliğini
kullanıcıya sunabilirler. Akıllı telefonlar, normal bir cep telefonunun yapacaklarından çok daha
ilerisidir. Bunların başında da kaliteli oyunlar, bilgisayardakileri aratmayacak uygulamalar
gelir.

Ancak

bunlar

için

cep

telefonlarının

sahip

olduğundan

çok

daha

yüksek işlemci performansı gerekir. Akıllı telefonların neredeyse hepsinde ARM tabanlı
işlemciler kullanılır. Bu tür işlemcilerin kullanılmasının ana sebebi düşük güç tüketimi ve buna
rağmen yüksek performans sağlamalarıdır. Aynı zamanda, yüksek oyun performansının
sağlanması sağlanabilmesi için de grafik işlemciler de çoğu akıllı telefonda bulunmaktadır. Bu
sayede yüksek sayıda poligon gerektiren 3D oyunlar akıcı şekilde oynanabilir. Aynı zamanda
grafik işlemciler, akıllı telefonlarda kullanılan efektler ve de 3D oyunlarda kullanılan
texturelerde de performansı üst düzeylere çeker. Çoğu akıllı telefonun bağlantı özellikleri
eksiksizdir. Yani, akıllı telefonlar ile kablosuz ağlara (Wi-Fi) bğlanabilir, Bluetooth ile dosya
alışverişi yapabilir ve de yüksek antenperformanslarıyla kaliteli sayılabilecek bir konuşma
yapabilirsiniz (https://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1ll%C4%B1_telefon)

10.3.2. Yazılım
10.3.2.1 Android
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Akıllı telefonların, normal telefonlara kıyasla en büyük özellikleri özel işletim
sistemleridir. Günümüzde birçok akıllı telefonda Android işletim sistemi bulunmaktadır. Mobil
İşletim Sistemleri, bir cep telefonunda bulunmayan esneklik, özellik ve de uygulama sayısını
akıllı telefonlara verir.
Dünyada,

akıllı

telefonlarda

en

fazla

kullanılan

mobil

işletim

sistemidir. Android, Google tarafından geliştirilmektedir. Aynı zamanda Android, tablet
bilgisayarlar içinde kullanılmaktadır. Android yalnızca dokunmatik ekranlı telefonlar için
kullanılabilir bir işletim sistemidir. Şu ana kadar Android'i en fazla kullanan ve en çok destek
veren şirketler Samsung ve HTC olmuştur. Android, uygulama mağazası olarak Google
Playi kullanır. Açık kaynaklı ve Linux tabanlı bir mobil işletim sistemidir. Ancak, herhangi bir
Android akıllı telefonun yüksek donanım performansı ve yüksek güçlü bataryalara ihtiyacı
bulunmaktadır.
10.3.2.2. iOS

Apple tarafından

üretilmiş

ve

geliştirilmekte

olan

mobil işletim

sistemidir.

Yalnızca Apple markalı iPhone ve iPad gibi cihazlarda çalışmaktadır. Aynı zamanda iOS, bazı
çevrelerce hafifletimiş bir Mac OS olarak da görülmektedir. iOS, uygulama mağazası olarak
dünyada en çok uygulama bulunan AppStore'u kullanır. Kapalı kaynaklıdır. Aynı zamanda
da iPhone ve diğer Apple Mobil cihazlarla da yüksek dereceli stabilize durumundadır. Yüksek
dereceli performansa ihtiyaç duyması ve de bilgisayar ile senkronize edilebilmesi
için iTunes adlı yazılıma ihtiyaç duyulur.
10.3.2.3. Symbian
Nokia tarafından geliştirilmektedir. En güncel resmi sürümü Symbian Belle'dir.
Genellikle Nokia cihazlarda bulunmaktadır. Aynı zamanda Sony Ericsson ve de Samsung'un
da Symbian cihazları bulunmaktadır. Ancak son zamanlarda Symbian eski popülerliğini
yitirmiştir. Symbian, her türlü şekle uygun üretilmiştir. S40 Platformu ve S60v3 platformu her
türlü kızaklı ve tuşlu telefonda kullanılabilir. S60v5 platformu ise dokunmatik ekranlı telefonlar
içindir. Aynı zamanda yalnızca Nokia cihazlarda bulunan Symbian^3 de dokunmatik ekranlı
ve de QWERTY tuş takımlı telefonlar içindir. Symbian, uygulama mağazası olarak Nokia Ovi
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Mağazayı kullanır. Düşük derece akıllı telefonlarda bile çalışabilir. Ancak fazla düşük dereceli
donanıma sahip akıllı telefonlarda kullanılması yüzünden stabilite sorunları ortaya çıkmış ve
popülerliğini yitirmiştir. Bu nedenle de uygulama sayısı Android ve iOSa kaymıştır
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1ll%C4%B1_telefon)

10.3.2.4. Windows Phone

Windows

Phone veya Windows

Telefon, Microsoft tarafından

geliştirilmiş

ve Windows Mobile serilerinin devamı olan bir mobil işletim sistemidir. 2010 Şubat ayında
Mobil Dünya Kongresi'nde ilk kez duyurulan sistem; Windows Mobile'daki kurumsal kullanıcı
kitlesine nazaran Windows Phone'da hedef kitlesi Microsoft tarafından sadece son kullanıcılar
olarak belirlemiştir. 2010 Nisan ayında geliştirici araçları Microsoft tarafından indirilebilir
olarak uygulama geliştiricilerine sunulmuştur. 21 Ekim 2010'da Avrupa, Singapur, Avustralya
ve Yeni Zelanda'da; 8 Kasım 2010'da Birleşik Devletler ve Kanada'da; 24 Kasım 2010'da
Meksika'da; 3 Aralık 2010'da PAL bölgelerinde ve 2011'in ilk tarihlerinde Asya'da kullanıma
sunuldu.
2004 yılında başlamış olan ve Windows Mobile serisinin bir güncellemesi olarak
geliştirilen Photon kod adlı sürümün geliştirilme süreci çok yavaş olduğundan iptal edildi.
2008'de, Microsoft Windows Mobile grubunu yeniden bir araya getirdi ve yeni bir işletim
sistemi çalışmalarına başlandı. 2009 yılında Windows Phone adıyla duyurulacak olan sistemin
geliştirme sürecinde gecikmelerin meydana gelmesi sebebiyle Microsoft bir ara sürüm olarak
Windows Mobile 6.5'u geliştirdi ve duyurdu. Windows Phone çok hızlı bir şekilde geliştirildi.
Bunun bir sonucu olarak yeni OS eski Windows Mobile uygulamalarıyla uyumlu
çalışamıyordu. Microsoft'un Mobil Geliştirici Deneyimi ikinci ürün müdürü Larry
Lieberman bunu açıklamak için "Eğer daha fazla zaman ve kaynağımız olsaydı, uyumluluk
konusunda bir şeyler yapabilmek için imkanımız olurdu." demiştir. Windows Phone
mühendislerinden olan Terry Myerson ise "Stylus'tan uzaklaşıp kapasitif ekranı tercih ettiğimiz
ve Windows Phone 7 deneyimi için bazı donanım seçimlerini yaptığımız koşulda Windows
Mobile 6.5 uygulamaları uyumluluğunu bitirmek zorundaydık" şeklinde bir açıklamada
bulunmuştur.
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Microsoft, 15 Şubat 2010 tarihinde Barcelona'da düzenlenen Mobile World
Congress 2010 etkinliğinde resmi olarak Windows Phone i tanıtmıştır. 15 Mart 2010
trihinde MIX 2010etkinliğinde detaylarını açıklamış, 16 Eylül 2010 tarihinde ise final SDK'sını
yayınlamıştır. HP,

sonraları

Windows

Phone

işletim

sistemine

sahip

cihaz

üretmeyeceklerini, WebOSile devam edeceklerini duyurmuştur. İlk sürülen ismin (Windows
Phone 7 Series) çok karmaşık ve "kelime dolu" olması nedeniyle daha sonra "Series" kelimesi
çıkarılmış ve yalnızca Windows Phone 7 olarak tanıtılmıştır.
Windows Phone uygulamalarının indirilebilmesi için geliştirilmiş olan Windows Phone
Marketplace ise 35 ülkede yayınlanmıştır. 2011 Mobile World Congress etkinliğinde Microsoft
CEO'su Steve Ballmer, Windows Phone cihazlar için Mango adlı güncellemeyi resmi olarak
duyurmuştur. Bu güncelleme ile Windows Phone 7.5, masaüstü sürümü ile aynı web
standartlarına

ve

grafiksel

kapasiteye

sürümüne, üçüncü-parti uygulamalar

sahip

için

olan Internet

çoklu

görev

Explorer

9'un

desteğine,

mobil
People

Hub'da Twitter entegrasyonuna ve Windows Live SkyDrive girişine sahip olmuştur. Bu
güncelleme mevcut olan tüm Windows Phone 7 cihazlar için kullanıma sunulmuştur. 2012'de
"Tango" isimli bir güncelleme daha kullanıma sunulmuştur. Bu güncelleme kapsamında hatalar
düzeltilmiş ve düşük donanımlı cihaz konfigürasyonu geliştirilmiştir. Sonuç olarak bu
güncelleme ile en az 800 MHz işlemci ve 256 MB RAM'e sahip olan akıllı telefonlar da
Windows Phone ile çalışabilme özelliği kazanmıştır. İlk Windows Phone 7.5(Tango)'lu
cihaz Nokia tarafından üretilmiş Lumia 610 olmuş ve bunu yine Nokia tarafından üretilmiş
olan NFC desteğine sahip Lumia 610 NFC izlemiştir. 20 Haziran 2012 tarihinde, Microsoft
yeni nesil işletim sistemini duyurdu. Bu yeni işletim sisteminde Windows Phone 7 ve Windows
Phone

7.5'ta

kullanılan Windows

CE kerneli

yerine Windows

NT tercih

edilmiştir.

Bu kernel x86 tabanlı Windows 8'de de kullanılmaktadır. Microsoft'un kernel tabanını
değiştirmekteki ana sebeplerden biri de Windows 8 ile Windows Phone arasında uyumluluk
sağlamaktır. (Uygulamalar, senkronizasyon ve daha fazlası...) Windows Phone 8'de kullanılan
Windows NT tabanlı bu kernel sayesinde aynı zamanda Windows 8'e hazırlanan uygulamalar
kolayca Windows Phone'a, Winows Phone 8 için hazırlanan uygulamalar da kolaylıkla
Windows 8'e uyarlanabilmektedir.

Windows Phone 8, aynı zamanda daha yüksek ekran

çözünürlüklerini de desteklemektedir. Eski Windows Phone sürümleri en fazla 480x800 piksel
desteklemekteyken, Windows Phone 8 ile 1280x720 ve 1280x768 HD çözünürlükler de
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desteklenmektedir. Windows Phone 8, ayrıca çok çekirdekli işlemcileri (Teknik olarak 64
çekirdeğe kadar destek vermektedir), NFC'yi, eski Windows Phone 7 uygulamalarını, sonradan
genişletilebilir hafızayı (MicroSD) ve 64 Bit'i de desteklemektedir. Windows Phone 8
kullanıcıları cihaz çıkış tarihinden itibaren en az 18 ay kesintisiz güncelleme desteğine sahip
olacaklarken, bu güncellemeler Over The Air (veya OTA) ile yapılabilecektir. Windows Phone
8 kullanıcılarına sunulacak olan bir diğer özellik ise yenilenen Başlat ekranıdır. Bu ekranda
artık üç farklı boyda "Tile" (Karo) ekleyebilme imkanı bulunmaktadır. Aynı zamanda Windows
Phone 7 ve 7.5'ta bulunan ve sizi uygulamaların bir listesine götüren daire içerisindeki ok işareti
de ekranın sağ tarafından alınıp en alt sıraya taşınmıştır. Yenilenen Başlat ekranı, şu an mevcut
olan Windows Phone 7.5 sürümüne sahip çoğu cihaz için gelecek olan Windows Phone 7.8'de
de sağ kenarda bulunacaktır. 2-3 Nisanda Build 2014 konferansında Joe Belfiore tarafından
duyurlmuştur. Daha sonra Twitter üzerinde yine Joe Belfiore tarafından açıklandığı üzere
programcılara 14-21 Nisan arası (14 Nisan Pazartesi olduğu düşünülüyor), diğer kullanıcılara
için Haziran ayında çıkacaktır. Güncellemenin kullanıcı açısından başlıca özellikleri
arasında Microsoft

Cortana (Sesli

Yardımcı

-

Türkiye'de

başlangıç

aşamasında

kullanılamayacaktır), Türkçeyi de destekleyen Word Flow klavyesi (Tek parmağı sürükleyerek
yazı yazma), Bildirim Alanı, Ekran butonları ve de uygulamaları SD karta taşıma özelliğidir.
Güncellemenin programcılar açısından da birçok özelliği vardır. Bunlardan belirgin olanları
Universal apps (Windows 8.1.1 ve Windows Phone 8.1 için aynı kod kullanılarak birden fazla
sistemde kullandıran bir uygulama türü) ve daha gelişmiş API servisleridir. Bu sistemi
destekleyen ilk üç telefon (Nokia Lumia 530, Nokia Lumia 630, Nokia Lumia 635 ve Nokia
Lumia 930) 2 Nisanda Nokia tarafından More Lumia(Daha fazla lumia) etkinliğinde
açıklanmıştır.
Windows Phone cihaz üreticileri, Microsoft'un belirlediği donanım listesine uymak
zorundadır. Tango güncellemesi ile donanım desteği genişletilmiş ve düşük donanımlı cihazlar
için de destek sağlanmıştır.
Minimum Windows Phone 7 cihaz gereksinimleri
WVGA çözünürlüklü Kapasitif, 4-nokta multi-touch ekran.
ARM v7 "Cortex/Scorpion" – Snapdragon QSD8X50, MSM7X30, ve MSM8X55
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DirectX 9 destekli GPU
En az 4 GB Flash hafıza ve 256 MB RAM
İvmeölçer, ortam ışık sensörü, yakınlık sensörü ve A-GPS
FM Radyo
6 atanmış donanım tuşu – geri, Başlat, ara, kamera, güç/uyku ve ses tuşları
Opsiyonel donanım: Ön kamera, pusula ve jiroskop

Minimum Windows Phone 8 cihaz gereksinimleri
WVGA çözünürlüklü Kapasitif, 4-nokta multi-touch ekran.
DirectX 9 destekli GPU
En az 4 GB Flash hafıza ve 256 MB RAM
İvmeölçer, ortam ışık sensörü, yakınlık sensörü ve A-GPS
6 atanmış donanım tuşu – geri, Başlat, ara, kamera, güç/uyku ve ses tuşları (Geri, Başlat ve
Ara gereksinimi Windows Phone 8.1 ile kaldırılmıştır)

Windows Phone, Microsoft tarafından geliştirilen ve 3. parti yazılımları destekleyen
Metro adından bir kullanıcı arayüzü kullanmaktadır. Mango güncellemesi ile hareketli
kutucuklar halini alan arayüz ayrıca tabletler için geliştirilen Windows 8'de de kullanılmıştır.
Windows Phone Zune uygulaması, Windows bilgisayarlarda müzik, video ve resim gibi tüm
içeriklerin senkronize edilmesini sağlamasının ve oynatabilmesinin yanı sıra yazılım
güncellemesini gerçekleştirebiliyor. Eğer bir Mac kullanıcısı iseniz Mac AppStore'da ücretsiz
olarak indirilebilen Windows Phone 7 Connector sayesinde cihazınızı Mac'iniz ile senkronize
edebilir ve yazılımınızı güncelleyebilirsiniz. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone)
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Windows market 2013 yılı başındaki durumuna göre çok yol alıyor ancak, Google gibi
uygulamalarına çok ihtiyaç duyulacak firmaların official uygulama yüklememesi marketi biraz
kısır bırakıyor. Ancak Windows marketin bu durumu absorve edecek çok artı tarafı var:


Markete program koymak isteyen öğrencilere uygulama eğitimlerinin, yazılım
yapmak için gereken programların öğrencilere ücretsiz verilmesi.



Markete yazılan yazılımların basit, modern, genel amaçlı, nesne yönelimli
programlama dili olan c# ile yazılabiliyor olması.



Windows 8 işletim sistemli bilgisayarlar ile olan kolay entegre ve bağı
(http://bahadirkaya.com.tr/neden-windows-phone-8/)

Windows zaten milyonlarca kullanıcıya sahip Windows işletim sistemli bilgisayar
kullanıcılarına bilgisayarlarıyla uyumlu bir akıllı telefon ve tablet sunmak ve bu Apple
cihazlarındaki uyum ile çok iyi bir gelire sahip olan firma gibi pazar payında gayet iyi sonuçlar
alacağını düşünüyordu. Tıpkı Apple gibi bilgisayarınız ile cep telefonunuzu tam senkronize
çalıştırabilmeniz gibi hayallerle ortaya çıkan bir işletim sistemi. Hatta bu hayalini 11 Şubat
2011'de sadece Windows Phone işletim sistemini kullanacağını açıklayan ve 3 Eylül 2013
tarihinde Windows tarafından satın alınan Nokia marka cep telefonları ile gerçekleştirmek
istemişti.
Nokia'nın Windows Phone öncesi dikkat çeken Lumia serisini artık rağbet görmeyen
Symbian'dan Windows Phone'a çevirerek bir arayışa giren Windows, bu geçilen 4 sene içinde
aradığını

bulamadı.

Windows

10

işletim

sistemi

ile "Tek

işletim

sistemi

tüm

cihazlarda" anlayışına yönelen Windows bu hamlesi ile birşeyleri değiştirebilir mi bunu ilerde
göreceğiz.
Windows için Android ve iOS'te çok tutan uygulamalar/oyunlar dışında bir uygulama
bulmak neredeyse imkansız durumda. Bunun en önemli sebebi ise tabiki dünya geneli kullanıcı
sayısı azlığı. Bir tarafta toplamda %97 gibi bir pazar payına sahip iki işletim sistemi dururken
oturup tamamen farklı kodlarla uğraşıp %2'lik bir kullanıcıya sahip Windows Phone için
uygulama yazmak istenmiyor haliyle. Çıkan uygulamalar ise diğer iki işletim sisteminde çok
tutanlar. Buradaki amaç ise "Android ve iOS'te milyonlarla indirilen X uygulaması şimdi
Windows Phone'da" imajı ile zaten az olan kullanıcı sayısında tümüne yakın bir kullanım
sağlanması için yapılıyor bu da. Bir yanda toplamda 1 milyar kullanıcıyı aşan iki mobil işletim
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sistemi var, Diğer bir yanda 70 milyon civarında bir kullanıcıya sahip bir işletim sistemi. Zaten
Android ve iOS için ayrı ayrı kodlar kullanarak kendi şartlarına uygun ölçüde bir uygulama
yapmaya çalışırken bambaşka kodlarla ve başka sınırları/kuralları olan bir işletim sistemine
oturup kod yazmakla malesef kimse uğraşmıyor. Windows şirketlerle anlaşmalar yaparak
uygulamalarını arttırmaya çalışıyor zaten. Fakat telefon konusunda geçen senelerde
denediği amiral gemi tabirindeki telefonları özellikle kameralarını yüksek tutarak bir başarı
elde etmeye çalıştı. Fakat cihaz donanımsal olarak ne kadar iyi olsa da yeni ve uygulama
haznesi düşük olan bir işletim sistemli bir cihaza haliyle yüksek olan bir fiyatı vermeye kimse
yanaşmadı. 2000 lira ve üzeri bir parayı herkesin öve öve bitiremediği, iPhone, Samsung, Lg,
Sony markalı ve tonla uygulamaya sahip cihazlar varken gidip Windows Phone'a yatırmanın
tercih edilmemesi de gayet doğal tabii. "E alanlar ne oldu?" Başta güzel gelse de zamanla hemen
hemen hepsi pişman oldu. Sonuç olarak Windows da amiral gemi seviyesindeki telefonlarla
giriş

ve

orta

seviye

dediğimiz

1000lira

altı

cihazlara

yöneldi

(http://www.webtekno.com/windows-phone/neden-windows-phone-icin-cikan-uygulamasayisi-cok-az-h4280.html)
10.4. Kaynakça

http://androidturkey.net/2011/12/24/akilli-telefon-nedir-ne-ise-yarar-dunyadaki-akillitelefon-kullanim-oranlari-ve-turkiyedeki-durum/
http://www.bilgiustam.com/akilli-telefonlar-hayati-nasil-kolaylastirmaktadir/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%B1ll%C4%B1_telefon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://bahadirkaya.com.tr/neden-windows-phone-8/
http://www.webtekno.com/windows-phone/neden-windows-phone-icin-cikanuygulama-sayisi-cok-az-h4280.html
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, akıllı telefonların teknik özellikleri ve akılı telefonlarda yer alan
uygulamalar ile neler yapabileceğimiz anlatılmıştır..
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Bölüm Soruları
1)
sistemidir?

Aşağıdakilerden hangisi Apple’ın akıllı telefonlarda kullandığı işletim

a)

iOS

b)

Android

c)

Symbian

d)

Bada

e)

Windows phone

2)

Android işletim sistemi aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

a)

Apple

b)

Google

c)

Facebook

d)

Instagram

e)

Twitter

3)
işlemcidir?

Aşağıdakilerden hangisi akıllı telefonların büyük bir bölümünün kullandığı

a)

Android

b)

iOS

c)

ARM

d)

Poligon

e)

Symbian

4)

Akıllı telefon pazarındaki lider firmalar aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Apple-Samsung

b)

Samsung-Nokia

c)

Nokia-HTC
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d)

Samsung-HTC

e)

Apple-Nokia

5)
Oyunların ve uygulamaların daha aktif çalıştırılabilmesi için aşağıdakilerden
hangisine ihtiyaç vardır?
a)

Android

b)

iOS

c)

Poligon

d)

İvme ölçer

e)

Symbian

6)

Aşağıdakilerden hangisi akıllı telefonlarla ilgili değildir?

a)

Cep boyutunda kişisel bir bilgisayar gibidir

b)

Bir işletim sistemine sahiptir

c)

Uygulama seçenekleri

d)

İlk akıllı telefon IBM Simon’dır

e)

İlk akıllı uygulama Siri’dir

7)

Aşağıdakilerden hangisi akıllı telefonlarla normal telefonlar arasındaki
farklardan değildir?

a)

Akıllı telefonlar kişisel bir bilgisayar gibidir

b)

Uygulama seçenekleri

c)

SMS servisi

d)

Kaliteli oyunlar

e)

İşlemci performansı

8)

Aşağıdakilerden hangisi akıllı telefonlarla normal telefonlar arasındaki
farklardandır?

a)

Sesli konuşma

b)

SMS servisi

c)

GSM servisleri

d)

Kaliteli oyunlar

e)

Konuşma süreleri
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9)

Aşağıdakilerden hangisi Android işletim sistemi ile ilgili değildir?

a)

En fazla kullanılan mobil işletim sistemi

b)

Google tarafından geliştirilmektedir

c)

Tüm akıllı telefonda kullanılabilir

d)

Tablet bilgisayarlar içinde kullanılmaktadır

e)

Yalnızca dokunmatik ekranlı telefonlar için kullanılabilir

10)

Aşağıdakilerden hangisi akıllı telefonların donanımsal özellikleri ile ilgili
değildir?

a)

Amoled Ekran

b)

İvme ölçer

c)

Jiroskop

d)

Android

e)

ARM tabanlı işlemci

Cevaplar
1)A, 2)B, 3)C, 4)A, 5)D, 6) E, 7) C, 8) D, 9) C, 10) D
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11. OYUN KONSOLLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Oyun Konsolları
11.2. Karşılaştırma

275

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Oyun Konsolları ile neler yapabiliriz?
Oyun konsolları arasındaki farklar nelerdir?
Oyun konsollarının teknolojik gelişimi nasıl gerçekleşmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Oyun konsolları ile oyanan
oyunların
bilgisayar
oyunlarından
farkları
kavranılacak..

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Oyun konsolları ile sağlanan
etkileşim anlaşılacak.
Oyun konsollarının teknik
özellikleri kavranılacak
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Anahtar Kavramlar
Oyun konsolları
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Giriş
Yeni iletişim teknolojileri ile meydana gelen değişim oyun anlayışımızıda değiştirmiş.
Yeni nesil oyun konsolları etkileşimin son derece yüksek düzeyde gerçekleştiği ortamlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcılar içerik ve diğer kullanıcılarla etkileşim içerisinde oyun
oynayabilmektedir. Oyun konsollarına ve oyunlarda gerçekleşen bu etkileşim oyunlara olan
ilgiyi arttırmış ve boyun konsolları ile oynana oyunlar artık birer oyun olmanın ötesinde bir çok
yeni medya ortamını etkileşim anlamında şekillendiren platformlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu bölümde oyun konsolları ve teknik özellikleri incelenerek bu teknolojiler ışık
tutmaya çalışılacaktır.
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11.1. Oyun Konsolları
Oyun konsolları gelişen akıllı cihaz pazarında biraz geri planda kalan ancak sunduğu
içerik ve ihtiva ettiği yüksek teknolojiler ile belirli bir kesimin vazgeçilmez eğlence aracı
olmaktadır. Gelişen bilgisayar ve iletişim teknolojileri sadece masaüstü bilgisayarlarda
erişebildiğimiz bir takım uygulamalarının cep telefonlarına kısa bir sürede taşınmasını
sağlarken, biraz geri planda kalan oyun konsolları kişisel bilgisayarların yaygınlaşmaya
başladığı ilk günlerden beridir, bilgisayar teknolojisiyle paralel bir gelişme sürdürmüştür.
Oyun konsolları bir bilgisayar altyapısı üzerine sadece oyun ve eğlence için tasarlanan
yazılımların entegre edildiği, yıllardır evlerin vazgeçilmez eğlence aracı olan televizyonlara
bağlanabilen modelden modele değişen ama genelde aynı özelliklere sahip kontrolcülerle
kumanda edilen cihazlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyun konsollarının ortaya çıkış
zamanları kişisel bilgisayarlarla aynı dönemler olarak düşünülebilir. Belirttiğimiz gibi birbirine
paralel ilerleyen bu iki teknoloji, günümüzde de benzer şekillerde gelişme göstermektedir.
Bilgisayarlar da oyun konsolları da yüksek kapasiteli hafızalara, işlem güçlerine ve gelişmiş
grafik işlemcilerine sahip cihazlar olarak piyasaya çıkmaktadırlar. Kişisel bilgisayarlar ve oyun
konsolları günümüzde birbirlerine çok benzer işler yapabilmekte ancak aralarındaki fark asıl
işlevlerinde çok daha yüksek performans göstermeleriyle ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle
kişisel bilgisayarlarda da oyun konsollarında oynanabilen oyunlar oynanmakta ancak
konsoldaki üst düzey grafik kalitesi sağlanamamaktadır. Aynı şekilde oyun konsollarında da
internete girilebilmekte fakat bilgisayardaki erişim ve kullanım rahatlığı oluşmamaktadır.
Oyun konsollarının teknolojik gelişimi cihazların sadece bir oyun cihazı olmasından
daha ziyade birçok özelliği tek bir platformda toplayabilen cihazlara dönüşmesini
sağlamaktadır. Oyun piyasasına bakıldığında da oyun üreticileri geliştirdikleri oyun
yazılımlarını bu cihazların yeni özellikleriyle uyumlu hale getirip, cihazların daha da gelişkin
özelliklere kavuşmasını sağlamaktadırlar. Genel kapsamda bakıldığında, bu durum yazılım ve
donanım üreticilerinin oluşturduğu çok büyük bir ticari sektör haline dönüşmüştür.
Günümüzde

oyun

konsolları

piyasasına

bakıldığında;

Sony'nin

geliştirdiği

"PlayStation", Microsoft tarafından üretilen "Xbox", ve oyun konsolları konusunda oldukça
köklü bir geçmişe sahip olan Nintendo firmasının ürünü olan "Wii" en popüler platformlar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu platformlar gelişen bilgisayar teknolojisine paralel olarak
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gerek donanımsal gerek yazılımsal birçok özelliği bünyelerinde barındırmakta ve sürekli
yenilenmektedirler.
Oyun konsolu, bilgisayar harici televizyon bağlantısı yoluyla oyun oynama imkânı
veren veri tabanı bilgisayar kökenli eğlence cihazıdır. Temeli 1947 yılına kadar uzanan
bilgisayar oyunları, oyun konsolu gelişim sürecinin de tohumlarını ekmiştir.
Bildiğimiz hali ile ilk bilgisayar oyunu Tennis for Two 1958 yılında bir osiloskop
ekranında analog bir bilgisayar aracılığı ile oluşturulmuştur. 1962 yılına gelindiğinde,
Massachusetts Institute of Technology labaratuarında bulunan PDP-1 model bilgisayar
kullanılarak bugün bilinen ilk dijital oyun Space war dizayn edilmiştir. Söz konusu bu oyunlar,
görüleceği üzere nükleeer santrallerde veya büyük üniversite labaratuarlarında bulunan
dönemin gelişmiş bilgisayarları için tasarlanmış türünün tek örneği oyunlardır. Oyun konsolu
tanımı ise tüm tüketicilerin sahip olabileceği seri üretim ürünleri tanımlar. İşte 1968 yılına
geldiğimizde Ralph Baer isimli kaşif, Brown Box adını verdiği ve bugün bildiğimiz oyun
konsolu tanımına uyan ilk prototip sistemi tasarlamıştır.
1972 yılına gelindiğinde Brown Box ürünü resmi olarak Magnavox Odyssey adı ile
piyasaya sürülmüş ilk ev tipi Oyun konsolu olarak tarihe geçmiştir. Birinci jenerasyon olarak
sınıflandırılan bu ürün daha sonraları Atari firmasının piyasaya süreceği Pong adı verilen
tümleşik oyun konsolu ile tahtından indirilmiştir. Birinci nesil oyun konsollarının ortak özelliği,
ekranda kare şekilli olarak resmedilen bir objeyi yine ekranın iki yanında el ile kumanda edilen
dönen podlar aracılığı ile yukarı aşağı hareket ettirerek karşılıklı tenis türevi oyunlar
oynanabilmesidir. Bu dönemde daha çok tümleşik (tek oyunlu) konsollar üretilmiş olsa da,
Magnavox Odyssey ve Philips Telespiel model konsollar kartuşlar kullanılarak aynı tür
oyunları farklı varyasyonlarla kullanılabilmesini sağlamış örnekleridir.
1976 yılına gelindiğinde piyasaya çıkan ilk İkinci jenerasyon ürün Fairchild Channel F
olup 1977 yılında ise Atari 2600 piyasaya sürülerek oyun konsolu çılgınlığının ilk adımı
atılmıştır. Renkli oyun oynama keyfi ve Joy-stick kullanımı ile bu dönem, oyun konsollarının
tüm dünya tarafından tanınıp sevilmesinde bir milat olarak kabul edilir. Öncü 8-bit çağı olarak
adlandırılan bu dönemde ortalama 4kb kapasiteli medya formatları olan kartuşlar kullanılmıştır.
Dönemin en popüler oyun konsolu olan Atari 2600 serisi, Joy Stick olarak adlandırdığı tek tuşlu
kontrol aracı ile yeni bir çığır açmıştır.
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1983 senesinde Nintendo, hala birçok kullanıcının gözünde eşsiz olan NES ( Nintendo
Entertainment System ) ürününü çıkartarak Üçüncü jenerasyon'u başlatmıştır. Aynı döneme
damgasını vuran bir diğer efsaneleşmiş oyun konsolu ise Sega Master System dır. 8-bit daha
gelişmiş grafikler çok kanallı sesler ve Joy-pad kullanım avanajları ile bu nesle ait konsollar
büyük satış rakamlarının önünü açmıştır.
1988 yılında Sega firması Mega Drive olarak adlandırdığı 16-bit teknolojisine
sahip Dördüncü jenerasyon Oyun konsolunu piyasaya sürmüştür. Aynı dönemde Sega'nın yine
en büyük rakibi Nintendo firmasının SNES model oyun konsoludur. 16-bit teknolojisi
sayesinde çok daha gelişmiş grafik ve ses motorları ile Ateri Salonlarında oyuncuların
hayranlıkla oynadığı birçok oyun, artık evlerde bu konsollar aracılığı ile oynanabilir hale
geliştir. Bu dönemde oyun kumanda ve oynanış biçimleri daha komplike hale gelmiştir.
1993 yılına gelindiğinde 3D grafiklere sahip oyunların oynanabildiği Beşinci
Jenerasyon oyun konsolları piyasaya sürülmüştür. Bu sürece öncülük eden ürün Atari Jaguar
olmasına karşın, yanlış pazarlama teknikleri sonucu beklenen satış başarısını yakalayamamış
ve Atari gibi bir efsanenin Oyun Konsolu üretiminin çekilmesi bu döneme denk gelmiştir.
Dönemin popüler ürünlerinden biri Sega Saturn diğer ise Nintendo firmasının Nintendo 64
model konsoludur. Ne var ki , bu dönemde daha önce Nintendo'nun ara üreticisi olarak destek
aldığı Sony firması ile aralarında oluşan bir anlaşmazlık Sony firmasının Oyun konsolu
sektörüne doğrudan girmesi ile sonuçlanacak tarihi bir olay olarak tarihe geçmiştir. 1994 yılında
Sony Playstation piyasaya sürüldüğünde yeni bir efsane doğmuş oldu. Bu jenerasyonda medya
olarak ilk defa CD kullanılmaya başlanmış ve 32-bit / 64-bit teknolojisinin verdiği avantajlarla
çok daha yüksek çözünürlüğe sahip oyunlar oynanabilir hale gelmiştir. Yine bu dönemde ilk
defa oyun konsolları artık sadece birer oyun konsolu olmaktan çıkmış ve multi-medya özellikler
ile birlikte kullanıcı beğenisine sunulmuştur. Özellikle Sony Playstation'un sunduğu ve konsolu
bir VCD player olarak kullanarakMP3 formatında müzik dinlemek ve film izleyebilme
olanakları, bu konsolu artık salonların başköşesine yerleştirmiştir.
1998 yılında ise bir diğer Oyun Konsol devi olan Sega, kaybettiği pazarı yeniden
toplamak için Devrimsel yeniliklere sahip yeni oyun konsolunu piyasaya sürmüş ve Altıncı
jenerasyon oyun konsolu çağını başlatmıştır. Bu dönemde özellikle ilk defa oluşturulan On-line
oyun konsolu arayüzü diğer üreticilere de öncülük etmiştir. Ne var ki Sony, 2000 yılında
piyasaya Playstation 2 model oyun konsolunu sürmüş ve tarihin en çok satan oyun konsolu
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olarak tarihe geçmiştir. Bu süreç SEGA gibi bir devin de oyun konsolu üreticisi pazarından
çıkmasına sebep olmuştur. Altıncı jenerasyona dahil olan diğer popüler ürünler ise
Nintendo Game Cube ve Microsoft'un ilk oyun konsolu olan Xbox dur. Bu jenerasyonda
kullanılan 128-bit teknolojisi 3D kullanımı ve görsel işitsel anlamda yeni çığırlar açmıştır. Bir
önceki nesilde başlayan multi-medya olanakları bu dönemde daha da gelişmiştir. Sistemlerde
kullanılan DVD formatlı medya aracılığı ile gerek yüksek çözünürlüklü film izleme , yüksek
kalitede müzik dinleme ve yine bu nesilde sistemlerin on-line bağlanabilirlik özellikleri ile
internet üzerinden veri alış-verişi mümkün kılınmıştır.
2005 yılı itibariyle Yedinci jenerasyon dönemi başlamıştır. Microsoft firmasının yeni
oyun konsolu olan Xbox 360 bu sürece öncülük etmiştir. Uzunca bir süre tek alternatif olmanın
avantajını kullanan bu konsol , 2006 sonunda ard arda piyasaya sürülen Sony Playstation 3 ve
Nintendo Wii oyun konsolları ile birlikte Yedinci jenerasyonun 3 alternatifi arasında yer
almaktadır. Bu jenerasyonda kullanılmaya başlanan (Playstation 3) blu-ray medya formatı
ile 1080i/p full HD ( High Definition) oyun oynama ve film izleme mümkün kılınmıştır. Ek
olarak sistemlerin internet kullanım arayüzleri çok daha geliştirilmiş olup, bu dönemin
konsolları standart bir PC gibi kullanılabilir hale gelmiştir. Sistemlerde kullanılan bir diğer
devrimsel yenilik ise kablosuz bağlantıya sahip kontrol kollarıdır. Nintendo ve Sony tarafından
piyasaya sürülen konsollarda harekete duyarlı sensörlere sahip kollar kullanılarak yeni bir çağ
başlatılmıştır.Microsoft ise hiçbir hareket algılayacı olmadan çalışan Kinect'i (Project
Natal)çıkarmıştır.
Sekizinci jenerasyon video oyun konsolları 26 Şubat 2011 tarihi ile başlamıştır. Bu
sürece

öncülük

eden

konsol Nintendo'nun Nintendo

3DS konsoludur.

Bu

konsolun

devamında Sony,PlayStation Vita'yı, Nintendo ise 30 Kasım'da Wii U'yu piyasaya sürmüştür.
SonrasındaSony 20

Şubat'ta PlayStation

4'ü, Microsoft ise 21

Mayıs Xbox

One'ı

duyurmuştur. Xbox One ve PlayStation 4 bu jenerasyonda sadece bir oyun konsolu olmaktan
çıkıp televizyon hizmetlerinden bankacılık hizmetlerine kadar geniş bir yelpaze sunmuştur
oyunculara. Bu jenerasyon özellikle önceki nesillere göre oyunculara birbirleri ile daha fazla
etkileşim imkanı sunmuştur. Her iki konsolda 2013 sonunda piyasaya çıkmıştır. Konsolların
çıkışından 31 Ocak 2015’e kadar olan zamana bakıldığında toplam satış rakamları şu şekilde:
PlayStation 4: 19,052,353
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Xbox One: 11,298,462
Wii U: 9,137,844
(Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Video_oyunu_konsolu)
Oyun konsolu olarak piyasaya sürülen Xbox 360, halefi Xbox ve rakibi Playstation 3
gibi aslında PC tabanlı bir sistemdir. Bu aletlerin güncel PC'lerden düşük konfigürasyona sahip
olmalarına rağmen yüksek grafik kalitesi ve performans ortaya koymalarının sebebi ise, PC'ler
gibi birçok görevi yerine getirecek yapıya sahip olmak zorunda olmamalarıdır. Aygıt sürücüsü,
API, değiştirilebilir arayüz gibi sisteme yük bindiren uygulamalar yoktur.

11.1.1. Sony PlayStation

Oyun konsolları arasında en çok tanınan platformdur. İlk kez 1994'te piyasaya
sürülen PlayStation, satışa sunulduğu tarihten yaklaşık 9 yıl 6 aylık süre sonrasına kadar dünya
çapında 100 milyonun üstünde satmış ve bu başarıyı elde eden ilk video oyunu konsolu
olmuştur. 2000 yılında serinin ikinci konsolu PlayStation 2 piyasaya sürülmüştür. DVD
filmlerin izlenebilmesi, müzik CD'lerinin oynatılabilmesi özellikleriyle birlikte çok
fonksiyonlu bir cihaz olarak Dünya genelinde yaklaşık 150 milyonluk satış rakamına ulaşmıştır.
Platformun getirdiği önemli bir yenilik ise internet bağlantısı olmuştur. Bu sayede artık oyun
yazılımlarının uyumuna göre oluşturulan bir sosyal ortamla oyunlar online olarak oynanabilir
hale gelmiştir. Bu durum oyun konsollarını artık sadece birer eğlence cihazı olmaktan çıkarıp
sanal sosyal ortam haline getirmeye başlamıştır. Oyuncular artık oyunlarda elde ettikleri
skorları ya da dereceleri oyun yazılımının kendi sosyal ortamında paylaşabilir hale gelmiştir.
2011 yılında çıkan PlayStation 3, o güne kadar ki en güçlü teknik donanıma sahip oyun konsolu
olmuş ve PlayStation 2 ile birlikte gelen online oyun özellikleri daha da gelişmiştir.
PlayStation'un bu versiyonunda o günlerde yeni gelişmekte olan HD görüntü teknolojisi ve BluRay disk ortamları, oyun konsolları dünyasına girmiştir. İnternet erişimi ise Wi-Fi üzerinden
de yapılabilir hale gelmiştir. PlayStation 3 Bluetouth sayesinde de kontrolcülerini kablosuz
olarak kullanma imkanı sunmuştur. Ayrıca sonradan satın alınabilen ve desteklenen oyunlarla
kullanılabilen kamera ve hareket sensörü de PS3 ile piyasaya sürülmüştür. Tüm bunların
284

yanısıra geliştirilen yeni yazılım ile oyunları sadece Blu-Ray ya da DVD üzerinden değil
internet mağazası üzerinden satın alarak oynama olanağı da sağlanmıştır. Son olarak 2013
yılında piyasaya çıkan PlayStation 4 serinin amiral gemisi olmuş ve oldukça üstün donanım
özellikleriyle Dünya genelinde oldukça yüksek satış rakamlarına erişmiştir. Barındırdığı
özellikler artık sadece bir oyun konsolu olmaktan çıkarmış televizyonunuza bağlayıp yüksek
kalitede filmler izleyip, internette gezinebildiğiniz bir cihaz olmuştur. Barındırdığı yüksek
donanım gücü ise oyunların inanılmaz grafik performansıyla ve gerçekçilikle oynanabilmesini
sağlamaktadır.
Genel Özellikler
İŞLEMCİ
Düşük güç tüketen x86-64 AMD "Jaguar", 8 çekirdekli
GPU
1,84 TFLOPS, AMD yeni nesil Radeon® tabanlı grafik motoru
BELLEK
GDDR5 8 GB
HDD
500 GB Sabit disk sürücüsü
OPTİK SÜRÜCÜ (SALT OKUMA)
BD x 6 CAV;DVD x 8 CAV
USB BAĞLANTI NOKTALARI
2
BAĞLANTI TİPİ
Ethernet
Wİ-Fİ®
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IEEE 802.11 b/g/n
ETHERNET TİPİ
1 (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
BLUETOOTH®
Bluetooth® 2.1 (EDR)
HDMI®
Çevre dostu ve enerji tasarrufu
ÖZELLİKLER
Güçlü Performans
PlayStation®4 sistemi, oyun yaratıcılarının en iyi oyunları geliştirmeleri için hayal güçlerini
özgür kılmak ve bugüne kadar mümkün olmayan yeni oyun deneyimleri sunmak amacıyla
sıfırdan tasarlandı. Ultra hızlı özel işlemciler ve 8 GB yüksek performanslı sistem belleğiyle
zengin, gerçekçi grafikler ve beklentileri alt üst eden olağanüstü etkileyici deneyimler sunan
PS4™ sistemi, oyunun tek adresidir.
Kişiselleştirilmiş, Özel Olarak Seçilmiş İçerik
PS4™ sistemi tercihlerinizi öğrenebilir. Beğendiklerinizi ve beğenmediklerinizi öğrenebilir ve
hatta içeriği önceden yükleyerek sevdiğiniz oyun türleri veya geliştiricilerine hemen erişmenizi
sağlayabilir. Oyuncular ayrıca arkadaşları tarafından paylaşılan oyun bilgilerini görebilir,
arkadaşlarının oynadıkları oyunları kolaylıkla izleyebilir ya da oyun, dizi ve film gibi önerilen
içerik hakkında bilgi edinebilir.
İndirirken Oynayın
Oyunları indirirken oynama özelliğiyle oyun sürenizi artırın. Bu özelliği destekleyen bir oyun
satın aldığınızda PS4™ sistemi oyunun bir bölümünü indirdikten sonra oyunu oynamaya
başlayabilir ve oyunun geri kalanı arka planda indirilirken oynayabilirsiniz.
Uzaktan Oynatma
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PS4™ sisteminin Uzaktan Oynatma özelliği, PlayStation®Vita sisteminin potansiyelini ortaya
çıkararak ideal yardımcı cihaz haline getirir. Oyuncular çeşitli PS4™ oyunlarını yerel alan
ağının Wi-Fi® erişim noktaları üzerinden PS Vita sisteminin güzel 5 inç ekranında oynayabilir.
PlayStation® App
"PlayStation® App" uygulamasıyla iPhone, iPad ve Android tabanlı akıllı telefonlar ve tabletler
PS4™ sistemi için ikinci bir ekrana dönüşür. Oyuncular uygulamayı yükledikten sonra
cihazlarında oyun içi öğeleri görüntüleyebilir, PS4™ oyunları satın alıp doğrudan evlerindeki
konsola indirebilir ya da kendi cihazlarında oyun oynayan diğer oyuncuların oyunlarını
izleyebilir.
DUALSHOCK®4 ile Tam Kontrol
DUALSHOCK®4 kablosuz kontrol cihazı, tanıdık kontrolleri devam ettirmekle birlikte
oyunlar ve diğer oyuncularla etkileşime girmek için yeni yollar sunar. Geliştirilmiş ikili analog
çubuklar ve tetik düğmeleri kontrol hissini artırırken, kapasitif dokunmatik yüzey yeni oyun
olanakları için sayısız olasılığın kapısını aralar. DUALSHOCK®4 kablosuz kontrol cihazıyla
oyunun geçirdiği evrime şahit olun (Kaynak: http://www.sony.com.tr/electronics/playstationsistemleri/playstation-4/specifications)
11.1.2. Microsoft Xbox
2001 yılında piyasaya giren yazılım devi Microsoft firmasının, Sony PlayStation
platformuna rakip olarak geliştirdiği oyun konsoludur. İlk başlarda pek tutulmasa da sonraları
Microsoft'un yürüttüğü başarılı tanıtım ve pazarlama politikalarıyla pazarda kendine sağlam bir
yer edinmiştir. Ancak PlayStation 2 ile yaklaşık aynı zamanlarda piyasaya çıkmasına rağmen
PS2 kadar uzun süre satılmamıştır. İkinci jenerasyon olarak ortaya çıkan Xbox 360 2005 yılında
oyuncularla buluşmuştur. Donanımsal olarak ilk nesilden çok ciddi şekilde güçlü olan Xbox
360'ın oyun çeşitliliği ve internet desteği çok daha geliştiğinden dolayı oyun konsolu
piyasasında yeniden sağlam bir yer edinmiştir. Xbox'ın son versiyonu ise 2014 yılında tanıttığı
Xbox One modeli olmuştur. Microsoft bu hamlesiyle PlayStation'a güçlü bir rakip çıkarmıştır
ama hem oyun çeşitliliği hem internet desteği konusunda PlayStation platformu her zaman önde
olmuştur.
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Özellikler

Üretiliyor mu?

Elite

Pro

Hayır (Stoklarda

Hayır

bulunmakta)

Arcade
Hayır (Stoklarda
bulunmakta)

Core

Slim (Yeni)

Hayır

Evet

US $249.99
(60 GB)
GB £169.99
US $299.99
Önerilen tüketici

GB £229.99

fiyatı

€299.99

[As of November 16, 2008]

JP ¥39,800
AUD

$549.00[2]

(20 GB & 60
GB)
€239.99 (20
GB & 60 GB)
JP ¥29,800
(60GB)

US $179.99

US $279.99

GB £129.99

GB £199.99

€179.99

JP ¥27,800

JP ¥19,800

(satış durdurulmadan

AUD

$299.00[2]

US $299.99

önce)

AUD
$399.00 (60
GB)[2]

512 veya 256 MB
Harddisk

120 GB HDD

20 veya 60

Onboard (Jasper),

GB HDD

256 MB Memory

Hayır

250 GB veya 4 GB

veya 320 GB HDD

Unit

Oyun Kumandası

Mat siyah, kablosuz

Ethernet kablosu

Var

Mat beyaz,
kablosuz
Var

Mat beyaz, kablosuz Mat beyaz, kablolu

Siyah, kablosuz

Yok

Var

Yok

Var
(Meksika hariç:

Xbox 360 Headset

Var, Matte black

Onun yerine

Yok

Yok

250 GB sürümde va
Matte black

pakette bir Media
Remote
bulunmakta)

Audio/video
kabloları/adaptörleri

HDMI 1.2 (HD)
Hybrid
Component/Composite

Hybrid
Component/

HDMI 1.3 (HD)
Composite (SD)

[4]

Composite (SD)

Hybrid

Component/Compos
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(HD/SD)

Composite

Digital/Analogue audio

(HD/SD)

dongle

(HD/SD)

Digital/Analogue aud

[3]

dongle [5]
Var (2007
sonrası

HDMI çıkışı

yapılan

Var

modellerde

Var

Yok

Var

bulunmaktad
ır)
1 ay Gold
Xbox Live üyeliği

1 ay Gold deneme

deneme

1 ay Gold deneme

1 ay Gold deneme

1 ay Gold deneme

sürümü, Silver

sürümü,

sürümü, Silver

sürümü, Silver

sürümü, Silver

Silver
Hexic HD
Tatil 2008
paketleri, Ku

Paketteki oyunlar

Hexic HD, Halo

ng Fu

3, Fable II

Panda ve Le

Tatil 2008

go Indiana

paketleri, Kung Fu

Jonesiçerme

Panda ve Lego

ktedir.

Indiana

(Yeni

Jonesiçermektedir.

Zelanda'da: Viva

Xbox Live Arcade
derleme diski: Boom
Boom
Rocket,Feeding

Ülkelere göre

Frenzy, Luxor

değişmektedir

2,Pac-Man
Championship

Piñata veForza

Edition, ve Uno

Motorsport
2 içermektedir.)

Xbox uyumluğu

Wi-Fi Uyumluluğu

Evet

Hayır (Aparat
Gerektirir)

Evet

Hayır
(Aparat
Gerektirir)

Hayır (sabit disk

Hayır (sabit disk

gerektirmekte)

gerektirmekte)

Hayır (Aparat

Hayır (Aparat

Evet 802.11 n Wi-F

Gerektirir)

Gerektirir)

Uyumlu

Evet
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Kinect Uyumluluğu

Hayır (Update
Gerektirir)

Hayır
(Update
Gerektirir)

Hayır (Update

Hayır (Update

Gerektirir)

Gerektirir)

Evet Kinect Ready

(Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Xbox_360)
Teknik Özellikler:













3.2 GHz saat frekansında çalışan, 3 çekirdekli IBM PowerPC tabanlı sistem işlemcisi
(CPU)
500 MHz saat frekansında çalışan, ATI tarafından tasarımı yapılan XENOS kod adlı
grafik işlemcisi (48 adet tümleşik (Unified) shader, gelişmiş görsel efektlerin yaratımı
için GPU çekirdeğine tümleşik 10 MB eDRAM)
800 MHz saat frekansında çalışan 512 MB GDDR3 sistem belleği (CPU ve GPU ortak
erişmektedir) ile sağlanan 22.4GB bellek bant genişliği
5.1 kanallı Dolby Dijital çevresel ses sistemi
DVD okuyucu
High Definition desteği (720p ve 1080i) (FirmWare güncellemesi ile 1080p desteği de
etkinleştirildi)
3 adet USB 2.0 kapısı (S modelinde 5 adet)
4 kablosuz gamepad desteği
Eski Modellerde Wi-fi kablosuz ağ bağlantısı desteği (aparat ile)
S Modelinde 802.11N kablosuz ağ bağlantısı desteği
Elite modelinde 120 GB sabit disk (Core ve Arcade pakette sabit disk yoktur)
S modelinde 250 GB sabit disk

11.1.3. Nintendo Wii
Daha çok taşınabilir oyun konsollarıyla tanıdığımız Nintendo firmasının 2006 yılında
piyasaya sürdüğü "Wii" hareket algılayıcısına sahip kontrolcüsüyle, çıktığı dönemde büyük ilgi
görmüştür. Alışılagelmiş konrolcü kullanım yöntemleri, Wii'nin bu yeni kumandasıyla yeniden
dizayn edilmeye başlamıştır. Wii'nin sunduğu online imkanlar ise diğer konsollardan aşağı kalır
değildir. Oyunların kendi sosyal ağları sayesinde, internet üzerinden diğer Wii kullanıcıları ile
oyun oynayabilmek mümkündür.
Sonuç olarak tüm yeni nesil oyun konsolları incelendiğinde onların sadece birer oyun
aracı olmadığı, sanal yollardan insanları birbirine bağlayarak iletişime katkıda bulunduğu
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ortaya çıkmaktadır. Her gün gelişen bilgisayar ve dolayısıyla internet teknolojisi, oyun
konsollarını da geliştirmektedir.

11.2. Karşılaştırma
Xbox 360 önceki neslin lideriydi, bu konuda tartışma pek kabul edilemez. PS3 büyük sorunlarla
piyasaya çıktığından Xbox 360 aldı götürdü fakat Sony’nin Türkiye’deki desteği sayesinde,
yine de ülkemizde PS3 daha çok sattı, PS3 daha çok bilindi. Bu iki sistem teknik özellikler
açısından birbirine denk olsa da Xbox 360’ın daha problemsiz hali ve Xbox Live’ın PS3’e göre
üstün olması da Xbox 360’ı öne taşımıştı.PS4 ve xbox one’ın şu anda satışta olmasıyla, PS3 ve
Xbox 360 da elbette daha uygun fiyatlardan satışta şu anda ama dediğim gibi bu iki sistemden
birini alacaksanız ya gerçekten bu sistemlerdeki oyunları çok ama çok fazla oynamak istiyor
olmalısınız ya da koleksiyoncu bir yapınız olmalı. Bunların ikisi de sizde yoksa, bilin ki
tercihiniz başka bir sistem olmalı.
Wii U
Nintendo bir ara ülkemize resmi bir şekilde girdi ve hızla da çıktı. Bu sırada Wii’leri alanlar
aldı, Wii U’yu görebildik mi emin bile değiliz. Nintendo’nun Wii U’sunun teknik özelliklerini
PS3 veya Xbox 360’a benzetmek mümkün ve eskiden Sony ve Microsoft konsollarına çıkan
oyunlar Nintendo’nun sistemlerine de çıkıyorken artık firmalar Wii U’yu direkt es geçmeye
başladı. Wii U’yu bir şekilde temin etmeyi düşünüyorsanız, Nintendo’nun renkli, eğlenceli ve
farklı oyunlarını oynamak istiyor olmalısınız. Call of Duty’ler, Battlefield’lar veya popüler
başka oyunların peşindeyseniz Wii U’ya hiç bulaşmayın.
PS4
Dünyadaki satışların gösterdiği yön, yeni neslin galibinin PS4 olduğu yönünde. Sony resmen
PS3’teki hatalarını bir bir not etmiş ve yeni sisteminde bunlarla karşılaşılmaması için büyük
kurallar koymuş, hepsini de uygulamış. PS4 tam bir oyun canavarı olarak piyasaya çıktı ve
Sony’nin muhteşem desteğiyle de oyun portföyü genişledikçe genişledi. PSN eskiden parasızdı,
şimdi online oyunları oynamak için mecburen aylık ücret ödemek zorundasınız fakat Sony
burada da birbirinden iyi bedava oyunlar sunarak resmen verdiğiniz paranın karşılığını almanızı
sağlamakta. PS4’ü özel yapan belki de en önemli olay da Sony’nin PS4’e özel, gerçekten
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kaliteli oyunlar üretmesi. Buna şimdi PS3’ün iyi oyunlarını “Remastered” takısıyla uyarlaması
da eklendi ve durum daha da güzelleşti. 500GB gibi büyük olduğunu düşündüğünüz bir sabit
diskle birlikte gelen PS4’e bu 500GB da artık yetmiyordu, artık 1TB modellerine de ulaşmanız
mümkün. Hele oyunları kutulu almıyor ve internetten satın alıp indiriyorsanız 1TB elzem bir
seçenek.
Xbox One
Yeni nesli televizyon dizisi ve sinema olarak hayal etmesiyle birlikte yanlış bir yöne sapan
Microsoft, Sony’nin sadece oyuna yönelen yapısını göz ardı ederek yarışa bir adım geride
başladı, daha sonra da durumu toparlamak için Xbox One’ın oyun yönünü ön plana atmaya
çalıştı ve hala da çalışıyor. Sony’nin PS4’ünün aksine bazı alanlarda geride kalıyor Xbox One.
Oyun desteği PS4’e göre maalesef iyi değil. Daha doğrusu Microsoft’un Xbox One’a özel oyun
üretmeyle ilgili sanki bir derdi yok gibi. Halo dışında resmen önemli bir yapımı bu konsolda
görmek mümkün değil. Elbette büyük yapımların hepsi Xbox One’a da geliyor ama “Neden
Xbox One almalıyım?” sorusunun cevabını –en azından Türkiye’de- vermek pek de kolay değil.
(Amerika ve Avrupa’nın birçok ülkesinde Xbox One’la birlikte gelen servisler destekleniyor.)
Xbox One’ın Kinect’i, PS4’ün kamerasına kıyasla hala iyi bir işlev görse de Kinect destekli,
“Bu oyun için Xbox One alınır!” dedirtecek bir oyun da maalesef piyasaya çıkmadı ve büyük
ihtimalle de çıkmayacak. PS4’ün sanal gerçeklik gözlüğü Morpheus da iyi bir iş yaparsa
Microsoft ve Xbox One’ın işi gerçekten zor…
PS Vita
Her açıdan son derece kaliteli bir el konsolu PS Vita. Aletin kendi görselliği iyi, grafiksel
kalitesi iyi, ön-arka dokunmatik panelleri, hareket algılama özelliği ve her iki tarafında bulunan
kameralarıyla teknolojik bir şaheser. Ne var ki Sony bu aleti resmen görmezden geliyor ve PS
Vita’ya doğru düzgün oyunlar çıkmaması yüzünden bu alet yine Uzak Doğu’nun JRPG
havuzuna dönmüş durumda. Cep telefonlarının da kaliteli bir hale gelmesiyle işi iyiden iyiye
zorlaşan PS Vita, günümüzde tercih edilecek bir el oyun aleti olmaktan çok uzak. Hele ki iyi
bir cep telefonunuz varsa, PS Vita’da bir ton para verip alacağınız birkaç oyun yerine çok daha
fazla eğlenceye, daha ucuz ve kısa yoldan ulaşabilirsiniz.
Nintendo 3DS
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Nintendo’nun Türkiye’den çekilmesiyle bu el konsolunu tanıma imkanına da çok kavuşamadık,
fakat Uzak Doğu başta olmak üzere, Amerika ve Avrupa’da da şiddetle tercih edilen bir oyun
aleti kendisi. Yine elbette Nintendo’nun küçük ve eğlenceli oyunlarına ev sahipliği yapıyor ve
bolca Pokemon oyunuyla da baş başa kalabiliyorsunuz. Nintendo 3DS’i tercih etmek için önce
tanımanız gerekli. Bir yerlerde, bir arkadaşınızda varsa test etmeden bu aletin peşine
düşmemelisiniz bize sorarsanız. Ya da Nintendo oyunlarını gerçekten çok seviyor olmalısınız
(Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/29731529.asp)

11.3. Kaynakça
https://tr.wikipedia.org/wiki/Video_oyunu_konsolu
http://www.sony.com.tr/electronics/playstation-sistemleri/playstation-4/specifications
https://tr.wikipedia.org/wiki/Xbox_360)
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/29731529.asp)

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde oyun konsolları ile oynan oyunları bilgisayar aracılığı ile oynanan
oyunlardan farkı ve oyun konsollarının teknik özellikleri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi popüler oyun konsolları arasında yer almamaktadır?

a)

PlayStation

b)

Xbox

c)

Wii

d)

Atari

e)

Hiçbiri

2)
Bir bilgisayar altyapısı üzerine sadece oyun ve eğlence için tasarlanan
yazılımların entegre edildiği sistemlere ne ad verilir?
a)

Oyun Konsolları

b)

Atari

c)

Playstation

d)

Xbox

e)

Wii

3)

Aşağıdakilerden hangisi hareket algılayıcısına sahip oyun konsoludur?

a)

Atari

b)

PlayStation

c)

Xbox

d)

Wii

e)

Comodor

4)

Aşağıdakilerden hangisi ilk bilgisayar oyunudur?

a)

Atari

b)

Playstation

c)

Comodor
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d)

Tennis for Two

e)

Brown Box

5)

Oyun konsolları kaçıncı jenarasyon olarak üretilmektedir?

a)

5’inci

b)

1’inci

c)

8’inci

d)

10’inci

e)

7’inci

6)

Aşağıdakilerden hangisi yeni nesil oyun konsollarının avantajları arasında yer
almaz?

a)

Etkileşim artmıştır

b)

PC'lerden yüksek konfigürasyona sahip olmak

c)

Bankacılık hizmetleri

d)

Televizyon hizmetleri

e)

Multimedia cihazı

7)

Aşağıdakilerden hangisi 2015 yılı ocak ayı sonu değerlendirildiğinde en çok
tercih edilen oyun konsoludur?

a)

PlayStation

b)

Xbox One

c)

Wii U

d)

Atari

e)

Comodor

8)

Aşağıdakilerden hangisi oyun konsollarının özellikleri arasında yer almaz?

a)

DVD filmlerin izlenebilmesi

b)

Müzik CD'lerinin oynatılabilmesi

c)

Online oyunlar

d)

Kontrolcülerini kablosuz olarak kullanma

e)

Telefon hizmeti

9)

Aşağıdakilerden hangisi oyun konsollarının özellikleri arasında yer almaz?
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a)

Blu-Ray filmlerin izlenebilmesi

b)

Arkadaşlarının oynadıkları oyunları izleyebilme

c)

Arkadaşlar ile görüntülü konuşma

d)

Arkadaşlar tarafından paylaşılan oyun bilgilerini görebilme

e)

Akıllı telefonlar ikinci ekran olarak kullanılabilir

10)

Aşağıdakilerden hangisi PlayStation oyun konsolları ile ilgili değildir?

a)

Blu-Ray filmlerin izlenebilmesi

b)

Arkadaşlarının oynadıkları oyunları izleyebilme

c)

Arkadaşlar tarafından paylaşılan oyun bilgilerini görebilme

d)

Hareket algılayıcısına sahip kontrolcü

e)

Akıllı telefonlar ikinci ekran olarak kullanılabilmesi

Cevaplar
1)D, 2)A, 3)D, 4) , 5)C, 6) B, 7) A, 8) E, 9) C, 10) D
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12. DİJİTAL YAYIN ORTAMINDA MEDYA TAKİBİ VE İZLEMESİ
NASIL YAPILIR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Medya Takibi
12.2. Sosyal Medya Takibi

300

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Medya takibi yapılabilir mi?
Televizyonda program takibi nasıl yapılır?
Sosyal Medya Takibi nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Geleneksel ve yeni medya
üzerinde
yayınlanan
yayınların
nasıl
takip
edilebileceği öğrenilecek
Sosyal
medya
takip
programları incelenilecek
.
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Anahtar Kavramlar
Medya Takibi
Sosyal medya monitoring
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Giriş
Dijital teknolojilerle birlikte medya üzerinde yayınlanan içerikte muazzam bir artış
gerçekleşmiştir. Yayınların takibi ve izlenmesi hem kurumlar hem de bireyler için oldukça
önemli bir hal almıştır. Bu bölümde geleneksel medya (televizyon) ve sosyal medya üzerinde
içerik izleme ve takibinin nasıl yapıldığı ortaya koyulmaya çalışılacaktır.

12.1. Medya Takibi ve İzlemesi

Gazete, dergi, TV kanalı, radyo kanalı ve internet medyasında yayınlanan tüm haber ve
reklamların kayıt altına alınarak sınıflandırılması, raporlanması, sonuçların ilgili kuruma servis
edilmesi ve arşivlenmesi hizmetine medya takibi adı verilmektedir.
Medya takibinin önemli bir ihtiyaca dönüşmesi, özel yayıncılığın gelişmesiyle birlikte
ülkemizde ve dünya da başlamıştır. Hızla artan mecra sayısı, bu yayınların hepsinin takip
edilebilir olmasını güçleştirdi. Şirketler ve kurumlar, ulusal gazeteleri takip edebilseler bile,
televizyon ve radyo kanalları, dergiler ve yerel gazeteler önemli bir fırsat ya da tehdit
oluşturmuşlardır. Medyadaki dikkat çekici yükselişin yanı sıra, iletişim sektöründe de önemli
gelişmeler yaşandı. Kurumlar, pazarlama, imaj ve tanıtım faaliyetlerine daha fazla önem
vermeye başlarken, uluslararası şirketler, profesyonel medya takibine duyulan ihtiyacı
arttırmıştır. Pazarlama iletişiminde en önemli arena olan medya, kontrol edilmediğinde hayati
tehditler taşımaktadır. Kurumların kontrolünde yayınlanan haberler, marka değerine olumlu
katkılar sağlarken, kontrolsüz yayınlanan haberler ise hedef kitlede önemli tahribatlar
yaratabilmektedir. Tüm medya mecralarının, doğru, eksiksiz ve hızlı bir şekilde taranması,
kayıt altına alınması ve sistemli bir şekilde takip edilmesi, kurumların bugünü ve geleceği için
zorunlu bir ihtiyaçtır. Kaliteli bir medya takip hizmeti ise büyük yatırımlar ve uzman kadrolar
gerektirir ( http://www.medyatakip.com.tr/medya-takibi-2).
Geleneksel medyada medya takibi dijital yayıncılık ile birlikte medya takip
otomasyonları ile çözüme ulaşmaktadır. Yayınlar dijital ortamda kaydedilmekte ve otomasyon
yazılımları bu verilerden aranan içerikler çıkarılmakta müşteri ya da kullanıcılara verilmektedir.
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Müşteri kavramını bu noktada özellikle kullanılmaktadır. Geleneksel medyanın takibini
profesyonel medya takip firmaları yapmaktadır. Ülkemizdeki medya takip hizmeti veren
ajanslara

Türkiye

Halkla

İlişkiler

Derneği’nin

sayfasından

ulaşabilirsiniz

(http://www.tuhid.org/yerli-medya-takip-ajanslari.html).
Dijital yaşam ve internetle birlikte medya takibi ve izleme işlemi karmaşıklaşmış ve bir
o kadar da kolaylaşmıştır. İnternet medyasında binlerce yayın içeriği (gazete, dergi, blog vb..)
bulunmaktadır. Bunların takip edilmesi ve arşivlenmesi bir okyanusu andıran veri içerisinde
gezinmeyi ifade etmektedir. Etki gücü yüksek mecralardan biri olan ve geleneksel medyanın
tahtına yönelen internet medyası, kuşkusuz markalar için denetlenmesi güç iletişim
alanlarından birini oluşturmaktadır. Takip edilip yönetilmediğinde, önemli bir tehdit unsuru
olan internet medyası, profesyonel yazılımı ve takip sistemiyle kontrol altına alınabilmektedir.
Baş döndürücü bir hızla büyüyen ve değişen internet medyasına mobil cihazlardan cep
telefonlarına, ev gereçlerinden tüm elektronik eşyalara kadar erişimin sağlanması ile birlikte
internet takibi hem halkla ilişkiler faaliyetleri hem de kriz yönetimi açısından son derece büyük
bir önem kazanmıştır. Geliştirilen son teknoloji yazılımları ile internet medyası da takip
edilebilmektedir. Kullanılan teknolojik alt yapılar ve algoritmalar sayesinde internete düşen
haberler dakikalar içerisinde tespit edilmektedir. Bu işlem sonucunda kurumların editörleri
tarafından kontrol edilerek servise sunulmaktadır. Bu süreç içerisinde önemli olan nokta
internet sitelerinin sürekli değişen yapılarının izlenerek yazılımsal değişikliklerin hızla
uygulanmasıdır. İçerik analizi, medya izleme ve platformlar arası yeniden içerik kullanma için
bulut tabanlı yayın takibi çözümleri geliştiren birçok firma bulunmaktadır. Televizyon kanalları
dijital teknolojilerden yazılımsal ve donanımsal olarak yararlanarak rakip kanalları kaydetmek
ve rekabet analizi için rakiplerini izlemek amacıyla kullanmaktadır. Medya takip ve izleme
teknolojileri tek platformda birçok bileşen sağlayarak kurumların farklı gereksinimlerini
karşılamakta: platformlar arası içerik yaratma ve dağıtımının gibi. Yazılımlar tamamına
kurumlardaki (TV, Radyo vb..) her bilgisayardan erişilebilen, tek bir bulut tabanlı çözüm
içerisinde, istenen sayıda ses ve görüntü kanalı kaydetme, içerik arşivleme, klip oluşturma ve
dağıtma, rekabet analizi ve içerik onaylama sağlayan, zenginleştirilmiş bir görüntü kayıt ve
izleme çözümü sunmaktadır. Raiting analist yazılımları gerçek yayın medyası ile birlikte tüm
raiting bilgilerinin etkileşimli bir grafik görüntüsünü sunmaktadır. Net raiting ve demografik
veri görüntüsü, raiting firmalarından alınan tüm rakamlar ve tablolardan bir bakışta ve kolayca
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bilgi edinilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte ek yazılımlar her türlü formatta kliplerin
manüel veya otomatik olarak oluşturulmasına ve istenen hedeflere dağıtılmasına imkan
vermekte; YouTube, sosyal ağlar, FTP vb. İçerikleri yeniden kullanmak için hızlı ve etkin
maliyetli bir çözüm olarak sunulmaktadır.
12.2. Sosyal Medya Takibi
Popülaritesi ve etki gücü günden güne artış gösteren yeni medya platformu “sosyal
medya”, markaların iletişim çalışmalarında da çoktan yerini aldı. Başta uluslararası markalar
olmak üzere pek çok büyük marka, sosyal medya kanallarından daha çok faydalanmaya ve
hedef kitlelerine bu mecra üzerinden de ulaşmaya başladılar. Ancak bir tür “kişisel meram
anlatma” aracı olan sosyal medya platformları, geleneksel medyadan farklı, yaygın ve etkili.
Aynı zamanda markalar için bir tehdit unsuru. Bu nedenle, markaların sosyal medya
çalışmalarının ilk adımını ve en önemli ihtiyacını, düzenli ve sağlıklı bir takip ve raporlama
sistemi oluşturuyor (http://www.medyatakip.com.tr/medya-takibi-2)
Sosyal medya takip araçları markaların birçok kanalda izlenebilmesine imkan veriyor
ve sosyal medya yönetimini kolaylaştırıyor. Sosyal medya takip (social monitoring) ve
raporlama araçları ile Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar ile bloglar ve diğer kanalların
izlenebilmesi oldukça kolaylaşıyor. Pazarlamacılara zaman tasarrufu sağladığı gibi hem
müşterilerin hem rakiplerin izlenmesinde oldukça önemli veriler sunuyor. Bu veriler bir araya
getirilip raporlandığında pazarlama stratejilerini yönlendirecek sonuçlar elde ediliyor. Sosyal
medya yönetiminizi kolaylaştırmak, sektöre ve müşteri görüşlerine hakim olmak, zamandan
tasarruf sağlamak için bu konuda hizmet veren araçları incelemeniz faydalı olacaktır. Türkiye
ve dünya çapında en çok kullanılan bu araçları deneyerek, markanıza ve ihtiyaçlarınıza en
uygun olanı kullanmaya başlayabilirsiniz (http://www.dijitalajanslar.com/sosyal-medya-takiparaclari/)
Sosyal medya monitoring nasıl yapılır?
Sosyal medya monitoring işlemi anahtar kelime üzerinden yapılır. Şahsınız, Markanız,
ürününüz, rakipleriniz ya da sektör ile ilgili doğru anahtar kelimeleri belirleyerek hakkınızda
konuşulanları takip edebilirsiniz. Sosyal medya monitoringin nasıl yapılacağına gelecek
olursak önce sürecinden bahsetmek gerekir.
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Sosyal medya monitoring için ilk aşama sosyal medyada konuşulanların yani belirlediğiniz
anahtar kelimeler ile çıkan sonuçların toplanmasıdır. Bu bazı araçlar ve sistemler ile
mümkündür.



İkinci aşama ayrıştırma/analizdir. Bu aşamada konuşulanlardan ilgisiz olanları ayrıştırılır
ve ilgili konuşmaların duygu (sentiment) analizi gerçekleştirilir.



Son aşama ise raporlama, yani işin yorum kısmıdır. İlk iki aşamada hazırlanan veri
belirlenen kriterler doğrultusunda yorumlanır ve şematik olarak görsel hale getirilmesidir.

Veriler Nasıl Toplanır?
Sosyal medya takibi için birçok ücretsiz araç olmakla birlikte, ücretli araçlar ve özellikle
monitoring sistemini oluşturan ajanslar mevcuttur. Bu araçların örnekleri ve detaylı
incelemesini yazının alt kısmında bulabilirsiniz.
Verilerin Ayrıştırılması/Analizi Nasıl Yapılır?
Sosyal medya monitoring için veriler genel olarak bir Microsoft Office Excel dosyası
halinde oluşturulur. Gerekli düzenlemeden sonra raporlama için PowerPoint ya da Word gibi
programlar kullanılır. Bu yüzden Microsoft Office’ e hakim olmanız gerekmektedir. Ücretsiz
araçlar ile elde edilen veri Excel sayesinde düzenleyebiliriz. Ücretli araçlar da ise durum biraz
daha kolaydır. Çünkü ücretli araçların çoğunda ayrıştırma ve analiz işlemini sistem
kendi sağlamaktadır. Bu sayede verinizi son hali ile sistemden alabilirsiniz. Bu aşamanın en
önemli kısmı duygu (sentiment) analizidir. Duygu analizi kısaca, bir yazıya bakarak yazının
olumlu, olumsuz yada tarafsız (nötr) olduğunun belirlenmesidir. Duygu analizini otomatik
olarak gerçekleştiren sistemler olsa da Türkçe için doğruluk payı oldukça düşüktür. Malumunuz
olumlu bir şey söylerken bile küfredebilen bir milletiz. Duygu analizinde değerlendirme işlemi
firmaya göre farklılık gösterebilir. Örnek olarak reklamının yapılması yasak olan bir alkollü
içki firmasının sadece adının yazıldığı bir paylaşım firma için olumlu iken başka bir firma bu
durumu nötr olarak değerlendirmektedir. Bu yüzden çalışılacak firmadan bir bilgi alınması
daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Bu aşamada yapılabilecek bir diğer şey ise
çıkan sonuçları konu/kategori olarak ayırmaktır. Bu ayırımın amacı çıkan sonuçları
sınıflandırarak raporlamada kolaylık sağlamaktır. Burada bahsedilen konu/kategori yine
firmadan alınacak bilgi ile belirlenmektedir.

307

Kategori ayırımında genel olarak kullanılan başlıklar Ürün/Hizmet, Kampanya,
Etkinlik, Sponsorluk, Kurumsal şeklindedir.
Konu ayırımında ise Şikayet, Bilgilendirme, Memnuniyet, Öneri, Soru gibi başlıklar
genel olarak kullanılmaktadır.
Konu/Kategori kullandığınız monitoring aracında farklı bir adla geçiyor olabilir. Tüm
bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra raporlama işlemi için gerekli verimiz hazır hale gelmiştir.
Rapor Nasıl Hazırlanır?
Rapor hazırlama işlemi benim için monitoring işinin en kolay kısmı diyebilirim. Çünkü
verinin hazırlanması daha zahmetli ve dikkat gerektiren bir iştir. Rapor hazırlarken önemli olan
istenilen analiz işlemleridir. Rapor hazırlayabilmek için Excel’de pivot tablo özelliğini bilmek
gerekir. Pivot tablo, verileri formül girmek zorunda kalmadan farklı şekillerde yorumlamanıza
olanak tanıyan dinamik bir tablodur. Pivot tablo raporları, özellikle büyük bir veri kümesini
daraltmak veya veri noktaları arasındaki ilişkileri analiz etmek istediğinizde işe yarar. Pivot
tablo özelliğini kullanarak verilerin belirlediğiniz kriterlere ve konulara göre özet halini
görebilirsiniz. Duygu analizine, konu/kategorisine, mecraya, tarihe ya da istediği farklı özelliğe
göre rapor bilgilerini filtrelemeniz gerekecektir. Bu filtreleme sonucunda çıkan sonuçlar
belirlenen rapor formatında grafik ya da tabloya dönüştürülür. Rapor formatı olarak genellikle
PowerPoint kullanılır (http://sosyalmedyal.com/sosyal-medya-monitoring-nasil-yapilir/).
12.2.1. Ücretli ve Ücretsiz Sosyal Medya Monitoring Araçları
Tüm internet ve sosyal medya sitelerini manuel olarak taramamız mümkün olamayacağı
için medya monitoring yaparken mutlaka bir monitoring aracı kullanmak durumundasınız.
Sosyal medya takip araçları bir nevi Google mantığı ile hareket ederler. Ancak aralarındaki fark
şudur: Google size özel kişiselleştirilmiş sonuçları karşınıza çıkartır. Yani İnternet
dünyasında aradığınız kelime hakkındaki tüm sonuçları size vermez. Bazı siteler Google
üzerinde hiç yer almayabilir de… Sosyal medya takip araçları ise markanız hakkında konuşulan
ne var ne yok karşınıza getirir. Tüm datayı işler, analiz eder ve size özel grafik ve yorumlar
sunabilirler. Hatta sentimental analizler sayesinde de tüketicilerinizin markanız hakkındaki
duygu ve düşüncelerini öğrenebilirsiniz.
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12.2.1.1. Ücretsiz Monitoring Araçları

Ücretsiz araçlara geçmeden önce sosyal ağların arama kısmından arayarak ya da
Google, Yandex gibi arama motorlarından anahtar kelime araması yaparak anahtar kelimeniz
ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Özellikle arama motorları çıkan sonuçları tarihe, dile göre filtreliyor
olması işi kolaylaştırmaktadır. Belirlediğiniz anahtar kelimelere ait çıkan sonuçları doküman
olarak alabileceğiniz çok fazla ücretsiz araç maalesef bulunmamaktadır. Bu araçlar sadece bilgi
almanızı sağlar. Birçok ücretsiz araç, ücretli versiyonu ile bu hizmeti vermektedir. Monitoring
yapabileceğiniz birçok araç olmakla beraber en çok bilenen ve kullanan bazı ücretsiz araçlar
şunlardır;

Google Alerts
Google Alert, belirlediğiniz anahtar kelimeleri baz alarak çıkan yansımaları mail olarak
gönderen bir araçtır. Genel olarak haber siteleri ve bloglarda çıkan paylaşımları
göndermektedir.

Social Mention
Ücretsiz araçların en iyisi ve kapsamlısı olanı Social Mention; sosyal ağlar, bloglar,
mikrobloglar, fotoğraflar gibi bir çok şekilde arama gerçekleştirebiliyor. Her bir mecrada tek
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tek anahtar kelimenizi arayabileceğiniz gibi tüm mecraları da aynı anda arayabilirsiniz. Çıkan
sonuçlar otomatik olarak sentiment (duygu) analizi yapılmış olarak listeleniyor. Özellikle
Türkçede doğruluğu çok fazla değil. Ayrıca arama sonuçlarında en çok kullanılan kelime, en
çok bulunan kullanıcılar, en çok yayınlanan kaynaklar listelenmektedir.

Tweet Reach
Belirlediğiniz anahtar kelimeler ile ilgili Twitter’da çıkan yansımaları gösteren bir araçtır.
Arama yapabilmek için Twitter hesabınızla bağlanmanız gerekir. Çıkan yansımalar ile ilgili
detayları grafik halinde sunar. Çıkan sonuçları üye olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
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Socialseeking
Birçok sosyal ağda arama yapan bir araçtır. Twitter, Instagram, Youtube gibi önemli sosyal
ağlarda belirlenen anahtar kelime ile ilgili paylaşımları gösterir. Arama sonucu çıkan bilgiler
sınırlıdır ve indirilemez.

BoardReader
Forum sitelerinde belirlediğiniz anahtar kelimeleri arama yarayan bir araç. Arama sonuçlarını
tarihe göre grafik halinde göstermektedir.

Twazzup
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Twitter ve Google Haberlerde arama yapabilen bir araçtır. Twitter hesabınız ile giriş yapmanız
gerekmektedir. Arama yaptığınız anahtar kelime ile ilgili yansımaları en çok RT alan yada en
son paylaşılan gibi farklı kriterlere göre sıralayabiliyor. Ayrıca anahtar kelime ile ilgili en çok
paylaşılan link ve fotoğrafları ayrıca göstermektedir.
12.2.1.2. Ücretli Monitoring Araçları (Sistemler/Firmalar)

DNA360
Geleneksel medya (Yazılı ve görsel basın) takibi ve sosyal medyamonitoring hizmeti veren bir
ajans olan DNA360, geliştirdiği Scope 2.0 sistemi ile kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına cevap
vermektedir. Özellikle geleneksel medya takibi de yapıyor olması tüm hizmetlerinizi bir arada
kontrol etmenizi ve karşılaştırma yapabilmenizi sağlamaktadır. Anahtar kelime bazlı çıkan
yansımaları

gerçek

zamanlı

olarak

sistem

üzerinden

takip

edebilirsiniz.

Ayrıca

7/24 monitoring hizmet alarak çıkabilecek kriz gibi olumsuz durumların önceden fark edilerek
bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Duygu (sentiment) analizi çalışanlar tarafından manuel
olarak gerçekleştirildiği için hata payı oldukça düşüktür.

Somera

Somera, Türkiye’de Sosyal Medya Ölçme, Analiz ve Araştırma hizmeti sunmak üzere
kurulmuştur. Sosyal medya reyting analizi, duygu (sentiment) analizi, içerik ve görüş analizleri
gibi hizmetler sağlayan bir takip aracıdır.

Monitera
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Monitera sosyal medya gözlemlemeden filtrelemeye, veri toplamadan ölçümlemeye, kriz
yönetiminden sosyal CRM’e uzanan geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

Boom Sonar

BoomSonar, sosyal medya takibi, ölçümleme, raporlama, sosyal medya yönetimi ve online
itibar yönetimi hizmeti veren bir sosyal medya takip aracı ve entegre iş platformudur.
Platformun sosyal medya takip modülü tarafından izlenen sayfalar, paylaştıkları içerikler
dikkate alınarak BoomSonar SmartAlgorithm® ile derinlemesine kategorilenir.

Radian6

Radian6, merkezi yurt dışında bulunan ve global olarak çalışan bir sosyal medya
monitoring aracıdır. Sentiment analizi, demografi, trendler, hedef analizi konularında
bilgiler sunar. Birden fazla kullanıcıya aynı paneli kullanma imkanı sunar. Globalde kullanılan
en popüler araçlardan biridir (http://sosyalmedyal.com/sosyal-medya-monitoring-nasilyapilir/)

12.3. Kaynakça
http://www.medyatakip.com.tr/medya-takibi-2
http://www.tuhid.org/yerli-medya-takip-ajanslari.html
http://www.dijitalajanslar.com/sosyal-medya-takip-araclari/
http://sosyalmedyal.com/sosyal-medya-monitoring-nasil-yapilir/
http://sosyalmedyal.com/sosyal-medya-monitoring-nasil-yapilir/
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Uygulamalar

314

Uygulama Soruları

315

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, geleneksel medya ve yeni medya üzerinde dijital teknolojilerle
gerçekleştirilen medya takip ve izleme sistemlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Geleneksel medyada, medya takibi dijital yayıncılık ile birlikte aşağıdakilerden
hangisi çözüme ulaştırmaktadır?
a)

Araştırma

b)

Medya takip otomasyonları

c)

Depolama

d)

İzleme

e)

Arşiv

2)

Geleneksel medyanın takibini aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirmektedir?

a)

Televizyonlar

b)

Haber merkezleri

c)

Şahıslar

d)

Profesyonel medya takip firmaları

e)

Yayıncılar

3)

Sosyal medya monitoring işlemi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

a)

Anahtar kelime üzerinden

b)

Sayılar üzerinden

c)

Harfler üzerinden

d)

Şifreler üzerinden

e)

Resimler üzerinden

4)

Aşağıdakilerden hangisi Ücretsiz Monitoring Araçları arasında yer almaz?

a)

Google Alert

b)

Social Mention

c)

BoomSonar
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d)

Socialseeking

e)

Tweet Reach

5)

Aşağıdakilerden hangisi medya takip nedenleriden biri olamaz?

a)

İmaj ve tanıtım faaliyetleri

b)

Pazarlama

c)

Bilgi edinme

d)

Kıskançlık

e)

Strateji oluşturma

6)

Aşağıdakilerden hangisi medya takibi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

a)

İnternet medyası takip edilemez

b)

TV kanalları takip edilebilmektedir

c)

Gazeteler takip edilebilmektedir

d)

Sosyal medya takip edilebilmektedir

e)

Radyolar takip edilebilmektedir

7)

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medya takibi ile sosyal medya takibi
arasındaki farklardan biridir?

a)

Geleneksel medyanın takibini profesyonel medya takip firmaları yapmaktadır

b)

Sosyal medya takibi raporlanabilmektedir

c)

Medya takibi medya takip otomasyonları ile sağlanmaktadır

d)

Yayınlar dijital ortamda kaydedilmektedir

e)

Hiçbiri

8)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya takibi ile ilgili değildir?

a)

Sosyal medya takip araçları aranan konu hakkında konuşulan ne var ne yok ise

sunmaktadır
b)

Sosyal medya takibi raporlanabilmektedir

c)

Medya takibi medya takip otomasyonları ile sağlanmaktadır

d)

Sosyal medya takip araçları bir nevi Google mantığı ile hareket etmektedir

e)

Sosyal medya takip otomasyonları ücretlidir
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9)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya takibi ile ilgili değildir?

a)

Sosyal medya takip araçları aranan konu hakkında her türlü sonucu sunmaktadır

b)

Sosyal medya takibi raporlanabilmektedir

c)

Sosyal medya takip otomasyonları Google üzerinden çalışmaktadır

d)

Sosyal medya takip otomasyonları analiz yapabilir

e)

Sosyal medya takip araçları grafik ve yorumlar sunmaktadır

10)

Aşağıdakilerden hangisi ücretsiz sosyal medya takip araçlarından değildir?

a)

Google Alerts

b)

Social Mention

c)

Tweet Reach

d)

BoardReader

e)

Monitera

Cevaplar
1)B, 2)D, 3)A, 4)C, 5)D, 6) A, 7) A, 8) E, 9) C, 10) E
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13. DİJİTAL YAYIN ORTAMINDA MEDYA ARŞİVLEME NASIL
YAPILIR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Dijital Arşiv
13.2. Televizyon Yayıncılığında Arşivleme
13.3. İnternet Yayıncılığında Arşivleme
13.4. Kayıt Altına Alınıyoruz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Dijital Arşiv nasıl oluşturulur?
Televizyon Yayıncılığında Arşivleme nasıl yapılır?
İnternet Yayıncılığında Arşivleme yapılabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Televizyon yayıncılığında
dijital arşivlemenin nasıl
yapıldığı örnek modeller
üzerinden incelenektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İnternet ve özel olarak sosyal
medya üzerinde arşiv nasıl
yapılabileceği öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Dijital arşiv
Bulut bilişim
Arşivleme
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Giriş
Dijital teknolojisinin ortaya çıkması ile birlikte medya içeriklerinde muazzam bir artış
olmuştur. Bu durum arşivlemeyi yayıncılık açısından birinci derece problem olarak ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bu bölümde medya içeriklerinin arşivlenmesi konusu incelenecek
ve teknolojiler açıklanacaktır.
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13.1. Dijital Arşiv
Profesyonel anlamda dijital arşivi oluşturan kişilere dijital arşivci adı verilmektedir.
Dijital arşivci, “Arşiv fonksiyonları ve görevleri hakkında geniş bilgiye sahip olmak, teknik
altyapı, değerlendirme ve test araçları ve iş akışları hakkında bilgi sahibi olmak, dijital
koruma, metadata ve danışmanlık ve koruma haklarına vakıf olan kişilerdir.” (Smith, 2013).
Bir başka tanıma göre;” Dijital arşivci, teknik konularda bilgi sahibi olan, kültürel
mirasın korunmasında teknolojiyi kullanan, problem çözme becerisine sahip, dijitalleşmeyle
beraber yasal ve etik konularda bilgi sahibi, web siteleri, e-posta, sosyal medya ve diğer
çevrimiçi kaynakları kullanabilen, EAD, Dublin Core gibi standartlarla arşivsel kontrolün
dijital koleksiyonda kullanımını sağlayan, profesyonel yetkinlik seviyesine ve sözlü – yazılı
iletişim becerilerine sahip kimselerdir.” (Job Opportunities: Digital Archivist, Erişim: Şubat
2014)
Dijital arşivci olmanın gereklilikleri tanımları neticesinde ise şu şekilde ifade etmek
mümkündür: (Smith, 2013)
-

Arşiv fonksiyonları ve görevleri hakkında geniş bilgiye sahip olmak,

-

Teknik altyapı hakkında bilgi sahibi olmak,

-

İş akışları ve araçların (yazılım ve donamı) test edilmesi ve değerlendirilmesi
becerilerine sahip olmak,

-

Beta araçlarla çalışabilmek,

-

Dijital korumada bilgi sahibi olmak,

-

Üstveri (metadata) ile çalışabilmek,

-

IP ve Koruma Haklarında danışmanlık rolü oynamaktır.

Yukarıda ifade edilen tanımlarla birlikte arşivci için dijital çağ, birçok belgenin
sağlanması, araştırma araçlarını hazırlanması, değerlendirilmesi, süreçlerinin tanımlanması
anlamında gelmektedir. Bu sayede tüm bilgilere kolayca ve hızlı bir şekilde kullanılabilir
olacaktır (Evans, 2007, s.388). Dijital arşivci tanımlarından ve gerekliliklerinden anlaşılacağı
üzere dijital çağın özelliklerini kullanmakla yükümlü olan arşivciler, Web 2.0 uygulamalarının
da artmasıyla beraber teknik bilgilere sahip olmanın yanı sıra, sosyal sorumluluk, halkla
ilişkiler gibi konularda da uzmanlaşma yoluna girmişlerdir. “Dijital çağda, bilgi ve bilgi
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mühendisliği, bilgisayar donanımı ve yazılım, veri iletişimi, veri gizliliği ve şifreleme gibi
konularda beraber, uzman sistemler ve robotlar gibi diğer yapay zekâ uygulamaları ile ilgili
meslek alanları ve uygulamalar da gerekmektedir.” (Yücel, 1997, a.31) Öte yandan arşivcilere
dijital çağ ile birlikte eklenen görevlerinin yanında bu görevleri birlikte yürüttüğü meslek
gruplarında da birtakım değişiklikler söz konusu olmuştur. Bağışçılar, yöneticiler, personel,
medya ve diğer sektörlerle ilişkisinin yanına bu çağ arşivcilere, ağ yöneticileri, programcılar,
veritabanı yöneticileri gibi meslek gruplarıyla birlikte çalışma durumunu getirmiştir (Moses,
2007, s.18). Dijital bilgi hizmetlerinin sağlanabilmesi malzemenin sayısallaştırılması, ağlara
entegrasyon, kullanıcıların çevrimiçi (online) ya da çevrimdışı (offline) olarak bağlantı
kurabilmeleri ile mümkün olur (İnceoğlu, 2014: 54)
Bu bağlamda bir arşivin başlıca görev ve işlemlerini sıralamak gerekirse;
1-

Arşiv malzemesini tespit etmek ve ayırmak,

2-

Arşiv malzemesini kayba uğratmaktan korumak,

3-

Arşiv malzemesini gerekli şartlarda saklamak,

4-

Arşiv malzemesini yararlanmaya sunmak,

5-

Arşiv malzemesinin yeniden oluşturulması aşamasında, bunu denetim altına almak.

Malzeme tespiti, bu malzemelerin uygun şartlarda saklanması ve kullanıma açılması
konularında hatasız sonuçlara varmak için doğru sistem kurulması ve doğru sınıflama yapılması
şarttır. Yanlış kurulan bir sistem veya yanlış anahtar kelime kullanımı ileride aranılan
malzemenin bulunmasını zorlaştıracaktır. Baştan yanlış yapılan bir arşiv, sonradan çıkan
sorunlar dolayısıyla tamamen baştan düzenlenmek durumunda olabileceği gibi, malzemelerin
bir kısmının tamamen kaybedilmesine de sebep olacaktır. Her iki koşulda da zaman ve emek
kaybı söz konusu arşivin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Bu noktada arşivcinin uzmanlığı
önemlidir. İyi arşivleme yapmak; arşivlenmiş malzemeyi problem yaşamadan bulmak ve
kullanıma

açmak

ancak

iyi

sınıflandırma

yapmakla

mümkündür

(http://www.sosyalbilim.com/2014/01/guncel-arsive-genel-bir-bakis-ve-arsivcilikte-5n1k-

kurallari/)
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Bu sınıflandırmayı yapabilmek için varlıkların Metadata’landırılması gerekmektedir.
Metadata, sayısal bilgilerin ve bilgi kaynaklarının bulunması, kimliklendirilmesi, kullanımı ve
yönetimi ilgili yapılandırılmış bilgidir. Temel metadata alanları için gerekli olan niteleme
bilgileri yazarların kendi materyallerini sisteme aktarırken yürüttükleri veri giriş işlemi
sayesinde derlenebilir. Ancak, bu işlemden sonra program tarafından oluşturulan metadata
kayıtlarının kontrol edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması ya da doğruluklarının
onaylanması gereklidir. İkinci seçenek ise her bir materyal için ayrı ayrı metadata veri girişinin
yapılması durumudur. Her iki seçenek için de kütüphanelerin kataloglama bilgi ve becerisine
sahip elemanlarından yararlanmaları yerinde olacaktır. Derlenen materyalin türüne göre
oluşturulacak metadata şemalarının yapılarında farklı niteleme ögeleri bulundurulabilir
(http://eprints.rclis.org/9568/1/KArehber20may.pdf)
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13.2. Televizyon Yayıncılığında Arşivleme
Televizyon yayıncılığı açısından değerlendirildiğinde eski arşiv yapılarını gözönüne
getirirseniz, çok basit şekliyle kasetlerin özel raflara dizilmesi ve kaset içeriklerinin bir
bilgisayar yazılımı yardımıyla indekslenmesi, daha eski yapılarda ise indeksleme "defter-i
kebir" tarzı büyük dosyalarda yapılmaktaydı. Tüm bunlar geride kaldı tabii. Önce indeksleme
bilgisayar yazılımlarına geçti, şimdi ise kasetler ortadan kalkıyor, optik veya manyetik disk
yapılarına geçiliyor.
Uzun süre arşiv tutmuş kurumların karşılaştıkları sorunları analiz ederek başlayalım.
Ülkemizde özel televizyonculuk tarihi çok eski değil. Bu da örneklerimizi etkileyen bir durum
tabii. TRT ile başlayan televizyonculuk günümüzde onlarcası ile devam ediyor. Şu an en eski
özel televizyonlarımıza sorsanız ne kadar arşivleri olduğunu, size onbinlerce saatlik rakamlar
ile geleceklerdir. Bu tip televizyonlar en azından 50.000 saatten başlayan ve kimi zaman
100.000 saate kadar giden arşivleri olduğundan dem vururlar ki mutlaka doğrudur.
Karşılaşılan sorunlar genelde ortaktır. Mesela 8-9 yıl önce çekilmiş bir diziyi yayına
vermek istediklerinde dizinin pek çok bölümünün aslında kötü saklama koşulları yüzünden
zarar görmüş olduğunu fark ederler. Ya kaset birbirine yapışmıştır, ya da ciddi droplar
oluşmuştur ve ne yazık ki yayınlanamaz durumdadır. Bu basit bir durum olarak görülebilir.
Ama bu kasetlerin yıllarca saklanması bir maliyettir. Ve sonuçta kullanılamaz halde ise yapılan
yatırım boşa gitmiş demektir.
Benzer zarar verici bir durum spor arşivlerinde ve haber arşivlerinde farklı şekillerde
görülür. Herkes kendi çektiği görüntünün çok kıymetli olduğunu ve arşivlenmesi gerektiğini
düşünür. Bu nedenle pek çok spor ve haber arşivinde bir daha belki de hiç kullanılmayacak
görüntüler arşivlenmiş durumdadır. Üstüne üstlük iyi bir indeksleme de yapılmamıştır. Öğleki
binlerce saatlik arşiv içerisinde hiç kullanılmamış veya kullanılamayacak yüzlerce saat görüntü
vardır. Hiç kullanılmayacak görüntülerin arşivlenmesi bir maliyettir. Bu durumun oluşturduğu
alternatif maliyetler de cabası.
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Kötü arşivleme kararları ve kötü indekslemenin oluşturduğu en büyük sorunlardan biri
doğal olarak aranan materyalin bulunamaması durumudur. Arşivlenmiş materyal değerli olsa
bile eğer indekslemesi kötü ise bunu bir daha bulma şansınız yoktur. Bu problem bazı
kurumlarda çok fazla gün yüzüne çıkmaz. Hafızası kuvvetli olan biri veya kuvvetli olduğu
düşünülen biri, arşivden birisi bir materyal istediği zaman kendine göre o istenen materyalin
hangi kasette olduğunu hatırlıyordur. Ve istenme anında çıkarıp veriyordur.
Arşivden bir şeyler bulmak isteyen biri her zaman ne istediğini bilmiyor olabilir. Mesela
bir futbolcunun gol sevincine ihtiyacı vardır. Eğer o arşivde indeksleme düzgün değilse ve
arşivci arkadaşın hafızasına güveniliyorsa, genelde başa gelen şey, gol sevinci istendiğinde
sürekli aynı görüntünün veriliyor olmasıdır. Dolayısı ile arşivden her gol sevinci isteyen insana
aynı futbolcunun aynı gol sevinci sahnesi verilir. Bunu TV izleyicileri bile fark etmiştir. Bir TV
kanalı benzer konuları işlediği haberlerinde sürekli aynı görüntüleri kullanır.
Arşivlerde rastlanan en büyük sorunlardan biri de bunun televizyonlara, haber
ajanslarına ya da görüntü işleri ile uğraşan kurumlara has bir ihtiyaç olduğunun sanılmasıdır.
Halbuki pek çok kurum değişik düzeylerde arşiv tutmaktadır. Arşivcilik çok eski bir meslek
dalıdır ve yüzyıllardır vardır. Ülkemizde bu konuda lisans eğitimi de yapılmaktadır. Buna
rağmen, pek çok TV kanalında lisans düzeyinde eğitimli arşivci yoktur. Bunun sonucu olarak
indeksleme tabloları, kullanılacak kelimeler listesi, arşivleme kriterleri dokümanı veya
arşivleme metodu ile ilgili dokümanlar yine ne yazık ki pek çok TV kanalında
bulunmamaktadır.
Yaptığımız bu tespitler her TV kanalı için geçerli olmayabilir. Ama pek çoğu yine pek
çok TV kanalı için geçerlidir. Ve bunun sonucu olarak öyle bir şey ortaya çıkar ki, TV
kanallarının pek çoğunun bir arşiv politikası yoktur.
Bu tespitlerin yapılmasının ne faydası var diyebilirsiniz. Bu noktalar işin temeli olduğu
için, bu noktalarda herhangi bir düzeltme yapmadan dijital bir arşiv yapmanın pek bir faydası
olmayacaktır. Bu sorunlar çözüme kavuşturulmadan dijitall bir arşive geçtiğinizde pek çok eski
sorunu dijital arşive taşımış olursunuz. Dijital arşivin avantajıyla bazı sorunların üstünü hafif
de olsa örtmüş olursunuz ama, tüm sorunlar yine olduğu gibi kalır. Tabii dijital arşiv ile en
azından görüntü kaybının önüne geçmiş olursunuz.
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Dolayısı ile dijital arşiv yapmaya başlamadan uygun bir politika belirlemek
gerekmektedir. Bu politika içerisinde arşivleme prensip dokümanları, indeksleme kriterleri,
arşiv formatı ve metodların mutlaka yer alması gerekmektedir. Proje içerisinde özellikle arşiv
eğitimi almış birinin bulunması, mümkünse tecrübeli birinin olması çok fayda sağlayacaktır.
Şimdi saydığımız maddelerin bazı detaylarına girelim. Arşivleme prensip dokümanlarından
neler kast ettiğimizi açıklayalım. Arşive aktarılacak görüntülerin içeriklerinin ne olacağı bu
dokümanın temel konusudur. Bir TV kanalı kendi ilgi alanına göre hangi tip görüntüleri
arşivleyeceğini belirlemelidir. Diyebilir ki, tüm canlı yaptığımız programlar arşivlenecektir.
Tüm magazin programları arşivlenecektir. Veya hiç bir trafik kazası haberi arşivlenmeyecektir.
Bunlar tabii örnek. Ama bunun gibi detaylı bir doküman hazırlanmalıdır. Ne tip görüntüler
arşivlenecek, ne tip görüntüler arşivlenmeyecek, madde madde belirlenmelidir. Bütün her şeyin
öngörülmesi mümkün değildir. Öngörü harici görüntüler için de belli kriterler konulmalı,
onlarla ilgili kararlar inisiyatiflere terk edilmelidir. Sonuç olarak arşive nelerin gireceği
netleştirilmelidir
İndeksleme kriterleri diğer çok önemli bir noktadır. İndekslemeden kastımız,
görüntülerin kelimelerle tanımlanmalarıdır. Bu ciddi bir çalışma gerektirir. Öncelikle üst
kategoriler belirlenir. Bir görüntüyü tanımlayacak en üst seviye tanımdır bu. Mesela görüntü
haber, dizi, belgesel v.s. gibi en üst seviyeden tanımlanabilir. Bunun altında her kategori için
alt, daha alt tanımlamalar belirlenir. Haberi ele alırsak: politik, spor, magazin v.s. gibi
tanımlamalar yapılır. Bu alt tanımlar daha da detaylandırılabilir doğal olarak. Tüm bu kategori
tanımlamalardan sonra bu sefer anahtar kelimelerin tanımlanmasına gelinir. Anahtar kelime
tamamen o habere has bazı bilgilerin birbirinden bağımsız kelimelerle ifadesidir. Bunlar
kategori içerisine giremeyecek kadar genellenemeyen tanımlardır çoğunlukla. Mesela politik
bir haber yaptınız. İçinde bir milletvekili var. Bu milletvekili önemli birisi. Onun mutlaka
indekslenmesi gerekiyor. Ama bir kategori oluşturacak kadar da hakkında materyal yok. Çünkü
belki bir daha aday olmayacak falan. O zaman bu milletvekilinin adını anahtar kelime olarak
belirlemek gerekir. Bu tip anahtar kelime belirlemesi kolaydır. Ama onun dışında mesela bu
milletvekili komik bir şapka takmışsa ve bu da bir indekleme kıymeti taşıyorsa o zaman anahtar
kelime olarak şapka ve komik kelimelerinin de girilmesi gerekir. İşte bu kelimelerin bir veri
tabanında fikslenmesi gerekmektedir. Çünkü komik bir olayı indeksleyen kişi bir seferinde
anahtar kelime olarak "komik", diğer bir seferinde "gülünç" diye bir anahtar kelime girerse
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karışıklık olacaktır. Çünkü daha sonra arşivi tarayan kişi "komik" kelimesi ile arama
yaptırdığında "gülünç" anahtar kelimesi girilmiş materyalleri bulamayacaktır. Bu da kayıp
demektir.
Bir diğer konu olan arşiv formatı konusu da çok önemlidir. Arşivelenecek materyallerin
hangi dijital formata çevirileceği veya çevirilip çevrilmeyeceği net olarak belirlenmelidir.
Burada kararı etkileyecek bazı temel noktalar vardır. Arşiv bugünden yarına değişen bir şey
olmadığı için bu noktalara dikkat edilerek format belirlenmesinde fayda vardır. Seçilen
formatın kabul görmüş, yaygın ve şu anki kalite ihtiyaçlarını gördüğü gibi gelecekteki kalite
ihtiyaçlarını da karşılayacağından emin olmak gerekir. En azından öngörülen süre zarfında.
Mesela belgesel arşivi yapan bir kanalın mutlaka seçilen formatta en az 4 kanal ses desteğinin
olduğundan emin olması gerekir. Ayrıca seçilen format arkasında endüstri desteğinin
olduğunun kontrol edilmesi gerekir. Böylelikle ileride bu formatın kullanılmasında sıkıntılarla
karşılaşılmamış olacaktır. Buna örnek olarak şunu verebiliriz. 1" kasetlerin olduğu dönemde
yapılmış bir arşiv şu an için ne kadar kullanılabilirdir. Benzer şeyler dijital ortamda da başa
gelecektir. Bunların kısmen öngrülmesi ve buna göre tedbirlerin alınması gerekir.
Arşiv metodu ise diğer önemli bir maddemiz. Metod özellikle arşivin hangi ortama
yapılacağının karara bağlanmasıdır. Şu an endüstride bunun için üç önemli kayıt ortamı söz
konusudur. Bunlar dijital veri kasetleri (LTO, DLT, SAIT v.s.), optik kayıt ortamları (DVD,
HD-DVD, BlueRay v.s.) ve hard disk ortamlarıdır. Her birinin belirli teknolojik üstünlükleri
vardır. Bu noktada karar verirken belirli noktalara dikkat etmek gerekir. Bu noktalar ihtiyaçlarla
belirlenmektedir. Kayıt kapasitesi ihtiyacı, hız ihtiyacı, ömür ihtiyacı, güç gereksinimi ihtiyacı
ve finansal ihtiyaçlar gözden geçirilmelidir. Mesela disk sistemleri kayıt kapasitesi olarak çok
iyidir, çok hızlıdırlar. Ömürleri çok uzun değildir. Ve çok enerji harcarlar. Dijital veri kasetleri
ise kayıt kapasitesi olarak çok iyidirler. Yavaştırlar. Ömürleri oldukça uzundur. Fazla enerji
harcamazlar. Tüm bunlar tek tek gözden geçirilmeli ve ona göre karar verilmelidir.
Dijital arşive geçiş televizyon kanalları için önemli bir karardır. Bu aynı zamanda büyük
bir fırsat oluşturmaktadır. Tüm arşivin gözden geçirilmesi ve her şeyin düzene konması için
büyük bir fırsattan bahsediyoruz. Eğer adımlar düzgün atılırsa büyük fayda sağlayan gelişmiş
bir arşiv yapısı oluşturulabilir. Bu da daha az masraf, daha çok getiri ve yüksek verimlilik
demektir.

Bunun

karşılığı

da

daha

fazla

“kar”dır
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(http://broadcasterinfo.net/49/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=28
).
Bilindiği gibi, manyetik bantların ve optik disklerin ömrü basılı yayınların ana maddesi
olan kâgıttan çok daha kısadır. İyi korunduğu ve kullanıldığı takdirde kâgıt yüzyıllarca
dayanabilmektedir. Oysaki manyetik ve optik disklerin ömrü genellikle 10 yıl civarındadır. Bu
bakımdan bu tür diskleri bir kez kopyalayıp arşivlemek yeterli değildir. Depolama ve erişim
teknolojilerinin hızlı gelişmesinden dolayı eski teknoloji ile üretilmiş elektronik/dijital medya
üzerine kayıtlı bilgilerin zaman zaman daha yeni teknoloji ile üretilmiş yeni medya üzerine
kopyalanması gerekmektedir. Bu kopyalama işlemine "teknoloji yenileme" (technology
refreshment) ya da "teknoloji göçü" (technology migration) adı verilmektedir. Aslı basılı medya
üzerinde olan bilgilerin arşivleme amacıyla elektronik/dijital medya üzerine aktarılması da
teknoloji yenilemenin bir parçasıdır. Örneğin, Amerikan Ulusal Arşivleri sahip olduğu
manyetik ve optik disklerin iki kopyasını arşivlemekte ve bu kopyaları her 10 yılda bir yeni
medyaya aktarmaktadır (Manes, 1998). Kopyalama sırasında bazı bilgiler medya hatasından
dolayı kaybolabilmekte, bazılarıysa formatlama farklılıklarından dolayı okunamaz hale
gelmektedir. Yeni teknolojiyle kullanılan yazılımlar eski yazılımlar ile hazırlanmış bazı
bilgileri (örneğin, dipnotlar) tanımamaktadır. Aynı yazılımların çeşitli sürümlerinin (versiyon)
kullanılması bu durumu daha da zorlaştırmaktadır. Manes (1998) kopyalama sırasında basit
formatların kullanılmasını, görüntü dosyalarının sıkıştırılmadan saklanmasını, belgeleri
yaratmak için kullanılan yazılımın depolamak için de kullanılmasını, depolama için kaliteli
medya kullanılarak iki kopyanın arşivlenmesini, donanım ve yazılım terfiinden önce bir
arşivleme planı geliştirilmesini, yeni alınacak donanım ile arşiv kopyalarının okunup
okunamadığının test edilmesini ve yapılan işlerin belgelenmesini önermektedir. Bir başka
deyişle, elektronik yayınları korumak ve arşivlemek için gereken depolama, yedekleme
(backup), yenileme ve erişim mekanizmalarına uzun dönemli yatırımlar olarak bakılmalıdır
(http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall99/kut655/eyayin99-arsivleme.htm)
13.2.1. Metus Örneği
Metus, merkezi bir medya varlık yönetim sistemidir. Kasetsiz sisteme geçişle birlikte
artık yönetilecek fiziki materyaller (kaset v.s.) kalmamakla birlikte yeni bir varlık doğmuştur.
Bu varlık medya dosyası olarak adlandırılabilir. Medya dosyalarının yönetimi de büyük önem
taşımaktadır. Nasıl eskiden binlerce kasetten oluşan bir arşivi yönetmek ciddi bir iş ise, binlerce
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medya dosyasını yönetmek de ciddi bir iştir. Kasetsiz sisteme geçişle birlikte bu tip sistemlerin
sağladığı avantajlardan maksimum derecede faydalanmak ve faydalanmayı istemek en doğal
haktır. Kullanıcılar sisteme dahil olan kaynaklara (medya dosyalarına-videolara, metinlere,
foroğraflara v.s-) veya sistemde mevcut olan kaynaklara en hızlı şekilde ulaşmak, üzerlerinde
çalışmak ve gerekli yerlere iletmek isterler. Bu bir haber görüntüsü ise hemen kurgu için kurgu
sistemine aktarmak, kurgulamak, haber metnini girmek ve hatta prompter metni ile KJ
bilgilerini girmek ve en hızlı şekilde yayınlanmaya göndermek isterler. Bu çalışma sırasında
hem gelen taze görüntülerden hem de belki arşivdeki eski görüntülerden faydalanmak
isteyebilirler. Taze görüntülerin yönetimi nispeten daha kolaydır. Sonuç olarak yeni sisteme
girmiştir ve birden fazla kişinin bundan haberi vardır. Biraz soruşturmayla hemen ulaşılabilir.
Arşivin derinliklerinden bir görüntü çıkarmak, hele doğru ve işe yararını bulmak ise ancak
doğru bir sistem ile mümkündür. Bir yönetim sisteminin bilgisayar tabanlı olması çoğu zaman
kullanıcılarda her şeyi her şekilde bulabilecekleri kanısını uyandırır. Öyle ki bilgisayar olduğu
için herşeyin mümkün olabileceği varsayılır. Bu hiç mümkün değildir. Onbinlerce varlığın
içerisinden isteneni bulmak ancak doğru sistemi doğru kullanarak mümkün olur. Bunu
sağlamak için sisteme dahil olan her görüntü düzgün bir şekilde tanımlanmalıdır. Bu işleme
kataloglama da diyebiliriz. Her kurum kataloglama şeklini doğal olarak kendi belirleyecektir.
Bundan maksat varlığı daha sonra istendiğinde bulabilmek olduğuna göre, varlıkların alameti
farikalarını (fark oluşturan bariz özelliklerini) bilgi olarak sisteme girmek gerekli olacaktır.
Mesela varlığın içerisinde bulunan bir şahsın ismi, varlığın içeriği, çekildiği medya, kullanılan
kamera, kalitesi, varlığı oluşturan kişi, hangi birimleri ilgilendirebileceği, varsa sakıncalı
noktaları v.s. gibi bilgiler o varlığı sisteme tanıtmak için kullanılabilir. Bu bilgilerin bir kısmı
otomatik olarak sistem tarafından da oluşturulabilir. Mesela varlığı oluşturan kişi sistem
tarafından biliniyorsa otomatik olarak oluşturulabilir. Bu tanımlama bilgilerine metadata (üst
veri) diyoruz. Metus sistemi kullanıcıların sınırsız sayıda metadata alanı oluşturmasına ve
sınırsız şekilde bilgi girmesine izin vermektedir. Böylece kullanıcılar istedikleri kadar detaya
girme şansına sahiptirler.
Medya yönetim sistemleri genelde oluşturulan varlıkları ortak bir depolama alanında
toplarlar. Çok nadiren de olsa dağınık yapıları destekleyen sistemler de mevcuttur. Ama
özellikle varlıkların güvenliği düşünüldüğünde, birden fazla da olsa merkezi depolama ünitleri
tercih edilmelidir. Bir televizyon istasyonu düşündüğümüzde veya belki bir haber ajansı, bu
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kurumların ellerinde bulunan medya varlıkları onlar için büyük bir değer taşımaktadır. Bu
varlıkların bir kısmı para ile ölçülemeyecek derecede öneme sahip olabilirler. Bunların kontrol
dışı bir şekilde paylaşılması veya kontrol dışı bir şekilde kullanılmaları telafisi mümkün
olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu ihtimal dağınık yapılı depolama sistemlerinde biraz daha
fazladır. Bu nedenle özellikle güvenliğin gerekli olduğu ortamlarda mutlaka merkezi depolama
sistemleri tercih edilmelidir. Depolama sistemleri olarak disk tabanlı yapılar kullanılabileceği
gibi, veri kartuşu modelini kullanan yapılar da tercih edilebilir. Veri kartuşu modeli GB başına
daha düşük bir maliyet sunmasına rağmen, disk fiyatlarındaki hızlı ve inanılmaz düşüşler bu
yapıları da ciddi alternatif haline getirmektedir. Pek çok yönetim sistemi bu ikisini karışık
kullanma özelliğine sahiptir. Metus yönetim sistemi hem disk tabanlı sistemlerle hem de veri
kartuşu tabanlı sistemlerle çalışabilmektedir. Metus sayesinde kullanıcıya tamamen transparan
olan bir yapı sunulmakta, kullanıcı her zaman varlığın bir disk ortamında mı yoksa bir veri
kartuşu ortamında mı olduğunu bilmektedir. Yönetim sistemlerinin önemli bir rolü de sağlam
istatistik tutmalarıdır. En basit haliyle bir varlığa kaç defa ulaşılmış, kaç defa kullanılmış,
kimler ulaşmış, en yoğun hangi saatlerde ulaşılmış gibi bilgiler önemlidir. Ve yönetim sistemi
bunları muhafaza eder. Bunun dışında sistemde kimlerin işlem yaptığı en ince detayına kadar
tutulmalıdır. Böylece herhangi bir gereklilik halinde sorumluları hemen bulunma yoluna
gidilebilir. Aynı zamanda bu istatistikler sayesinde benzer konuda içerik oluşturmalar için hep
aynı varlıkların kullanılması durumu da ortadan kalkar. Eski usül kasetli sistemlerde çok sık
karşılaşılan bir sorundur bu. Arşiv biriminden her futbolcu görüntüsü istediğinizde x
futbolcunun olduğu görüntünün veriliyor olması sıkıcı bir durumdur. Detaylı kataloglama
yapılmış ve istatistiklerin dikkate alındığı kasetsiz yönetim sistemleri, bu gibi sorunların
üstesinden kolaylıkla gelir. Metus yönetim sistemi çok detaylı istatistiklerle bu konuda ciddi
bir yardım sağlamaktadır. Bir varlığı kullanmak isteyen kullanıcı, onun daha önce kaç defa
kullanıldığını görebilmekte ve ona göre kullanıp kullanmamaya karar verebilmektedir. Önemli
bir nokta da, yönetim sisteminin sunacağı güvenlik desteğidir. Bundan kasıt, sistemi kullanan
her kullanıcının, sitemde bulunan her varlığa ulaşıp ulaşamayacağıdır. Bunun cevabı doğal
olarak hayırdır. Hayır; her kullanıcı sistemi serbestçe kullanıp her istediği varlığa
ulaşmamalıdır. Bunu sağlamak amacıyla sistemler genelde kişi ve grup bazlı güvenlik
seviyeleri oluşturulmasına izin verir. Kişiler haber müdürü veya patron v.s.’dir. Gruplar ise
haber editörleri, muhabirler, kurgucular, prompter operatörü, kj operatörü v.s.’dir. Pek çok
sistem sınırsız bir şekilde kullanıcılar tanımlanmasına ve gruplar oluşturulmasına izin verir. Bu
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sayede sistemin yetkisiz kişiler tarafından kontrol dışı kullanılması ve kurcalanması önlenmiş
olur. Mesela haber grubu sadece haber arşivindeki varlıklara ulaşabilirken, magazinciler sadece
kendi arşivlerine ulaşabilirler. Bu şekilde pek çok farklı şekillerde çapraz yetkilendirmelere de
olanak sağlanabilir.
Yönetim sistemlerinin bir başka önemli özelliği ise mevcut diğer yapılarla entegre
çalışabilmeleridir. Bir televizyon kanalında video serverlar yayının devamlılığında önemli role
sahiptirler. KJ’ler ise görsellik üstlenirler. Bu cihazların beslenmesi de yönetim sistemleri
tarafından sağlanabilir. Böylelikle yayıncı kuruluşun içerisinde başlayan süreç, yayın odasına
kadar taşınmakta ve yayına çıkılmasıyla sonlanmaktadır. Sonlanırken sistemler yaptıkları işleri
rapor halinde muhafaza etmekte, sonraki denetimler için imkan sağlamaktadır. Metus, bugün
çok çeşitli sektörler tarafından tercih edilmektedir; Kamu kuruluşları, Medya TV, Yayıncılık
sektörleri, medikal sektör, askeri ve sivil savunma sektörleri ve özel sektör işletmeleri dahil
olmak üzere birçok çeşitli sektör için spesifik uygulamalar ve çözümler sunarak kullanıcılarına
daha kolay ve pratik bir iş akışı sağlıyor.
13.3. İnternet Yayıncılığında Arşivleme
Grafikler, görüntüler, sesler, şekiller, metinler yani iletişimle ilgili akla gelecek basit
bilgisayar verilerine dönüştü ve İnternet üzerinde çalışan uygulamalarla paylaşımları gittikçe
kolaylaştı. Artık başımızın üzerinde görünmez ama etkili bir bulutla yaşıyoruz. 1990'ların
başında kişisel bilgisayar ve internetin kullanılmaya başlanması ile Yeni Medya olarak
adlandırılan ortam hem hayatın tüm alanlarını hızla değiştirdi hem de kullanıcılarına kendine
has yeni imkanlar sundu. 2000'li yılların sonuna doğru ise Yeni Medya'nın başka bir aşamasına
geçildi. "Bulut bilişim" (cloud computing) ve "bulut iletişim" (cloud communication) bunların
arasında yer alıyor. Bu yeni aşamada 'bulut bilişim, 'bulut iletişim' gibi kavramların ima ettiği
ortamlar ve onların özellikleri, bilgisayar devriminin etkilerine benzer değişimlere neden olma
potansiyeli taşıyor. İletişim çalışmaları açısında önemli olan konu, iletişimin ses, video, sms,
chat, vb. ile zenginleşmiş olmasının ötesinde bunların bir araya geldiği çeşitli platformların,
web uygulamalarının ve sosyal paylaşım ortamlarının kendisinin yeni türde ve özelliklerde bir
iletişim mecrasına dönüşmüş olmasıdır.
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Bir zamanlar bilgisayar ortamını tanımlarken bu ortamın hem üretim hem dağıtım hem
de arşiv işlevlerinin tümünü kendi bünyesinde barındırması onun geleneksel medyadan
farklılığını vurgularken dile getirilen en önemli argüman idi. Özellikle web teknolojilerindeki
hızlı değişimler bu ortamı kullanmayı ve bu ortamda yayın yapmayı oldukça kolaylaştırmış,
uzman olmayan insanların da çok fazla teknik bilgi sahibi olmadan internette yer almalarını
olanaklı kılmıştır. Blog yazarlığı, video paylaşımının mümkün olması, sosyal ağlar, video ve
fotoğraf paylaşım ortamları (facebook, flickr, twitter, vb.) örnek olarak gösterilebilir. İşte bu
yeni aşamaya "bulut bilişim" ve "bulut iletişim" kavramları eşlik eder.
13.3.1. Bulut Bilişim
"Bulut" kavram bir metafordur ve internetin değişen yapısını ile yeni işlevini
tanımlamak için kullanılmaktadır. "Bulut bilişim" internetin bilgisayar ihtiyaçları için
kullanımıdır. Ancak bu kavramın tanımını çok farklı şekillerde yapılıyor. "Bulut bir IT
servisidir, bu servis mekandan bağımsız IT kaynaklarınca sağlanır" (The 451 Group) "Bulut
bilişim, bir bütün olarak ölçeklendirilebilir IT benzeri kabiliyetlerin bir servis olarak İnternet
üzerinden çoklu müşteriye sağlandığı bilişim teknolojisidir" (Gartner) "Dinamik olarak
ölçeklendirilebilen ve çoğunlukla sanal kaynakların İnternet üzerinden bir servis olarak
sunulduğu bir bilişim modelidir. Kullanıcıların bilgi sahibi ya da uzman olmaları gerekmez, ya
da "bulut içindeki" üstyapı teknolojisi üzerinde kontrole ihtiyaç duyulmaz." (Wikipedia)
"Kolayca kullanılabilecek ve ulaşılabilecek sanal bir kaynak havuzu (donanım, geliştirilmiş
platformlar ve / ya da kaynaklar). Bu kaynaklar, optimum kullanımı sağlamak üzere dinamik
bir biçimde yeniden şekillendirilebilir. Bu kaynak havuzundan kullan-öde modeli ile
faydalanalınır ki bu model de garantiyi üstyapı sağlayıcı sunar" (Vaquero, Rodero-Merino,
Caceres & Lindner, 2009) “Bilgisayar verilerinin ve uygulamalarının depolanması ve bunlara
ulaşımın, içinde çeşitli yazılım ve donanım barındıran kişisel bilgisayarlardan değil bir web
sunucusundan sağlanması” “ ‘internet tabanlı bilgisayar’ ki sayesinde bilgi, IT kaynakları ve
yazılımlar bilgisayarlara ve mobil cihazlara talebe göre sağlanır” “web tabanlı uygulamalara,
web servislerine ve IT altyapısına ulaşmak için İnternet'in kullanılması” George Reese de
benzer bir yaklaşımla, bulut bilişim için üç kriterden bahseder (2009:2) :
1. Sunulan hizmetin web browser ya da web hizmeti vasıtasıyla ulaşılır olup olmadığı
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2. Başlamak için sıfır kapitale ihtiyaç duyulması
3. Ödemeyi hizmeti kullandığın kadarıyla yapmak
Roy Bragg'a göre bulutun arkasındaki temel kavram "web uygulaması"dır. Pek çok kişi
web bulutuna göç etmeyi, kendi sunucu (server) çiftliklerini kurmaktan daha ucuz buluyor.
Bulut bilişim insanlar için bir tür bilgisayarsız masaüstüdür (Bragg, 2008).
Geleneksel masaüstü bilişimde (desktop computing), her kullanıcı yazılım kopyalarını
kendi kişisel bilgisayarına kurarak kullanır. Bu yazılımlarla oluşturulan dokümanlar yine o
kişisel bilgisayarda depolanır. Bu dokümanlara network üzerinden başka bilgisayarlardan
ulaşılabilse de, network dışındaki bilgisayarlardan ulaşılamaz. Miller bu yapıyı bilgisayarmerkezli diye tanımlar. Bulut bilişimle, ihtiyaç duyulan yazılım programları kullanıcının kişisel
bilgisayarında kurulu değildir, İnternet üzerinden ulaşılabilen sunucularda depolanır ve
kullanıma hazırdır. Kendi bilgisayarınız bozulsa bile sunuculardaki yazılımlar başkaları için
kullanılabilir durumdadır. Belgeler de benzer şekilde İnternet üzerinden erişilebilen
sunucularda depolanır. Yetkilendirilen kullanıcılar bu dokümanlara ulaşmakla kalmaz, bunları
değiştirebilir. Daha da önemlisi birden fazla kullanıcının aynı anda aynı doküman üzerinde
beraber çalışma imkanı da vardır. Miller bu yapıyı ise belge-merkezli diye tanımlar. Artık bir
belgeye ulaşmak için hangi bilgisayarın kullanıldığının bir önemi yoktur.
Miller ayrıca bulut bilişimi daha iyi anlamak için bu bilişimin öncüllerinden Google'ın
konuya ilişkin yaklaşımını incelemeyi önerir. Google'a göre bulut bilişimin altı önemli özelliği
mevcut. Miller'den aktaralım (2009: 9-10):
1. Bulut bilişim kullanıcı-merkezlidir. Bir kere kullanıcı olarak buluta bağlandığınızda,
orada ne depolanmışsa (belgeler, mesajlar, imajlar, uygulamalar) sizin olur. Ayrıca,
datalar sizin olmakla kalmaz, onları diğerleriyle de paylaşabilirsiniz. Aslında bulut
içindeki kendi datanıza ulaşan tüm araçlar sizin olur.
2. Bulut bilişim hizmet-merkezlidir. Uygulamalara ve onlarla yapabildiklerine
yoğunlaşmak yerine, yapman gereken işlere ve uygulamanın bunu nasıl yapabildiğine
yoğunlaşmak. "Word Processing", "spreadsheets", "email" vb. gibi geleneksel
uygulamalar, ürettikleri belgelerden daha az önemli hale gelmiştir.
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3. Bulut bilişim güçlüdür. Bulut içinde birbirlerine bağlı olan yüz binlerce bilgisayar, bir
masaüstü bilgisayarın sahip olamayacağı bir bilişim gücü yaratır.
4. Bulut bilişim ulaşılabilirdir. Veri bulut içinde depolandığından, kullanıcı anında daha
fazla enformasyona bir çok depodan erişebilir. Masaüstü bilgisayarda olduğu gibi, tek bir
veri kaynağı ile sınırlı olmazsınız.
5. Bulut bilişim akıllıdır. Bulut içindeki bilgisayarlarda depolanan farklı verilerin tümüne
erişebilmek için veri madenciliği ve analizi gereklidir.
6. Bulut bilişim programlanabilir. Bulut bilişim için ihtiyaç duyulan pek çok görev
otomatikleşmiş olmalıdır. Örneğin, verinin bütünlüğünü korumak üzere bulut içinde tek
bir bilgisayarda depolanmış veri, yine bulut içindeki diğer bilgisayarlarda çoğaltılmalıdır.
Eğer bilgisayarlardan bir tanesi çevirimdışı olursa bulut bilişim otomatik olarak o
bilgisayarın verilerini bulut içindeki yeni bir bilgisayara yeniden dağıtır.
Öte yandan John Rhoton, bulut bilişimin üç ana teknolojik bileşeninden bahseder (2010:
10-12). Bunlardan ilki "servise yönelik mimari"dir (service-oriented architecture). İkincisi "grid
bilişim" teknolojisi. Bu teknolojik yapı içinde, hizmet vermek üzere paralel olarak birbirine
bağlanmış pek çok sayıda bilgisayar kullanımı söz konusudur. Sonuncusu ise "web 2.0"
teknolojisi. Bu kavramı ilk Darcy DiNucci, web tasarımı ve estetiğindeki radikal değişimleri
anlatmak üzere 1999 yılında kullanmıştır. Genel kullanıcı katılımını ve işbirliğini kolaylaştıran
web tabanlı topluluklara yönelik bir platformu tarif eder. Önemle üzerinde durmak gerekir ki
"bulut bilişim", 1980'lerin sonundaki "anabilgisayar (Mainframe server)"dan "istemci sunucu
(client-server)"a yönelik gerçekleşen değişikliği takip eden yeni bir paradigma değişikliğine
neden olmuştur. Kullanıcının artık, "bulut" içinde olan teknolojik altyapıyı kontrol etmesine, o
teknoloji konusunda uzman olmasına gerek yoktur. "Bulut bilişim" internete dayalı IT servisi
için yeni bir tamamlayıcı, tüketim ve dağıtım modeli tanımlamaktadır. Bu bir yan üründür ve
internet üzerinden uzaktan bilgisayar sitelerine ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. Web tabanlı
araçlar ve uygulamalar, sanki kullanıcıların kendi bilgisayarına lokal olarak yüklenmiş gibi, bir
web sunucusu üzerinden kullanabilmektedir.
Google uygulama ailesi "bulut bilişim"e iyi bir örnektir: Google Docs&Spreadsheets,
Google Calendar, Gmal, Picasa , vb. Artık gmail hesabınızdan email arayüzüne ulaştığımızda
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artık Google'un yakın zamana kadar kendi kişisel bilgisayarımızda ancak yazılımları
yükleyerek faydalandığımız kimi uygulmaları bir arada bulabilirsiniz: email, takvim,
dokumanlar, fotoğraf albümü, chat, iş organizasyonu, hatta twitter benzeri bir uygulama olan
"buzzy" ve son olarak yeni sosyal paylaşım ortamı google+.
Örneğin "dokümanlar" alanında hem yazılı dokümanlarımızı arşivleyebilirsiniz hem de
word ve exel benzeri web tabanlı uygulamalar sayesinde kendi bilgisayarınızdaki yazılım ve
donanımdan bağımsız bir şekilde ve onlara ihtiyaç duymadan yeni dokumanlar
oluşturabilirsiniz.
Tüm bunlar internet ortamında bir web uygulamasıyla erişilebilir olduğundan hem kendi
bilgisayarınızdan bağımsız olarak tüm arşiviniz ulaşılabilir hale gelmekte hem de bu arşiv onay
verdiğiniz kullanıcılarla da paylaşılabilmektedir. Böylece bu bulutsu yapı örneğin
dokuman(lar) üzerinde birden fazla sayıda kullanıcının aynı anda online olarak çalışabilmesine
de imkan sağlamaktadır.
Sun Microsystem şöyle bir slogan kullanır: "Ağ bilgisayardır (The Network is the
computer)". Bu slogan aslında bulut bilişimin nasıl çalıştığını iyi tarif ediyor. Temelde,
bilgisayarların oluşturduğu bir ağ İnternet üzerinden kullanıcılara veri ve uygulama hizmeti
vermek üzere tek bir bilgisayar gibi işlev görür.
Bulut bilişimin geleneksel bilişimden farklı bir "mimari" yapısı vardır. Bulut internet
üzerinde erişime açık olan bilgisayarların ve sunucuların toplamıdır. Bu bilgisayarlar
birbirlerine paralel çalışırlar. Her türlü işlem türlerini çalıştırabilen bu donanıma bir üçüncü
taraf sahiptir ve onun tarafından işletilir. Kullanıcı buluta kişisel bilgisayarından ya da
taşınabilir bir aygıttan İnternet üzerinden ulaşır. Kişisel kullanıcılar için bu bulut tek bir
uygulama, aygıt ya da belge gibi görünür. Bulut içindeki donanım ve işletim sistemi görünür
değildir. Miller'a göre bulut bilişim ile ilgili kritik olan nokta sanal yapı içindeki pek çok
işlevlerin ya da görevlerin otomatik olarak yerine getirildiğidir (2009: 17). Sistem süreç
yönetiminde insan müdahalesine ihtiyaç duymaz. Sistemin bulut statüsü kazanabilmesi için
manuel işletmenin otomatik işletme ile yer değiştirmesi gerekir. Aslında bulut bilişim
"devrimi"nin ilk günlerinde olduğumuzu söylemek gerek. Günümüzde pek çok bulut servis
mevcut olsa bile, çok daha ilginç uygulamalar geliştirilmektedir. Bu gün belki de bulut bilişim
modelini kapsayan en etkili ve önemli şirket Google'dır. Daha önce bahsettiğimiz gibi, Google
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çok güçlü ve kullanışlı web tabanlı pek çok uygulama sunar, hepsi de bulut bilişim mimarisine
sahiptir. Bunlar bulut tabanlı kelime işlem yazılımı (Google Doc), sunum yazılımı (Google
Presentation), email (Gmail), ya da takvim ve iştakip uygulamaları (Google Calendar). Microsft
da bulut bilişim dünyasında önemli bir kurumdur. Sunduğu bulut bilişim ortamlarının başında
Windows Live gelir. PC ortamımda kullanılmak üzere pek çok web tabanlı uygulama sunar
kullanılıcılarına: email (Hotmail), chat (Messenger), fotoğraf arşivleme, düzenleme ve
paylaşımı (Photo Gallery), film kurgu (Movie Maker), kişisel bilgisayarınız kapalı olsa bile tüm
verinize ulaşma imkanı sağlayan senkronize sanal arşiv uygulaması (Windows Live Mesh),
blog (Bin Bar) ve web sitesi (Microsoft Silverlight) uygulamaları. Diğer yandan Amazon,
uygulama geliştiricilere yeniden boyutlandırılabilir bilişim ortamı sağlayan bir web servisi
olarak Elastic Compute Cloud (EC2)'ye sahiptir. IBM'de müşterilerine bulut servisi ve
kaynakları sağlayan Cloud Computing Center'ı kurmuştur.
13.3.2. Bulut İletişim
"Bulut iletişim", telekominikasyon uygulamalarının, aktarma ve depolama işlemlerinin
bu servisleri kullanan organizasyonun dışında üçüncü biri tarafın karşılandığı ve "kamu
interneti" aracılığıyla ulaşılabilen internet tabanlı ses ve data iletişimidir (Jon, 2010). Arnold
Jon'a göre bulut iletişim, bulutun ses, veri ve video için bir platform olması nedeniyle oldukça
çekicidir (Jon, 2010).
Tim Panton bulut iletişimi şöyle tanımlar: "Bulut iletişim, web tabanlı bulut bilişim
teknolojilerinin, önceden telefonun hakim olduğu iletişim sektörüne yönelik uygulamalarıdır.
Bulut bilişimin telekomünikasyondan ödünç almadığı bazı yönleri vardır; en ilginç olanları
1. Hizmet tedarikinde hareket kabiliyeti ve değişkenlik
2. Küçük organizasyonların, daha büyük tedarikçilerin hizmetlerini, kullanıcı odaklı
platformlarda bir araya getirme kabiliyetine sahip olması
3. güvenli veri depolama
4. Özelleştirilmiş kullanıcı deneyimi sağlamaya yönelik kullanıcı "terminalleri"ne
yazılım hizmeti sağlama
5. Bağlantı, yer ve aygıtın bilinmezliği" (Panton, 2010:38)
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Ashish Soni ise bulut iletişimi farklı perspektiften açıklamaya çalışır. İlki
tüketici/işletme perspektifi: Denemesi kolaydır, bir ekipman satın almak, üst makamlardan
onay almak gerekmez. Kullandıkça ödersiniz. Uzun dönemli bir taahhüt söz konusu değildir.
Standart olan genellikle aylık taahhüttür. Kullanımı da kolaydır, yazılım ya da donanım
uzmanlığı gerektirmez (Soni: 2010). Örneğin skype üzerinden ulusal servis sağlayıcılarından
tamamen bağısız, internet tabanlı bir uygulama sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki
telefon numarasını arayarak, konuştuğunuz kadarının ücretini ödeyerek klasik anlamda sesli
görüşme yapabildiğiniz gibi, eğer görüşme yapacağınız kullanıcının skype hesabı varsa,
internet bağlantısı üzerinden hiç bir ücret ödemeden sesli ve görüntülü haberleşilebilir. İkinci
ise teknoloji perspektifidir: İletişim sadece sesten oluşmaz. Bulut iletişim SMS, chat, video,
fax, işbirliği servisleri ve ses tanıma servislerini de kapsar. İletişim zenginleştirmek üzere CRM
verilerine sahiptir. Son olarak bir hizmet sağlayıcı işlevleri gören platform, yazılım ve
üstyapının benzersiz bir bileşimidir (Soni: 2010). Bulut iletişim ortamlarına Skype,
"PhoneFromHere.com", VoxOx, GizmoCall, Facebook, Google, Twitter, SIP URI, Lastf.fm,
ZipDX, "RFID tag" örnek olarak verilebilir.
Tüm bulut iletişim platformları, geleneksel iletişim ortamlarından farklı olarak pek çok
iletişim seçeneğini aynı anda aynı ortamda sunar. Sesli ve görüntü iletişim, yazılı haberleşme,
her türlü dosya paylaşımı, vb. Skype örneğinden devam edecek olursak, klasik sesli ve
görüntülü haberleşme imkanının yanısıra örneğin bilgisayarınızın masaüstünü diğer
kullanıcı(lar) ile paylaşmanız ve canlı olarak, yürüttüğünüz bir işlemi diğer kullanıcının tanıklık
etmesine izin vermeniz mümkündür. Yine anlık mesajlaşma, telefon ve cep telefonlarına çağrı
bırakma ve işletmeler için özel bazı haberleşme paketleri ve bunları takip etmek ve raporlama
hizmetleri de sunulan olanaklardan bazıları. Ayrıca skype web tabanlı bir uygulama
olduğundan dolayı kişisel skype hesabınıza, pek çok bulut hizmetleri gibi internet üzerinden
dünyanın her yerinden bir aygıt yardımı ile (bilgisayar, mobil telefon, tablet pc, vb) ulaşmanız
mümkün. Bir sosyal paylaşım ortamı olan Facebook bir yandan kullanıcılarına kişisel
bilgilerinin yanısıra haber, fotoğraf, video, web sayfası paylaşımı, grup kurma veya gruplar üye
olma, etkinlik düzenleme, etkinliklere katılma gibi olanaklar sunarken aynı zamanda online
chat yapma ve mesajlaşma imkanı da sunar. Bir tür "yeni nesil" internet radyosu ve online
müzik kataloğu olan Last.fm, kullanıcılarının bilgisayar ya da mobile cihazlar üzerinden
dinlediği müzikleri kaydedip, listeler oluşturmasına, beğendiği parçaları işaretlemesine ve bu
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bilgileri "last.fm" arkadaşlarıyla paylaşmasına izin verirken, aynı zamanda kendi oluşturduğu
müzik listelerini, arkadaşlarının listelerini online dinleme imkanı tanır. Bir yandan da last.fm'in
kendisi kullanıcılarına dinledikleri müziklere uygun önerilerde bulunur. Kullanıcılar arama
motoru yardımıyla istedikleri sanatçıların radyolarını dinleyebilmekte, sevdikleri sanatçıların
Last.fm sayfaları aracılığıyla onlar hakkında bilgi alabilmekte ve konserlerini takip
edebilmektedirler. Hem sekron hem de asekron iletişim olanağı tanır. Hem aynı anda iletişim
kurma olanağı sağlar hem de zamandan bağımsız olarak zamanda geriye ya da ileriye doğru
hareket kabiliyeti sunar. "PhoneFromHere.com" uygulaması ile bunu açıklamaya çalışalım.
Kullanıcıların senkron bir şekilde sesli olarak iletişim kurabilmelerine, her bir ifadenin kullanıcı
ve zaman bilgisi ile birlikte kaydedilmesine olanak tanıması bu uygulamanın önemli bir
özellikleridir. Birbirleriyle konuşan kullanıcılar daha sonra geriye dönüp, o konuşma
parçalarını dinleyip sesli ya da yazılı yorumlar ekleyebilirler. Dolayısıyla kullanıcılar
arasındaki görüşme/dialog, orijinalinde olmayan, sonradan eklenen yeni sesler ve yorumlarla
asekron bir şekilde devam eder.
Bulut bilişim sayesinde iletişimin çeşitlendiği, yaygınlaştığı ve kolaylaştığı ve
ucuzladığını söylemek mümkün. Bu noktada üzerinde önemle durulması gereken son bir özellik
ise bulut bilişim sayesinde birbirinden bağımsız tüm bulut iletişim ortamlarının birbirlerine
bağlanabilir, birleştirilebilir ve birinden diğerine erişilebilir olduğudur. Bu bulutsu yapıyı daha
da pekiştiren yeni bir yönelim ve imkandır. Kullanıcıların farklı uygulama ve ortamlarda sahip
oldukları hesaplar artık birbirlerinden kopuk durmamaktadır. Örneğin bir twitter kullanıcısı
yaptığı twitlerin kendi web sayfasında ya da bloğunda eşzamanlı olarak görülmesini
sağlayabilir. Bir facebook kullanıcısı aynı zamanda lastfm, StumbleUpon ve Windows Live
Massenger kullanıcı olabilir. Tüm bu farklı hesapların birbirine bağlanabilme, otomatik ya da
manuel olarak bilgi ve veri paylaşabilme olanağı vardır. Örneğin siz last.fm'de müzik dinlerken,
ne dinlediğiniz facebook hesabınızda da otomatik olarak görülebilmektedir. Durum
güncellemeleri paylaşmak ya da profiline doğrudan fotoğraf ve videolar göndermek için
kişiselleştirilmiş bir yükleme e-postası hizmeti sunar Facebook. Ayrıca paylaşım ve iletişim
sınırlarının daha da genişlemesi ve zenginleşmesine bir örnekte web sayfaları ile ilgili
geribildirim araçlarının gelişmesidir. Kullanıcı internette okuduğu bir metni, seyrettiği bir
videoyu ya da gördüğü bir fotoğrafı arkadaşlarıyla kolayca paylaşma imkanına sahiptir. Ayrıca
bu sayfalarla ilgili yaptığı yorumları da aynı anda facebook profilinde görülebilmektedir. Artık
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bir standart uygulama olarak çoğu internet sayfasında bu karşımıza çıkmaktadır. Yapmanız
gereken paylaşmak istediğiniz mecrayı seçmek ve "tıklamak".
Sonuç olarak masaüstü bilişim uygulamalarından bulut bilişime yönelik hızlı değişim
kişisel ve kitlesel iletişim ortamını da değiştirdi. Web tabanlı uygulamalar sayesinde iletişim
çok yönlü olma ve tüm araçları aynı anda sunma (ses, SMS, vidor, chat, vb) özelliği kazandı,
yine aynı teknik altyapıdan dolayı yazılım, donanım ve platformun tümünü içinde barındıran
özel bir üstyapı ortaya çıktı. Bulut iletişim 21.yüzyılda sadece iletişim servisleri için değil,
iletişimin kendisi için de yeni bir paradigma yarattı. Bu değişimin sosyal, politik ve ekonomik
alanda

pek

çok

yansıması

ve

sonuçları

bulunmaktadır

(http://bianet.org/biamag/biamag/137608-bulutun-icindeki-yeni-medya).
13.3.3. Sosyal Medya Arşivleme
13.3.3.1. Twitter

Tweet arşivi indirme seçeneğini kademeli bir şekilde kullanıcılara sunmaya başladı. Bu
özellik sayesinde mikro bloglama servisi üzerinde paylaşımda bulunan kullanıcılara tüm
mesajlarının arşivini bilgisayarlarına indirme fırsatı veriliyor. Özelliğin faaliyete geçirilmesi
konusunda öncelik İngilizce dilindeki hesaplara verildi.
Ayarlar sayfası içinde, “ayarları kaydet” butonunun hemen üstüne eklenen yeni bir
seçenek kullanıcılara şimdiye kadar Twitter üzerinde yaptıkları tüm paylaşımları arşivleme ve
bu arşive ait ZIP dosyasını bilgisayara indirme fırsatı veriyor. Bu ZIP dosyasının içinde yer
alan bir gezinme sayfası hesabınızın açık olduğu süre boyunca gerçekleştirdiğiniz paylaşımları
gösteriyor. Bu sayfa içinden tweetlerinizde arama yapabilir, yaptığınız retweet’leri görebilir,
aylık bazda tweet’lere bakabilir veya belirli etiketlere göre tweet’lerinizi inceleyebilirsiniz. Eski
tweet’leri yeniden retweet ederek zamanında neler yazdığınız konusunda takipçilerinize
hatırlatmada da bulunabilirsiniz.
Yukarıda belirttiğimiz gibi söz konusu seçenek Ayarlar sayfasında, hemen altta yer
alıyor. Henüz bu seçeneği görmüyorsanız, biraz daha sabretmenizi tavsiye ederiz, ne de olsa
Twitter bu özelliği kademeli olarak sunuyor. Şu anda hesabını İngilizce’ye ayarlamış küçük bir
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kullanıcı kitlesi için bu işlevin sunulduğu, önümüzdeki haftalarda ve aylarda tüm kullanıcıların
bundan yararlanacağı kaydedildi. Bu seçeneği işaretleyip ayarları kaydettikten sonra Twitter’ın
sunucuları arşiv oluşturmaya başlıyor. Arşiv dosyası indirilmeye hazır hâle geldiğinde bu
durum size bir e-posta iletisi aracılığıyla iletiliyor (http://sosyalmedyatik.tk/twitter-tweetarsivleme-secenegini-kademeli-olarak-sunmaya-basladi/)
13.3.3.2. Facebook
Facebook veri arşivi facebook hesabınızı açtığınız günden bu yana, paylaşmış
olduğunuz resimleri, yazmış olduğunuz yorumları, mesajlaştığınız ve sohbet ettiğiniz kişileri
ve profilinizdeki paylaşmış olduğunuz diğer bilgileri içerir. Arşivinizi indirerek kişisel
bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
-

Öncelikle Facebook sayfası açılarak Facebook hesabına giriş yapılır.

-

Facebook menüsünden hesap ayarlarına girilir.

"Genel" bölümünden en alt kısımda bulunan "Facebook verilerinin kopyasını
indir" yazısı tıklanır
Açılan sayfada arşivimi başlat butonuna tıklanarak arşivin hazır olması beklenir.
Arşiviniz indirilmeye hazır olduktan sonra Facebook tarafından facebookta kayıtlı email hesabınıza arşivinizi indirmeniz için bir bilgilendirme maili gelecektir. Size yollanan
mail'de arşivinizi indirebilmek için bir bağlantı(link) verilecektir. Bu linke tıklayarak arşivinizi
indirmeye başlayabilir ve arşivinizi indirdikten sonra da arşivinizi incelemeye başlayabilirsiniz
(http://sanalkurs.net/facebook-veri-arsivi-nedir-nasil-indirilir-8437.html)

13.3.3.3. Instagram
Instagram üzerindeki resimleri bilgisayarınıza indirmeniz mümkündür. Bu işlemi
sağlayabilmeniz için aşağıdaki adımları takip ederek resimlerinizi indirebilirsiniz. İlk olarak
Instaport.me web adresine girelim.
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Sonra Sing in using your Instagram account başlığı altındaki Sign in with Instagramı
tıklayalım.

Açılan ekranda oturum açalım.

Sonraki sayfada uygulamanın Instagram hesabınızı kullanmanız için izin vermek için
Authorize tıklayalım
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Tekrar Instaport.me yönlendirileceksiniz. Bu sayfada ikinci adımda resimlerinizin tümünü mü
yoksa bir kısmını mı indireceksiniz bu durumu ayarlıyorsunuz. Eğer hepsini indirmek
istiyorsanız hiçbir adıma bir işlem yapmadan Start Export u tıklayalım.

İşlemin bitmesi için birkaç dakika beklememiz gerekiyor.
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İşlem bittikten sonra üçüncü adım olarak resimlerinizi indirmeniz kalıyor. Bu aşamada
Download only tıklayalım. Zip şeklinde bilgisayara kaydedilim.

Bu işlemler sonrasında yüklediğiniz tüm resimlerinizi bilgisayarınıza indirmiş olacaksınız.
13.4. Kayıt Altına Alınıyoruz
Devletler, istihbarat örgütleri, güvenlik güçleri ve bazı araştırma şirketleri, internet
kullanıcılarının aktivitelerini, hangi sayfaları ziyaret ettiklerini, hangi kelimeler ile neler
yaptıkları takip edebiliyor ve bu verileri depolayabiliyor. Teknik takip ve gözetimin amacı
genellikle çeşitli araştırmalar, reklam çalışmaları ya da korsanla mücadele gibi konular olsa da,
bu tarz takipler bazı ülkelerde de baskıcı hükümetler tarafından sansür ve fişleme benzeri
amaçlarla kullanılabiliyor. Türkiye’de de Şubat ayında yürürlüğe giren bir yasa ile birlikte
internette ifade özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği tartışmaları yeniden gündeme geldi. İnternet
servis sağlayıcılarını bir nevi sansür ve gözetim aracına dönüştüren 5651 sayılı kanun ile
birlikte içerik sağlayıcılara ayrıca kullanıcıların internet trafiğini 2 yıl arşivleme mecburiyeti
getirdi. Kanun ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) yetkileri genişletildi ve kuruma
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yargı kararı olmadan web sitesi kapatma, bilgisayar ve akıllı telefonlardan internete giren
kullanıcıların verilerini arşivleme gibi yetkiler verildi. Yeni yasa ile birlikte internetin tek
hakimi pozisyonuna gelen TİB, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların internet davranışlarını ve
kamuya açık hareketlerini arşivlemeye başladı.
Sosyal medya günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmakla kalmadı, aynı
zamanda özel hayatımızın da bir parçası haline geldi. Twitter ile düşüncelerimizi, Youtube ile
görüntülerimizi, Instagram ile özel anlarımızı ve Facebook ile birçok özel paylaşımımızı
kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan çekinmiyoruz. Yeni yasa ile birlikte özellikle de arama
motorlarında indekslenebilen içeriklerin, Facebook gönderilerinin ve kamuya açık tweet’lerin
arşivlenmesi mümkün hale geldi. Bu arşivleme sistemi, tüm dünyada ve Türkiye’de de
muadilleri olan “Sosyal Medya Takip Araçları” yani İngilizce “Social Media Monitoring” adı
verilen yazılımlar tarafından yapılıyor. Bu yazılımların çalışma mantığı ise şöyle;
- Sosyal medya takip yazılımına belirli anahtar kelimeler giriliyor ve yazılımın tüm
internette (sadece sosyal medya değil, Google’da indekslenmiş tüm siteler, bloglar ve
forumlar da dahil) bu kelimeleri tespit etmesi sağlanıyor.
- Yazılım, bu anahtar kelimeleri ararken, interneti tarıyor ve içinde bu kelimelerin
geçtiği tüm içerikleri, Facebook gönderilerini ve Tweet’leri, kullanıcı ismini de çekerek
bir panelde listeliyor.
- Yazılımı kullanan yöneticiler, eğer bir isim hakkında herhangi bir sakıncalı içerik
yüklediyseniz, gönderi yaptıysanız veya tweet gönderdiyseniz, bunu arşivleyerek takip
başlatabiliyor ve hukuken delil olarak kullanabiliyor.
Yazılım, bu tarama ve tespit uygulaması için Google, Facebook ve Twitter API’leri
( Application Programming Interface ) üzerinden bu platformlara giriş sağlıyor. API, basit bir
dille bu platformların program geliştiriciler için açtığı arka kapı olarak tanımlanabilir.
13.5. Kaynakça
İNCEOĞLU, Seher: “Dijital Çağda Arşivci: Sahip Olması Gereken Temel Yetkinlikler Ve
Roller”, Yayınlanmamaış Yüksek Lisans Tezi, 2014.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dijital çağ ile birlikte oluşan medya içeriklerinin televizyon ve sosyal medya
ortamında nasıl arşivlenebileğini bu bölümde öğrendik..

353

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi dijital arşivcinin görevleri arasında yer almamaktadır?

a)

Dijital koruma hakkında bilgi sahibi olmak

b)

Teknik altyapı hakkında bilgi sahibi olmak

c)

İş akışları hakkında bilgi sahibi olmak

d)

Dijital içeriğin internet ortamında paylaşmak

e)

Hiçbiri

2)

Aşağıdakilerden hangisi dijital arşivci olmanın gereklilikleri arasında yer almaz?

a)

Arşiv fonksiyonları ve görevleri hakkında geniş bilgiye sahip olmak

b)

Metadata ile çalışabilmek

c)

Üniversitelerin arşiv bölümünden mezun olmak

d)

İş akışları ve araçların test edilmesi ve değerlendirilmesi becerilerine sahip

e)

Hiçbiri

3)

Aşağıdakilerden hangisi bir arşivin başlıca görev ve işlemlerini tanımlamaz?

a)

Verilerin internet ortamına taşınması

b)

Arşiv malzemesini tespit etmek ve ayırmak

c)

Arşiv malzemesini kayba uğratmaktan korumak

d)

Arşiv malzemesini gerekli şartlarda saklamak

e)

Hepsi

4)

Aşağıdakilerden hangisi “bulut bilişim” kavramı ile ilgili değildir?

a)

İnternetin bilgisayar ihtiyaçları için kullanımı

b)

Bilgisayar verilerinin ve uygulamalarının depolanması

c)

İnternete dayalı IT servisi için yeni bir tamamlayıcı

olmak
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d)

Arşiv malzemesini tespit etmek

e)

Hiçbiri

5)

Aşağıdakilerden hangisi “bulut iletişim” kavramı ile ilgili değildir?

a)

Kamu interneti aracılığıyla ulaşılabilen internet tabanlı ses ve data iletişimidir

b)

Pek çok iletişim seçeneğini aynı anda aynı ortamda sunulması

c)

Bulutun ses, veri ve video için bir platform olması

d)

Arşiv malzemesini ayırmak

e)

Hiçbiri

6)

Aşağıdakilerden hangisi dijital arşivcinin birincil özellikleri arasında yer almaz?

a)

Medya takibi yapmak

b)

İş akışları hakkında bilgi sahibi olmak

c)

Dijital korumada bilgi sahibi olmak

d)

Teknik konularda bilgi sahibi olmak

e)

Arşiv fonksiyonları ve görevleri hakkında bilgiye sahip olmak

7)

Aşağıdakilerden hangisi TV yayncılığı arşilemesi ile ilgili değildir?

a)

Kasetsiz sisteme geçilmiştir

b)

Dijital arşiv yüksek verimlilik sağlamaktadır

c)

Medya yönetim sistemleri genelde oluşturulan varlıkları ortak bir depolama

alanında toplarlar
d)

Bir haber görüntüsü hemen kurgu sistemine aktarmak, kurgulamak

e)

Arşiv için uzun dönemli yatırımlar yapılmalıdır

8)

Aşağıdakilerden hangisi “bulut” kavramı ile ilgili değildir?

a)

Bir IT servisidir

b)

Ücretsiz bir servistir

c)

Mekândan bağımsız IT kaynaklarınca sağlanır

d)

Kullanıcıların bilgi sahibi ya da uzman olmaları gerekmez

e)

İnternetin değişen yapısını ile yeni işlevini tanımlar
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9)

Aşağıdakilerden hangisi “bulut bilişim” ile masaüstü bilişim arasındaki
farklardan değildirkavramı ile ilgili değildir?

a)

Masaüstü bilişimde her kullanıcı yazılım kopyalarını kendi kişisel bilgisayarına

kurarak kullanır
b)

Bulut bilişimde internet üzerinden ulaşılabilen sunucularda depolanır ve

kullanıma hazırdır
c)

Masaüstü bilişimde belge merkezlidir

d)

Masaüstü bilişimde yazılımlarla oluşturulan dokümanlara network dışındaki

bilgisayarlardan ulaşılamaz
e)

Bulut bilişimle, ihtiyaç duyulan yazılım programları kullanıcının kişisel

bilgisayarında kurulu değildir
10)

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin özelliklerinden değildir?

a)

Ürün merkezlidir

b)

Kullanıcı merkezlidir

c)

Hizmet merkezlidir

d)

Programlanabilir

e)

Akıllıdır

Cevaplar
1)D, 2)C, 3)A, 4)D, 5)D, 6) A, 7) D, 8) B, 9) C, 10) A
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14. AKILLI UYGULAMALAR VE YAPAY ZEKA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Yapay Zeka
14.2. Akıllı Uygulamalar
14.3. Son Gelişmeler
14.4. Bilim İnsanlarından Yapay Zeka Uyarısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yapay Zeka nedir?
Yapay zeka ile donatılmış akıllı uygulamalar nelerdir?
Yapay zekanın dez avantajları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Yapay zeka kavramı, türleri
ve teknolojileri ile ilgili
bilgilenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yapay zeka ile donatılmış
akıllı
uygulamalar
ve
kullanım
alanları
öğrenilecektir.
Yapay zekanın olumsuz
kullanım alanları ile ilgili
fikir sahibi olunacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Yapay zeka
Akıllı uygulamalar
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Giriş
Bu bölümde yapay zeka kavramı, türleri, teknolojileri ve teknolojilerin akıllı
uygulamalarda kullanım şekli incelenecektir.
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14.1. Yapay Zeka
Yapay

zekâ,

bir bilgisayarın veya

faaliyetleri zeki canlılara

benzer

şekilde

bilgisayar
yerine

kontrolündeki

getirme

bir robotun çeşitli

kabiliyeti. İngilizce artificial

intelligence kavramının akronimi olan AI sözcüğü de bilişimde sıklıkla kullanılır. Yapay zekâ
çalışmaları genellikle insanın düşünme yöntemlerini analiz ederek bunların benzeri yapay
yönergeleri geliştirmeye yöneliktir.
Yapay zeka günümüzde bilgisayar oyunlarından, tüketici elektroniği ürünlerine kadar
her yerde var. Artık neredeyse herkesin sahip olduğu dijital kameralarda yer alan yüz tanıma
özelliği, bunun çok temel bir örneği. Gülümsendiğinde bunu algılayabilen ve görüntüyü
odaklayan, otomatik çekim yapan kameralar yapay zekadan yararlanıyor. Sadece kameralar
değil, ses tanıma yazılımları, görselleri analiz eden ve resim içerisindeki harfleri, sayıları
algılayıp dönüştürebilen yazılımlar ve daha pek çok örnek var.
Öğrenebilen ve gelecekte insan zekâsından bağımsız gelişebilecek bir yapay zekâ
kavramına doğru yeni yönelimler oluşmaktadır. Bu yönelim, insanın evreni ve doğayı anlama
çabasında kendisine yardımcı olabilecek belki de kendisinden daha zeki, insan ötesi varlıklar
meydana getirme düşünün bir ürünüdür. Bu düş, 1920'li yıllarda yazılan ve sonraları Isaac
Asimov'u etkileyen modern bilim kurgu edebiyatının öncü yazarlarından Karel Čapek'in
eserlerinde dışa vurmuştur. Karel Čapek, R.U.R adlı tiyatro oyununda yapay zekâya
sahip robotlar ile insanlığın ortak toplumsal sorunlarını ele alarak 1920 yılında yapay zekânın
insan aklından bağımsız gelişebileceğini öngörmüştü.

Yapay zekâ, insan zekâsına özgü olan, algılama, öğrenme, çoğul kavramları bağlama,
düşünme, fikir yürütme, sorun çözme, iletişim kurma, çıkarımsama yapma ve karar verme gibi
yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergilemesi beklenen yapay bir işletim
sistemidir. Bu sistem aynı zamanda düşüncelerinden tepkiler üretebilmeli (eyleyici yapay zekâ)
ve bu tepkileri fiziksel olarak dışa vurabilmelidir. "Yapay zekâ" kavramının geçmişi
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modern bilgisayar bilimi kadar eskidir. Fikir babası, "Makineler düşünebilir mi?" sorunsalını
ortaya atarak makine zekâsını tartışmaya açan Alan Mathison Turing'dir.
Yapay zeka felsefesini ilk ortaya çıkaran kişi ünlü İngiliz mantık ve matematikçisi Alan
Turing’dir. 1950 yılında Turing, Mind adlı felsefe dergisinin Ağustos sayısında “Computing
Machinery and Intelligence” adlı bir makale yayınlamıştır. Bu makalede Turing “Makineler
düşünebilir mi?” sorusunu dikkatli bir felsefi tartışmaya açmış ve makineler düşünebilir
iddiasına karşı olan itirazları reddetmiştir. 1936 yılında Turing bilgisayar tasarımının mantıki
temelleri üzerine bir makale yazmıştır. Bu makalenin konusu matematiksel mantığın soyut bir
problemi ile ilgilidir ve bu problemi çözerken Turing bugün Turing makinesi diye adlandırılan,
program depo eden genel amaçlı bilgisayarı kuramsal olarak icat etmeyi başarmıştır. Turing
makinesi kuramsal bir hesap makinesi olup hesaplarını karelere bölünmüş ve her karede
yalnızca bir sembol bulunabilen bir bant aracı ile yapar. Sadece sonlu sayıda içsel durumları
vardır. Bir karedeki sembolü okuduğu zaman hâlihazırdaki durumuna ve sembolün ne olduğuna
göre

durumu

değişebilir

(http://journal.yasar.edu.tr/wp-

content/uploads/2011/07/no1_vol1_07_harun_pirim.pdf).
Modern bilgisayarın atası olan bu makineler ve programlama mantıkları aslında insan
zekâsından ilham almışlardı. Ancak sonraları, modern bilgisayarlarımız daha çok uzman
sistemler diyebileceğimiz programlar ile gündelik hayatımızın sorunlarını çözmeye yönelik
kullanım alanlarında daha çok yaygınlaştılar. 1970'li yıllarda büyük bilgisayar üreticileri
olan Microsoft, Apple, Xerox, IBM gibi şirketler kişisel bilgisayar modeli ile bilgisayarı
popüler hale getirdiler ve yaygınlaştırdılar. Yapay zekâ çalışmaları ise daha dar bir araştırma
çevresi tarafından geliştirilmeye devam etti. Bugün, bu çalışmaları teşvik etmek amacı
ile Turing'in

adıyla

anılan Turing

Testi ABD'de Loebner

ödülleri adı

altında makine

zekâsına sahip yazılımların üzerinde uygulanarak başarılı olan yazılımlara ödüller
dağıtılmaktadır.
Alan Turing, Turing ile bir bilgisayarın veya başka bir sistemin insanlarla aynı zihinsel
yetiye sahip olup olmadığını ölçen bir test geliştirmiştir. Genel anlamda bu test bir uzmanın,
makinenin performansı ile bir insanınkini ayırt edip edemeyeceğini ölçer. Eğer ayırt edemezse,
makine insanlar kadar zihinsel yetiye sahip demektir. Bu testte bir insan ve bir bilgisayar,
deneyi yapan kişiden gizlenir. Deneyi yapan hangisiyle haberleştiğini bilmeden bunların
ikisiyle de haberleşir. Deneyi yapan kişinin sorduğu sorular ve deneklerin verdiği cevaplar bir
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ekranda yazılı olarak verilir. Amaç, deneyi yapanın uygun sorgulama ile deneklerden
hangisinin insan, hangisinin bilgisayar olduğunu bulmasıdır. Eğer deneyi yapan kişi güvenilir
bir şekilde bunu söyleyemez ise, o zaman bilgisayar Turing testini geçer ve insanlar kadar
kavrama yeteneğinin olduğu varsayılır.
İlginçtir ki, şimdiye kadar yapılan testlerin bir kısmında makine zekâsı insan
zannedilirken gerçek insanlar makine zannedilmiştir. Loebner Ödülüü kazanan yapay zekâ
diyalog sistemlerinin yeryüzündeki en bilinen örneklerinden biri A.L.I.C.E'dir. Carnegie
üniversitesinden Dr.Richard Wallace tarafından yazılmıştır. Bu ve benzeri yazılımlarının
eleştiri toplamalarının nedeni, testin ölçümlendiği kriterlerin konuşmaya dayalı olmasından
dolayı programların ağırlıklı olarak diyalog sistemi (chatbot) olmalarıdır.
Türkiye'de de makine zekâsı çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar doğal dil
işleme, uzman sistemler ve yapay sinir ağları alanlarında Üniversiteler bünyesinde ve bağımsız
olarak

sürdürülmektedir.

Bunlardan

biri, D.U.Y.G.U. -

Dil

Uzam

Yapay

Gerçek

Uslamlayıcı'dır. İdealize edilmiş tanımıyla yapay zekâ konusundaki ilk çalışmalardan
biri McCulloch ve Pitts tarafından yapılmıştır. Bu araştırmacıların önerdiği, yapay sinir
hücrelerini kullanan hesaplama modeli, önermeler mantığı, fizyoloji ve Turing'in hesaplama
kuramına dayanıyordu. Herhangi bir hesaplanabilir fonksiyonun sinir hücrelerinden oluşan
ağlarla

hesaplanabileceğini

ve mantıksal ve ve veya işlemlerinin

gerçekleştirilebileceğini

gösterdiler. Bu ağ yapılarının uygun şekilde tanımlanmaları halinde öğrenme becerisi
kazanabileceğini de ileri sürdüler. Hebb, sinir hücreleri arasındaki bağlantıların şiddetlerini
değiştirmek için basit bir kural önerince, öğrenebilen yapay sinir ağlarını gerçekleştirmek de
olası

hale

gelmiştir.

yazıyorlardı.

1950'lerde Shannon ve Turing bilgisayarlar için satranç programları
İlk yapay

sinir

SNARC, MIT'de Minsky ve Edmonds tarafından 1951'de
Üniversitesi'nde

sürdüren Mc

Carthy,

ağı temelli
yapıldı.

bilgisayar

Çalışmalarını Princeton

Minsky, Shannon veRochester'le

birlikte 1956 yılında Dartmouth'da iki aylık bir açık çalışma düzenledi. Bu toplantıda birçok
çalışmanın temelleri atılmakla birlikte, toplantının en önemli özelliği Mc Carthy tarafından
önerilen yapay zekâ adının konmasıdır. İlk kuram ispatlayan programlardan Logic
Theorist (Mantık

kuramcısı)

burada Newell ve Simon tarafından

tanıtılmıştır.

Daha

sonra Newell ve Simon, insan gibi düşünme yaklaşımına göre üretilmiş ilk program
olan Genel Sorun Çözücü (General Problem Solver)'ı geliştirmişlerdir. Simon, daha sonra
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fiziksel simge varsayımını ortaya atmış ve bu kuram, insandan bağımsız zeki sistemler yapma
çalışmalarıyla uğraşanların hareket noktasını oluşturmuştur. Simon'ın bu tanımlaması bilim
adamlarının yapay zekâya yaklaşımlarında iki farklı akımın ortaya çıktığını belirginleştirmesi
açısından önemlidir: Sembolik Yapay Zekâ ve Sibernetik Yapay Zekâ.

14.1.2. Sembolik yapay zekâ
Simon'ın sembolik yaklaşımından sonraki yıllarda mantık temelli çalışmalar egemen
olmuş ve programların başarımlarını göstermek için bir takım yapay sorunlar ve dünyalar
kullanılmıştır. Daha sonraları bu sorunlar gerçek yaşamı hiçbir şekilde temsil etmeyen oyuncak
dünyalar olmakla suçlanmış ve yapay zekânın yalnızca bu alanlarda başarılı olabileceği ve
gerçek yaşamdaki sorunların çözümüne ölçeklenemeyeceği ileri sürülmüştür.
Geliştirilen programların gerçek sorunlarla karşılaşıldığında çok kötü bir başarım
göstermesinin

ardındaki

temel

neden,

bu

programların

yalnızca sentaktik süreçleri

benzeşimlendirerek anlam çıkarma, bağlantı kurma ve fikir yürütme gibi süreçler konusunda
başarısız

olmasıydı.

Bu

dönemin

en

ünlü

programlarından Weizenbaum tarafından

geliştirilen Eliza, karşısındaki ile sohbet edebiliyor gibi görünmesine karşın, yalnızca
karşısındaki insanın cümleleri üzerinde bazı işlemler yapıyordu. İlk makine çevirisi çalışmaları
sırasında benzeri yaklaşımlar kullanılıp çok gülünç çevirilerle karşılaşılınca bu çalışmaların
desteklenmesi durdurulmuştu. Bu yetersizlikler aslında insan beynindeki semantik süreçlerin
yeterince incelenmemesinden kaynaklanmaktaydı.

14.1.3. Sibernetik yapay zekâ
Yapay sinir ağları çalışmalarının dahil olduğu sibernetik cephede de durum aynıydı.
Zeki davranışı benzeşimlendirmek için bu çalışmalarda kullanılan temel yapılardaki bazı
önemli yetersizliklerin ortaya konmasıyla birçok araştırmacılar çalışmalarını durdurdular. Buna
en temel örnek, Yapay sinir ağları konusundaki çalışmaların Minsky ve Papert'in 1969'da
yayınlanan Perceptrons adlı kitaplarında tek katmanlı algaçların bazı basit problemleri
çözemeyeceğini gösterip aynı kısırlığın çok katmanlı algaçlarda da beklenilmesi gerektiğini
söylemeleri ile bıçakla kesilmiş gibi durmasıdır.
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Sibernetik akımın uğradığı başarısızlığın temel sebebi de benzer şekilde Yapay Sinir Ağının tek
katmanlı görevi başarması fakat bu görevle ilgili vargıların veya sonuçların bir yargıya
dönüşerek diğer kavramlar ile bir ilişki kurulamamasından kaynaklanmaktadır. Bu durum aynı
zamanda semantik süreçlerin de benzeşimlendirilememesi gerçeğini doğurdu. Her iki akımın
da uğradığı başarısızlıklar, her sorunu çözecek genel amaçlı sistemler yerine belirli bir uzmanlık
alanındaki bilgiyle donatılmış programları kullanma fikrinin gelişmesine sebep oldu ve bu
durum yapay zekâ alanında yeniden bir canlanmaya yol açtı. Kısa sürede Uzman sistemler adı
verilen bir metodoloji gelişti. Fakat burada çok sık rastlanan tipik bir durum, bir otomobilin
tamiri için önerilerde bulunan uzman sistem programının otomobilin ne işe yaradığından haberi
olmamasıydı. Buna rağmen uzman sistemlerin başarıları beraberinde ilk ticari uygulamaları da
getirdi.
Yapay zekâ yavaş yavaş bir endüstri hâline geliyordu. DEC tarafından kullanılan ve
müşteri siparişlerine göre donanım seçimi yapan R1 adlı uzman sistem şirkete bir yılda 40
milyon dolarlık tasarruf sağlamıştı. Birden diğer ülkeler de yapay zekâyı yeniden keşfettiler ve
araştırmalara büyük kaynaklar ayrılmaya başlandı. 1988'de yapay zekâ endüstrisinin cirosu 2
milyar dolara ulaşmıştı. Antropoloji bilimi, gelişmiş insan zekâsı ile dil arasındaki bağlantıyı
gözler önüne serdiğinde, dil üzerinden yürütülen yapay zekâ çalışmaları tekrar önem
kazandı. İnsan zekâsının doğrudan doğruya kavramlarla düşünmediği, dil ile düşündüğü, dil
kodları olan kelimeler ile kavramlar arasında bağlantı kurduğu anlaşıldı. Bu sayede insan aklı
kavramlar ile düşünen hayvan beyninden daha hızlı işlem yapabilmekteydi ve dil dizgeleri olan
cümleler yani şablonlar ile etkili bir öğrenmeye ve bilgisini soyut olarak genişletebilme
yeteneğine sahip olmuştu. İnsanların iletişimde kullandıkları Türkçe, İngilizce gibi doğal dilleri
anlayan bilgisayarlar konusundaki

çalışmalar

hızlanmaya

başladı.

Önce,

yine Uzman

sistemler olarak karşımıza çıkan doğal dil anlayan programlar, daha sonra Sembolik Yapay
Zekâ

ile

ilgilenenler

arasında

ilgiyle

sayesinde İngilizce olan A.I.M.L (Artificial
ve Türkçe T.Y.İ.D (Türkçe

Yapay

Zekâ

karşılandı

ve yazılım alanındaki

intelligence
İşaretleme

Dili)

Markup
gibi

gelişmeler
Language)

bilgisayar

dilleri

ile sentaktik (Örüntü) işlemine uygun veri erişim metotları geliştirilebildi. Bugün Sembolik
Yapay Zekâ araştırmacıları özel Yapay Zekâ dillerini kullanarak verileri birbiri ile
ilişkilendirebilmekte,

geliştirilen

özel prosedürler sayesinde anlam

çıkarma ve çıkarımsama yapma gibi ileri seviye bilişsel fonksiyonlarıbenzetimlendirmeye
çalışmaktadırlar. Bütün bu gelişmelerin ve süreçlerin sonunda bir grup yapay zekâ
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araştırmacısı, insan gibi düşünebilen sistemleri araştırmaya devam ederken, diğer bir grup ise
ticari değeri olan rasyonel karar alan sistemler (Uzman sistemler) üzerine yoğunlaştı.
Gelecekte yapay zekâ araştırmalarındaki tüm alanların birleşeceğini öngörmek zor
değildir. Sibernetik bir yaklaşımla modellenmiş bir Yapay Beyin, Sembolik bir yaklaşımla
insan aklına benzetilmiş bilişsel süreçler ve Yapay Bilinç sistemi, insan aklı kadar esnek ve
duyguları olan bir İrade ( Karar alma yetisi ), Uzman sistemler kadar yetkin bir bilgi birikimi
ve rasyonel yaklaşımın dengeli bir karışımı sayesinde Yapay Zekâ, gelecekte insan zekâsına bir
alternatif oluşturabilir. Bilginin hesaplanması matematiksel gelişme ile mümkün olabilir. Çok
yüksek döngü gerektiren NP problemlerin çözümü, satranç oyununda en iyi hamleyi
hesaplamak veya görüntü çözümleme işlemlerinde bilgiyi saymak yerine hesaplamak süreti ile
sonuca ulaşılabilir. Yeni matematik kuantum parçacık davranışlarını açıklayacağı gibi kuantum
bilgisayarın yapılmasına olanak verir. Bilişim uzmanları, bir insanın hepsi aynı anda paralel
olarak çalışan 100 milyar nöron bağlantısının toplam hesap gücünün alt sınırı olan saniyede
10 katrilyon (1.000.000.000.000.000 =

) hesap düzeyine 2025'te erişeceğini düşünüyorlar.

Beynin bellek kapasitesine gelince, 100 trilyon bağlantının her birine 10.000 bit bilgi depolama
gereksinimi tanınırsa, toplam kapasite 10^18 düzeyine çıkıyor. 2020'ye gelindiğinde insan
beyninin işlevselliğine erişmiş bir bilgisayarın fiyatının 1000 dolar olacağı tahmin ediliyor.
2030'da 1000 dolarlık bir bilgisayarın bellek kapasitesi 1000 insanın belleğine eşit olacak.
2050'de ise yine 1000 dolara, dünyadaki tüm insanların beyin gücünden daha fazlasını satın
alabileceksiniz (https://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_zek%C3%A2)

Yapay zeka kapsamında birçok yazılım yapılmıştır. Birkaçı:
-

Evolver (Excel ortamında)

-

Genetic Algorithm User Interface (Adaptive Software
www.gaui.com)

-

XperRule GenAsys

(http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2011/07/no1_vol1_07_harun_pirim.pdf)

14.2. Akıllı Uygulamalar
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Yapay zekayı her ne kadar hep "vücutlu bir robot" olarak düşünsek de, aslından bundan çok
daha fazlasıdır. Evlerimizde ve hatta ceplerimizdeki birçok elektronik eşya yapay zeka ile
donatılmış durumda. Bu yazımızda, basitten karmaşığa doğru 5 yapay zeka sistemini
örnekleyeceğiz ve çok kısaca özelliklerini özetleyeceğiz. Bunların bazıları henüz ceplerimizde
olan yazılımlar değil; ancak teknoloji geliştikçe, tıpkı oda büyüklüğündeki bilgisayarların
ceplerimize girmesi gibi, bu yapay zeka araçları da ceplerimizdeki ve evlerimizdeki yerini
alacak.

14.2.1. Apple Siri

Listenin en altındaki sırayı, Apple'ın Siri isimli uygulaması alıyor. Yapay zeka
jargonunda "kitap dahisi" diyebileceğimiz düzeyde olan Apple Siri, sorduğunuz sorulara
cevaplar verebilecek kapasitede. Örneğin bir yemeğin tarifini sorduğunuzda, Google ya da
Wikipedia gibi araçları kullanarak sonuçlar çıkarabilecek ve size sunabilecek durumda.
Ayrıca Siri, cevabı çok bariz olan bazı sorulara cevap verme ve bariz emirlerinize itaat etme
gibi yeteneklere de sahip. Örneğin Siri'yi kullanarak hava durumunu öğrenebilir, ajandanıza
işlediğiniz bir toplantının adresini GPS ile bulmasını ve sizi yönlendirmesini sağlayabilir,
hatta arkadaşlarınızla girdiğiniz bir iddiadan kazanarak çıkmanızı sağlayacak bilgileri size
sunabilir. Bu bakımdan, çok temel düzeyde bir asistan olarak düşünebilirsiniz. Artık yapay
zeka sayesinde, herhangi bir şeyi yazarak zaman kaybetmenize gerek yok. Tek yapmanız
gereken, telefonunuz ile konuşmak.
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14.2.2. Microsoft Cortana

Microsoft'un yapay zekası Siri'nin üzerine birkaç özellik ekleyerek bir adım öne
geçiyor. Bilirsiniz, "gerçek zeka"lar geçmiş deneyimlerinden öğrenerek gelecekte daha
doğru sonuçlara varabilirler. Cortana'da da bunun ilk izlerini görüyoruz. Örneğin daha
önceden sorduğunuz bir sorunun kendisini ve cevabını hatırlayarak, sonraki soruların
cevaplarını daha etkili bir şekilde bulabiliyor. Hatta Cortana, işi biraz daha büyüterek sizin
kişiler, nesneler ve yerler için kullandığınız takma isimleri bile öğrenebiliyor. Örneğin
evinize gitmek istediğinizde her seferinde evinizden "in" ya da "ahır" olarak bahsedecek
olursanız, birkaç seferden sonra size ne demek istediğinizi sormadan, demek istediğinizi
anlayabiliyor! Yani eviniz ile "ahırınızı" hafızasında eşlemeyi başarıyor. Bu, öğrenen
makinaların en temel özelliklerinden birisi ve geliştirildiğinde baş döndürücü sonuçları
beraberinde getirecek.
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14.2.3. Google Now
Rekabet söz konusu olduğunda, Google ile başa çıkmak bir hayli zor. Listemizdeki
en üst sırayı alamıyor olsa da, telefonlar bazında 1 numara tartışmasız bir şekilde Google'ın.
Google, Cortana'nın öğrenme algoritmasını biraz daha karmaşıklaştırarak, sizinle sohbet
edebiliyor. Örneğin Google Now'a "Eve gitmek istiyorum." dediğinizde, sizi oraya
yönlendiriyor. Ancak bu işlem tamamlandıktan sonra, herhangi başka bir bilgi vermeksizin
"Sence ne kadar sürede oraya varırım?" diye sorduğunuzda, "ora"dan kastınızın ne olduğunu
anlayabilir. Bu kulağa çok basit geliyor; ancak makinalar için müthiş bir adım. Bir diğer
örnek olarak "Arda Turan hangi takımda oynuyor?" diye sorabilirsiniz. Ona cevap aldıktan
hemen sonra, "Boyu kaç metre?" ya da "Kaç gol atmış?" diye soracak olursanız, size "Kim
kaç gol atmış?" diye sorunuzu tekrar ettirmeye gerek duymadan, cevabı verebiliyor. Bu,
gerçek insan-makina diyalogları konusunda büyük bir adım.
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14.2.4. IBM Watson
Watson, yapay zekanın göz bebeklerinden birisi. Önceden saydığımız 3 yazılımın
yanında, adeta bir süperstar gibi kalıyor. Watson, karmakarışık hastane kayıtlarını analiz
ederek, mantıklı desenler keşfedebiliyor ve bundan öğrendiği sonuçları size sunabiliyor.
Dahası, doktorların öngöremeyeceği kadar veriyi bir arada işleyerek, teşhis ve tanıda
tavsiyelerde bulunuyor. Hatta daha önceden gördüğü hastalardan yola çıkarak, tedavinin de
en uygun nasıl yapılabileceği konusunda fikirler ileri sürebiliyor. Yani Watson, gelecekte
hastanelerde size bakacak, tanıyı koyacak ve tedavi edecek doktorlardan biri olabilir. Elbette,
daha önceden saydığımız 3 yazılımda olduğu gibi, sizinle rahatlıkla diyaloga girebiliyor,
uzun sohbetler yapabiliyor. Gelecekte hastaneye gittiğinizde size bakan doktorun et ve
kandan ibaret olmasını beklemeyin. Metal ve plastiklerden ibaret de olabilir.
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14.2.5. IPsoft Amelia
Yapay zeka camiasının yeni yıldızlarından Amelia, artık ticari bir ürün olarak da
satışa çıkarıldı. Bu teknolojinin bir de hoş bir tarafı var: Amelia'yı üreten firma olan IPsoft'un
başkan yardımcısı Türkiye'de lise sona kadar okuduktan sonra ABD'de üniversite yaşantısına
devam etmiş ve orada kalmış olan Ergün Ekici (fotoğrafta Amelia ile birlikte görülüyor).
Amelia'da, daha önceden saydıklarımızın üzerine, bir de duygusal farkındalık eklenmiş...
Gelecekte bu sistemin müşteri hizmetlerinin yerini tamimiyle alması bekleniyor. Çünkü şu
anda otomatik müşteri hizmetleri makinalarının aksine, müşterilerin ses tonlarından yola
çıkarak onların duygusal hallerini algılayabiliyor ve ona uygun duygularla cevap veriyor.
Sadece mantıksal çıkarımlarda değil, duygusal çıkarımlarda da bulunuyor. Bu bakımdan,
yapay zeka jargonunda "sokak dahisi" olarak anılıyor. Yani Apple Siri'de olan "entellektüel
kitap bilgilerinin" ötesinde, sokaktaki herhangi bir insana hitap edebilecek bir düzeyde
olduğunu söyleyebiliriz.
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(http://www.evrimagaci.org/fotograf/114/6988)

Amelia: İnsan gibi düşünebilen sanal asistan
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Amelia insanların ne sorduğunu, nasıl hissettiğini anlayabilen bir sanal asistan. Yapay
zekayı kullanan birçok akıllı makineden farklı olarak Amelia, insan davranışını taklit etmek
yerine insanın düşünme biçimini anlamak üzerine kurgulanmış. İlk olarak WSJ yazarı
Christopher Mims’in dikkat çektiği Amelia’nın becerileri dışında, bizim için önemli bir diğer
nedeni

Baş

Mimarı’nın

Türkiye’den

bir

isim

olması.

Amelia’nın

yapımcısı

olan IPSoft şirketinde gelişmekte olan teknolojilerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev
yapan Ergun Ekici, IPSoft’a 2001 yılında katılmış. 1998 yılında kurulan IPSoft, bugün Asya
Pasifik’ten Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor ve dokuz ülkede ofisleri
bulunuyor. Kurumlara yönelik IT çözümleri sunan şirket, otonom ve bilişsel teknolojilere
odaklanıyor. IPSoft’un karşılaştığı vakaların yüzde 56’sını insan müdahalesine gerek olmadan
“akıllı makine”leri sayesinde çözümlediği belirtiliyor şirket tarafından. IBM gibi devlerle
rekabet ettiği söylenen IPSoft, Cisco, Accenture, Cygate gibi şirketlerle birlikte çalışıyor. Diğer
taraftan bilişsel teknolojiler alanında çığır açmak isteyen şirket, bunun için Amelia’yı
geliştirmeye devam ediyor. Ekici’nin yönetimindeki ekip, Amelia’yı sadece yüksek bir IQ’su
olan bir makine olarak değil aynı zamanda gelişmiş bir duygusal zekaya (EQ) sahip bir asistan
olarak tasarlamış. İnsan, daha doğrusu çocuk gibi eğitilmesi gereken Amelia sizden öğreniyor
ve zekası siz onu kullandıkça gelişiyor. Düşünce süreci ise özetle birkaç adımı takip ediyor:
Amelia’ya bir soru sorduğunuzda soruyu anlarsa cevap veriyor. Cevabı verebilirse, çözümü
bulmak için süreci başlatıyor. Cevabı veremiyorsa web’de arıyor. Web’de aradığı yanıtı
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bulamazsa soruyu bir insana -çalışma arkadaşına- yöneltiyor. Çalışma arkadaşının bu soruya
nasıl yanıt verdiğini gözlemleyen Amelia, bu davranış biçiminden öğreniyor ve bilgiyi saklıyor,
gelecekte kullanmak üzere. Bağlamsal filtreler kullanılan Amelia, farklı biçimde söylenen
ancak aynı anlama gelen cümleleri algılayabiliyor. Yani ona anlatmak istediğiniz şeyi, belirli
bir kalıp kullanmanız için sizi zorlamıyor. Şu anda metin merkezli bir arayüz kullanan Amelia,
farklı dillerde sorulara cevap verebiliyor ve dil öğrenebiliyor. Öncelikle kurumsal pazarı
hedefleyen bu sanal asistanın ilk etapta çağrı merkezlerinde kullanılabileceği düşünülüyor.
IPSoft’un farklı endüstrilerdeki müşterileri halihazırda Amelia’yı bu konuda test ediyor. Amaç,
Amelia’ya doğru cevabı vermesi konusunda tutarlı olmayı öğretmek. Yani gelen her çağrıda
müşterinin doğru cevabı alabilmesini sağlamak. Amelia’nın, henüz “Her” filminde
görebildiğimiz, yapay zeka tabanlı işletim sistemi Samantha’ya gerçek hayatta en çok yaklaşan
şey olduğu söyleniyor. Ergun Ekici, filmdeki gibi herkesin aşık olabileceği bir işletim sistemini
geliştirmenin arefesinde olduklarını belirtiyor. Bunun çok uzun zaman almayacağını da
vurguluyor (http://webrazzi.com/2014/10/01/amelia-insan-gibi-dusunebilen-sanal-asistan/)

14.3. Son gelişmeler

Google, kendi kendine video oyun oynamayı öğrenen ve oynadıkça ustalaşan yapay
zeka teknolojisi geliştirdi. Google’ın geçtiğimiz yıl tahmini 400 milyon dolara satın aldığı
DeepMind‘ın çalışmalarıyla, işe Atari oyunlarını öğrenerek başlayan teknoloji, deyim
yerindeyse rakip tanımıyor. Zira yapay zeka, kendi kendine öğrendiği 49 farklı Atari 2600
oyunun 29’unda insan rakiplerinin rekorlarını geride bıraktı. Yüksek skor yaptığında
“ödüllendirilen”

sistem,

oyunların

43’ünde, bugüne

kadar

algoritmalar

tarafından

başarılan en iyi skorları geçti.
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DeepMind’ın kurucusu Demis Hassabis ve Volodymyr Mnih, Koray Kavukçuoglu ile
David Silver’ın aralarında bulunduğu ekibinin The Nature dergisinde yayınlanan makaleyle
duyurulan gelişme, Google’ın yapay zeka alanındaki büyük hedeflerine giden yolda önemli bir
ilk adım olarak görülüyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri teknolojinin karmaşık görevleri yerine
getirerek ilerleme sağlamayı başaran, ilk yapay zeka sistemi olduğunu söylüyorlar. Deep Q
Network (DQN) adını verdikleri yeni yapay zeka sistemi, iki farklı yapay zeka tekniğini ilk kez
bu kadar başarılı bir şekilde birlikte kullanıyor. Söz konusu tekniklerden ilki hâlihazırda
Google’ın da kullandığı, derin öğrenme. Bildiğiniz gibi bu, makine algısını destekleyen
ve Facebook’un

görüntü

ya

da

Apple’ın

mobil

asistanı

Siri’nin

konuşmaları

anlamasını sağlayan yapay zeka tekniği. DeepMind’ın dolayısıyla Google’ın başarısı, bu
tekniği, derin takviyeli öğrenme (deep reinforcement learning) tekniğiyle başarılı bir şekilde
birleştirebilmesi. Derin takviyeli öğrenme tekniği, yazılımın hafıza ve ödül odaklı olarak sürekli
kendisini geliştirmesini sağlıyor.
Breakout, Video Pinball ve Space Invaders gibi Atari kuşağının iyi bildiği oyunları
başarıyla öğrenen Deep Q Network için bir sonraki aşama üç boyutlu oyunlar olacak. 90’larda
çıkış yapan video oyunlardan başlayarak, sistemin 10-20 yıl gibi bir sürede Call of Duty
oynayabileceği tahmin ediliyor. Görevin belki en kritik aşaması da bundan sonra başlıyor.
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Video oyunun içinde araç kullanabilen bir sistemin, bunu pekala gerçek hayatta da yapabilmesi
gerekiyor. Zira, Google’ın DeepMind’a bunca parayı sadece Atari ve diğer video oyunları için
ödemediği aşikar. Geliştirilen genel amaçlı algoritma, farklı görevlere uyarlanabiliyor. Google,
başta sürücüsüz araçlar ve robotlar olmak üzere yapay zeka sistemini gelecekte geniş çapta
operasyonlar için kullanmayı planlıyor (http://webrazzi.com/2015/02/26/google-video-oyunoynamayi-ogrenen-ustalasan-yapay-zeka/).
Günde 500 milyondan fazla tweet’in atıldığı Twitter’ın tüm bu içeriği kullanıcılarına
daha akıllı bir şekilde göstermek istemekte. Twitter bu yöndeki çalışmalarına hız kazandıracak
bir hamleyle,

yapay

zekanın machine

learning alanında

çalışmalarını

sürdüren

iddialı girişim Whetlab‘ı satın aldığını duyurdu. Cambridge merkezli Whetlab’ın uzmanlık
alanı hyperparameter optimizasyonu ve girişim bu konuda dünyanın en iyi teknolojisine sahip
olduğunu iddia ediyor. Pratikte girişim “yapay zeka için yapay zeka sunuyor”, yani machine
learning ile çalışan şirketlerin spesifik bir problemle karşılaştığında çözüm için
Whetlab teknolojisiyle işin uzmanlarından daha iyi sonuç aldığını söylüyor. Örneğin Whetlab’e
“Yüz tanıma konusunda daha doğru sonuçlar istiyorum” dediğinizde, teknolojisi sizin yerinize
otomatik olarak birkaç satır kodla halledebileceğiniz bir çözüm üretebiliyor, farklı tavsiyelerde
bulunabiliyor. Bunun için Whetlab’e verilerinizi göndermeniz gerekmiyor, Whetlab siz
operasyonlarınıza devam ederken sorunu analiz ediyor. Öğrenen teknoloji her problem
çözdükçe daha akıllı çözümler sunma iddiasında. Harvard, Sherbrooke ve University of
Toroto’dan araştırmacılar tarafından geliştirilen teknolojinin arkasında güçlü bir ekip var ve
Twitter satın almasının bu yönüyle yetenek satın alması özelliği taşıdığı da söylenebilir. Ancak
Whetlab teknolojisinin Twitter’a başta tweet’lerin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi ve öneriler
olmak üzere birçok yönden destek olabileceği aşikar. WhetLab açıklamasında şirketin 15
Temmuz itibariyle kapanacağı ve Twitter çatısı altında faaliyetlerine devam edeceği
belirtiliyor.
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(http://webrazzi.com/2015/06/18/twitter-yapay-zeka-whetlab/)

14.3.1. Video İzleyerek Yemek Pişirmeyi Öğrenen Robotlar
Yapay zeka alanındaki ilerlemelere her geçen bir gün yenisi ekleniyor. Makinelerin
insan aktivitelerini izleyerek yeni beceriler öğrenmesi ise tahmin edebileceğiniz gibi bu alanda
oldukça önemli bir eşik. Bu eşiği aşmaya yönelik bir haber de Amerikalı ve Avustralyalı bir
grup araştırmacıdan geldi. Akademisyenlerin yayınladığı araştırma sonuçları, robotlarına
YouTube’dan videolar izleyerek yemek pişirmeyi öğrenmelerini sağlayan algoritmalar
geliştirdiklerini gösteriyor. University of Maryland Institute for Advanced Computer Studies
ve Avustralya’dan araştırma merkezi NICTA’dan ortaklaşa yürütülen araştırmada yapay zekayı
eğitmek için derin öğrenme yöntemleri kullanılmış. Robotlar için seçilen aktivitenin yemek
pişirme olmasında becerinin çok farklı hareket kabiliyetleri gerektirmesinin etkili olduğu
belirtiliyor. Zira robotların hareketleri ayırt edebilmesi için araç gereçleri de tanıması gerekiyor.
Robotlara YouTube’dan seçilen 88 farklı yemek pişirme videosu izletildiği görevdeki bir diğer
zorluksa, videolarda farklılık gösteren ortamlar ve arka plan renkleri gibi değişkenlerin olduğu
notlar arasında. Araştırmacılar, bu tip değişkenlerin varlığında, robotların geleneksel
yöntemlerle eğitilmesinin mümkün olmadığını söylüyorlar. (Araştırmacılar, robotların nesne
ve kavrama türü tanıma konusunda Convolutional Neural Networks (CNN) yaklaşımı
izlemeleriyle farklılaşıyorlar.
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Derin öğrenme alanındaki son gelişmelerden faydalan araştırmacılar geliştirdikleri
algoritmalarla,

söz

konusu

zorluklara

rağmen

robotların

izledikleri

videolardaki

insan hareketlerini tanıyabilmelerini sağlamışlar. Hatta algoritmalar robotların, izledikleri
videodaki kişinin bir sonraki hareketini de tahmin edebilmesine izin veriyor. Araştırmada,
robotların objeleri genel tanıma yüzde 79, nesneleri tutuş biçimlerini tanıma yüzde 91 ve
eylemleri tahmin etmeleri yüzde 83 doğruluk oranlarıyla sağlanmış. Gelişme robot şeflerin de
eskisine

göre

daha

yaygın

olarak

kullanılacağını işaret

ediyor

olabilir.

Oxford

Üniversitesi’nden araştırmacılar 2013 yılında yayınladıkları bir makalede önümüzdeki 10 yıl
içinde hızlı yemek (fast food) üretim ve servisinin robotlar tarafından yapılma olasılığının
yüzde 92 olduğunu belirtiyorlardı (http://webrazzi.com/2015/01/05/youtube-video-izleyerekyemek-pisirmeyi-ogrenen-robotlar/).

14.3.2 Duygu Tanımaya Odaklanan Yapay Zeka Girişimleri
“Bir sonraki 10 bin yeni girişimin iş modelini tahmin etmek zor değil: X’i al ve yapay
zeka (AI) ekle” Wired dergisi kurucu editörü Kevin Kelly’nin geçtiğimiz Ekim ayında, yapay
zekanın potansiyelinin sonunda ortaya çıkmasını sağlayan üç önemli kırılımı ele
aldığı yazısında geçen bu sözler, yılın en çok akılda kalan anektodlarından biriydi.
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Kelly tahmininde pek haksız sayılmaz, zira yapay zeka, derin öğrenme gibi çalışma
alanları Google, Baidu, Facebook ve Apple başta olmak üzere teknoloji dünyasında en çok ilgi
gören konuların başında geliyor. Yapay zekaya odaklanan Scaled Inference; derin öğrenme
alanında çalışan Vicarious gibi yatırım destekli teknoloji girişimlerinin yanında, yapay zeka,
tarımdan seyahate farklı endüstriler; pazarlamadan insan kaynaklarına farklı iş alanlarını da
dönüştürmeye başlıyor. Yapay zekanın yanında adı sık sık anılan insan ve bilgisayarların
etkileşimine odaklanan Human Computer Interaction (HCI) girişimleri de büyük ilgi görüyor.
HCI girişimleri, hareketten sese, yüz ifadelerinden duygulara kadar farklı yönlerden insanları
tanımaya çalışıyor ya da arttırılmış gerçeklikle yeni deneyimler kurguluyor. HCI
girişimlerinden duygu tanımaya odaklananlar arasından en çok ilgi gören dört girişim ise şu
şekilde sıralanıyor:
Affectiva: Duygusal analitik ve zeka konusunda önde gelen girişimlerden biri olan
Affectiva’nın teknolojisi görsel etkiye verilen duygusal tepkileri anlamaya odaklanıyor.
Duygusal tepkileri tanımlama için yüz ifadelerini analiz eden Affectiva, bugüne kadar 75’ten
fazla ülkede, yaklaşık 2 milyon 300 bin farklı yüzle çalışmış. Affdex adındaki algoritması,
yüzün, butun, göz, ağız gibi ana bölgelerine odaklanıyor, bu bölgeleri piksellere çevirip, her bir
ifadeyi belirli piksel rengi, dolgusu ve dokusuna göre sınıflandırıyor. Affectiva’nın kullanılmak
için bir webcame ihtiyaç duyan teknolojisi, başta reklam verenler olmak üzere, kullanıcı
tepkilerinin derin analizine ihtiyaç duyan birçok kurumun ilgisini çekiyor.
Beyond Verbal: Bir diğer duygu analitiği girişimi Beyond Verbal, kullanıcılarının
duygularını anlamak için sesi kullanıyor. Telefonda, mikrofonda ya da sesle kontrol edilen bir
uygulamada kullanıcının sesinden duygularını anlamaya çalışıyor. 19 yıllık bir araştırmanın
ürünü olduğu belirtilen Beyond Verbal, 30 dilde yüz binlerce duygu etiketli ses kullanılarak
geliştirilmiş. Geçtiğimiz Eylül ayında 3,3 milyon dolar yatırım alan Tel Aviv merkezli girişim,
konuşmaların içeriğiyle ilgilenmiyor, sadece sesi dinleyerek gerçek zamanlı duygu ölçümü
yapıyor. Beyond Verbal teknolojisiyle kurumsal, pazar araştırmacıları ve uygulama
geliştiricilere yönelik çözümler sunuyor. Yatırımla birlikte bunlara kişisel bakım /sağlığı da
ekleyen Beyond Verbal bulut tabanlı Wellness API’ını yayınladı. Wellness API, akıllı telefon
ya da giyilebilir cihazların kullanıcıları dinleyerek duygusal sağlık durumunu takip etmesini
sağlıyor.
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Emotient: Duygu duyarlı bilişim mottosuyla geleceğe öncülük etme iddiasındaki
Emotient, University of California Machine Perception Lab’de doğmuş. Girişimin Danışma
Kurulu’nda yüz davranışı ve makine öğrenimi alanının iki önemi ismi Doç. Dr. Paul
Ekman ve Terry Sejnowski yer alıyor. Duyguları tanımak için yüz ifadelerine odaklanan
Emotient, gerçek zamanlı olarak webcam’den ya da video ve fotoğraflardan küçük duygu
değişimlerini bile anlayabilme iddiasında. Emotient API’sıyla müşterilerinin bu analizlere
erişmesini sağlayan girişim, 2013’te göz takibi ve biyometrik yazılımlara odaklana iMotions
ile işbirliği yaptığını duyurmuştu. Emotient geçtiğimiz Mart ayında 6 milyon dolar ikinci tur
yatırımı almıştı.
Cogito: İnsan davranış ve duygularını anlamak için sese odaklanan bir diğer girişim
Cogito, sağlık sektörüne odaklanmasıyla farklılaşıyor. Sesle duygusal analizi birleştiren
teknolojisini geliştirmek için çağrı merkezleriyle çalışan Cogito, ne önemli sinyalleri
yakalayabilmek için 80 milyon davranışsal veri noktası tespit etmiş. Bunun sonucunda
depresyon ve stres gibi işaretleri algılayabilen algoritmasıyla Cogito, ilk ürünü Cogito Dialog’u
çağrı merkezleri için geliştirmiş. Müşterilerin ses, konuşma hızı, akışı, sesin tınısı gibi
parametreleri ölçüyor ve bunları işe yarar bilgiler şeklinde gerçek zamanlı olarak bir gösterge
panelide yayınlıyor. Cogito daha önce Boston Maratonu bombalama olayının bireyler
üzerindeki

psikolojik

etkisini

ölçen

Companion

mobil

uygulamasıyla

gündeme

gelmişti. Şirketin bugün Raytheon ve United States Government’s Defense Advanced Research
Projects Agency (DARPA) ile birlikte mobil telefonlardan güvenli bir şekilde kullanıcıların
duygularını analiz eden bir sistem üzerinde çalıştığını da belirtmek gerekebilir. Yine de
girişimler için bu oldukça üst düzey bir ilgi (http://webrazzi.com/2014/12/11/duygu-tanimayaodaklanan-4-onemli-yapay-zeka-girisimi/).
Yapay zeka ve onunla yapılabilecekler gelecek 30 yılımızı yakından etkileyebileceğini
söyleyebiliriz. Hatta daha da ileriye gidersek yapay zeka alanındaki çalışmalar ile yeni
meslekler, iş alanları açılarak bunun bir diğer sonucu olarak bazı alanlar ve meslekler insan
gücü ihtiyacı bakımından hayatımızdan çıkabilir. Google’ın DeepMind’ı 400 milyon dolara
satın alması, IBM’ın Watson’a 100 milyon dolar bütçe ayırması ile birlikte bu alanda faaliyet
gösteren şirketler oldukça önem kazandı. Bizde sizlere yapay zeka alanında çalışmalarını
sürdüren ve geleceği şekillendirebilecek 11 girişimi tanıtacağız. Yapay zeka deyince genel
olarak aklımıza bilim kurgu ve robotlar gelse de aslında kullanıldığı alanlar ses tanıma
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teknolojisinden, oyunlara kadar geniş bir yelpazede yer alıyor. Yazımızda sizlere aktaracağımız
girişimlerin ortak özellikleri erken aşama girişimi olarak kabul edilmeleri ve 2013 yılı
içerisinde yalnızca tohum yatırımı ya da Seri A yatırımı almış olmaları.

Wit.ai: 3 milyon dolar yatırım alan Wit, Apple Siri benzeri bir API
geliştirerek ses tanıma üzerine çalışmalarda bulunuyor.

Idibon: Ana dil işlemeden farklı dillere yapısal işlemler üzerine çalışan
girişim 6,9 milyon dolar yatırım aldı.

Alchemy API: “Deep Learning” olarak alanda NLP ve resim tanıma
üzerine çalışan Alchemy, Access Venture Partners’dan 2 milyon dolar yatırım aldı.

Expect
Labs: Yazılım geliştiriciler için cihazlar ve uygulamalar arasında ses
arayüzleri alanında çalışan Expect aralarında Google Ventures’ında olduğu yatırımcılardan 2,4
milyon dolar yatırım aldı.

Enlitic: Tıbbi görüntüleme üzerine “Deep Learning” alanında çalışmalar
yapan şirketin 2 milyon dolar yatırımı var.

Wise.io: Servisler için makine öğrenimi üzerine çalışmalar yapan girişimin
2,6 milyon dolar yatırım aldı.

Nervana Systems: Donanımlar için “Deep Learning” uygulamaları
geliştiren şirket 3,9 milyon dolar yatırıma sahip.
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PredictionIO: Açık kaynaklı makine öğrenimi üzerine serverlar tasarlayan
PredictionIO’ya 3 farklı yatırım şirketinin 2,5 milyon dolar yatırımı var.

Scaled Inference: Yapay zeka alanında bulut tabanlı servisler geliştiren Scaled
Inference’in aralarında Felicis Ventures’ın da olduğu üç farklı yatırım fonundan toplam 4
milyon dolar yatırımı var.
Kasisto: Kurumsal mobil uygulamalar için etkileşimli yapay zeka
platformları tasarlayan Kasisto 2013 yılı içerisinde 2,25 milyon dolar yatırım aldı.

x.ai: Yapay zeka ile güçlendirilmiş kişisel asistan servisi geliştiren x.ai aralarında
Softbank Capital’ın da olduğu üç farklı yatırım fonundan 2,1 milyon dolara yatırıma sahip
(http://webrazzi.com/2014/11/04/yapay-zeka-alaninda-takip-edilmesi-gereken-11-girisim/).

14.4. Bilim İnsanlarından Yapay Zeka Uyarısı
Yapay zekayla kontrol edilen silahlar ya da katil robotlar, hedeflerini insanlarla
doğrudan iletişim kurmadan seçip vuracak'
Bilim insanları çok sayıda ve düşük maliyetle üretilebilen otonom silahlar konusunda
uyarıda bulunarak, bu silahların, kolayca karaborsaya, oradan da terör örgütlerinin eline
düşebileceğini söyledi. Araların da ünlü ingiliz astrofizikçi Prof. Dr. Stephen Hawking'in de
bulunduğu bine yakın bilim insanı yapay zekanın potansiyeline dikkat çeken bir mektup kaleme
alarak, “Yapay zekayla kontrol edilen silahlar ya da katil robotlar, hedeflerini insanlarla
doğrudan iletişim kurmadan seçip vuracak" mesajı verdi.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Uluslararası Yapay Zeka Konferansı'nda okunan
mektupta "Hedef seçiminde hala insanlara bağlı olan seyir (cruise) füzeleri ve insansız hava
araçlarından farklı olarak yapay zekayla kontrol edilen silahlar ya da katil robotlar, hedeflerini
insanlarla doğrudan iletişim kurmadan seçip vuracak. Büyük bir askeri gücün otonom silahları
geliştirmeye başlaması, korkunç sonuçlara yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.
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Otonom silahların barut ve nükleer silahların ardından savaş alanında "üçüncü devrim"
olarak nitelendiğine dikkat çekilen mektupta, "Nükleer, kimyasal ya da biyolojik silahların
aksine otonom silahlar, çok sayıda ve düşük maliyetle üretilebilecek. Bu silahlar, kolayca
karaborsaya, oradan da terör örgütlerinin eline düşebilir. Dünyanın önde gelen askeri
güçlerinden birinin otonom silah geliştirmeye başlamasının, küresel bir yarışa yol açması
kaçınılmazdır. Bu durumda otonom silahlar, geleceğin kalaşnikofu haline gelecektir" dendi.
Otonom silahların suikastler, soykırım ve nüfus kontrolü gibi kitlesel ölümlere yol açacak
eylemler için ideal seçenek olacağına işaret edilen mektupta, "Dünyanın önde gelen askeri
güçleri, otonom silah geliştirme yarışını daha başlamadan sona erdirmek zorundadır" ifadesine
yer verildi.
Mektubu imzalayanlar arasında Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, merkezi
Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikan uzay
taşımacılığı şirketi SpaceX şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, İngiliz yapay zeka
araştırmaları

yapan

DeepMind

şirketinin

kurucusu Demis

Hassabis,

filozof Noam

Chomsky ve Google yöneticilerindenPeter Norvig de yer alıyor. Mektup, Yaşamın Geleceği
Enstitüsü'nün (Future of Life Institute - FLI) internet sitesinde de yayımlandı
(http://t24.com.tr/haber/bilim-insanlarindan-yapay-zeka-uyarisi,304344).
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Uygulamalar

387

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yapay zeka kavramı, teknolojileri bu teknolojilerin akıllı uygulamalar ile
hayatımızda nası yer ettiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının yapay zekâya yaklaşımlarındaki iki
farklı akımı ifade etmektedir?
a)

Sembolik-Sibernetik

b)

Sanal-Sibernetik

c)

Sembolik-Sanal

d)

Sanal-Siberuzam

e)

Sembolik-Sembolik

2)
Aşağıdakilerden hangisi yapay zeka kapsamında yapılan yazılımlar arasında yer
almaz?
a)

Evolver

b)

Genetic Algorithm User Interface

c)

XperRule GenAsys

d)

MESTA

e)

Hiçbiri

3)

Aşağıdakilerden hangisi Apple’ın popüler yapay zeka uygulamasıdır?

a)

Watson

b)

Iphone

c)

Siri

d)

Amelia

e)

S5

4)
Derin öğrenme alanındaki son gelişmeler sonucunda aşağıdakilerde hangisi
geliştirilmiştir?
a)

Dans eden robotlar

b)

Yemek pişirebilen robotlar
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c)

Temizlik yapabilen robotlar

d)

Konuşan robotlar

e)

Savaşan robotlar

5)
Aşağıdakilerden hangisi duygu tanımaya odaklananlar arasından en çok ilgi
gören dört girişim arasında yer almamaktadır?
a)

Affectiva

b)

Beyond Verbal

c)

Emotient

d)

Siri

e)

Hiçbiri

6)

Aşağıdakilerden hangisi yapay zeka ürünü olan Amelia’ın özellikleri arasında
yer almamaktadır?

a)

Amelia'yı üreten firma IPsoft’tur

b)

Diğer akıllı uygulamalara göre duygusal farkındalık özelliği eklenmiştir

c)

Entellektüel kitap bilgilerini sunmaktadır

d)

Müşterilerin ses tonlarından yola çıkarak onların duygusal hallerini
algılayabiliyor

e)

Bu sistemin müşteri hizmetlerinin yerini tamimiyle alması bekleniyor

7)

Aşağıdakilerden hangisi yapay zeka ürünü akıllı uygulama olan Siri’nin
özellikleri arasında yer almamaktadır?

a)

Siri’yi üreten firma Apple’dır

b)

Diğer akıllı uygulamalara göre duygusal farkındalık özelliği eklenmiştir

c)

Entellektüel kitap bilgilerini sunmaktadır

d)

Çok temel düzeyde bir asistan olarak düşünebilir

e)

Bariz emirlerinize itaat eder

8)

Aşağıdakilerden hangisi yapay zeka ürünü olarak duygu tanımaya odaklanan
Affectiva’nın özellikleri arasında yer almaktadır?

a)

Kullanıcılarının duygularını anlamak için sesi kullanır

b)

Teknolojisi görsel etkiye verilen duygusal tepkileri anlama
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c)

Duyguları tanımak için yüz ifadelerine odaklanır

d)

Sağlık sektörüne odaklanır

e)

Gerçek zamanlı olarak webcam’den ya da video ve fotoğraflardan küçük duygu
değişimlerini anlayabilme iddiasında

9)

Aşağıdakilerden hangisi yapay zeka ürünü olarak duygu tanımaya odaklanan
Beyond Verbal’ın özellikleri arasında yer almamaktadır?

a)

Kullanıcılarının duygularını anlamak için sesi kullanır

b)

Telefonda, mikrofonda ya da sesle kontrol edilen bir uygulamada kullanıcının
sesinden duygularını anlamaya çalışır

c)

Sağlık sektörüne odaklanmıştır

d)

30 dilde yüz binlerce duygu etiketli ses kullanılarak geliştirilmiştir

e)

Sadece sesi dinleyerek gerçek zamanlı duygu ölçümü yapar

10)

Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının yapay zeka konusundaki uyarıları
arasında yer almamaktadır?

a)

Yapay zekayla kontrol edilen silahlar

b)

Katil robotlar

c)

Düşük maliyetle üretilebilen otonom silahlar

d)

Hedeflerini insanlarla doğrudan iletişim kurmadan seçip vuran robotlar

e)

Silah üreten robotlar

Cevaplar
1) A, 2)D, 3)C, 4)B, 5)D, 6) C, 7) B, 8) B, 9) C, 10) E
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