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ETKiLEŞiMLi ViDEODANETKiLEŞiMLi TV YAYıNCıLIGINA

Etkife.imU i\Mideonedtr?
Yrd. (Doç.
Etlklileşimlivideo

AHMET ·DURMAZ

sılk te:~rarl'andığı

'günüve TÜlrlkiye'delkii
muhtemel uygıu!amal'a1rl açısmdan bakiabiliriz. Et!kileşimılii video (iın
teractive video) sözcüğü inısan ve ib'ilgi1s1ayaır arasmdakl liıkii, yönlü etkileşimin. yayın teknolojisi ya dıa video araçlan He yapılmast olarak
taınımılanalb'iHr. Bu tanım iıkii, dieığlişi1k açıdan ele alınabilk iıliki, her
e~ki:leşiıml'i sistemin ik'aılbi, motoru g,iibi işleyen bHgisayaıııdır.Bütün
etkHeşimıli sıstemler mlilklroişıl'emci dorrarurn» ve yazılımı etrafında
gel'işttrİ'limiştiır. ikincisi, e<t!kileşimıli ststerrrler, video gösteridiilerli (ekran) ve video yayıncılığıının iletim kanallarıyle tanımlandığından
televizyon, vtdeolaodarı çok daıha ıgıeniş bir allıana yayiıirI". Teleton da
bu iletim ikana:Haınmn lçindedlr. Çünlkü, telefon haelan özel etklieşlm
ii amaçlar için sınırlı veri ve video (her çeşit görıüntü) iletimiıni kurab'iılmeikltedliir. Bu nedlenıle telefon da etklleştml! video te1kniolojisHlletim
ağ.l'aırı ndan s'ay lılı r.
müzdakorıuya

TV

nedir? Bu sorunen çok

o-,

yayıncıılığıı,

eığiıtiım pııolgrramcHğl

ilik zamanlar etkileşimli video sisteminin geliştirilme nedenlerinden en önemli olanı, tükettel piyaısa1sımn genişletiılmes'j ve 'iızıleyi
eliert en zahmetsiz şelkiıl!de (telefon ve televizyon aıraeılığıyıla) tüketime katkıda bulunabilmelerlnl sağlamaktı. Etkileşimli Video, hem
görüntü yayıncıük IkanaH'airlınJ 'kullılaınmaısı, hem de· ekrarıda tzlenebll105

mesl dolayısıyia, etkiıleşime yöınelii1k programl'ar ve, servtslertndekt
kendi 'amacına uygun hale getli<riJebi,Hr. Bunlar arasında pasif ve sınırlı stseernler (ıgüvenlik ststemlerf) olduğu gibi,
çok geniş anlanlara yayılabilen karmaşık bilgi dağıtım servtslerl de
bUllunmaktaıdır. Bımlara ek olarak, Het!i'Şlim, bHgi eğilence, oyun, toplurnsel olaylar, t'Oipllıum yaşerrtısı. maıli, ekonom[jlk alanlarda potanelyel.
etklleşfmll video lhtlyacmt karşuayen finmaılar servlsler bulunmakta.
Bu firma ve servlsleralarnn geniiş'le1yece,ğini, potansayeltn çok büyıülk
deği'şi'ldiklell'!le

oldiuğlUınu,ellelktıronilk mediyaınm gelişimine bağ:! i ol'a,raık büyüyeceğ1ini

beli irtmeMedli rle1r (1).
lihe Oxford Engılish Dletlonary qeçlşslz fiiıi olan «1:0 lnteract»l
tarurnlar: «karşılıklı hareket etme, bilibirini etkllerne.» Bu kısa
ve net tarum belki de günıümüzde anlaşılması zor, gelişmekte olan Insan ile m'ilkroi'şllemci arasmdek: ertik'Heşimianlamaya ya rdırnc i olaşöyle

caknr.
Geleneksel teoriyegüre bHgisa,yar ve diğer yenieılelktronilk tekgüçlü patren olan in1s'aınoğlun'un elindie bir araç olsa dıa,
de,ğij'şen ve qellşen okul görüşü insan lle maikineaırasındaki etklieşlme teoriden çok pratik açıdan ba!~mak,tadır. Bu i'llişkiye hem duygu·
saı hem die biılims'ell aınlamda ibaıkıılıdığındia. bulunsrılar, bu iıl'işkiyesa
dece kuilaruc: ve alet (araç) diye b'aıklıldığınıda bUlIıunıanlardaın daha
karmaşık bir yapıdadır. Burada Ikişinin zekası He bHgij,sa1yaırın mikrodevreleri (microcircuitry) arasında bir etkileşim vardır. Her ne kadar zelka iıle bu derece iıliıntilli olmasa da linsıanoğlu her zamen ıkuıl·
Iandığı araçlarla çok yakın ilişıkide olmuştur. BHgisayarın insanlar ve
kullandjklan aletlerle olan iliş'kisini değiştirdiğini kimse inkar edemez, fakat bu yeni ilişkininözü nedir? Etlkileşimiill doğal durumu nanoıojıler,

sıldır?

Gün qeçtkçe çoğ,al'an bıiır sahne haıyal edtn: Ofiste veya eıvde
TV ekranı (dlsplay) önünde oturan blr insan. Elinde bir soru, bir problem veya bir ödev var, Sonuyu sorar, problernl« ana hatlanruçıkarır
veya ödevlrı tas I'a,ğ ın i çi'zer. Biıııka'ç saniye ıçınde. 'biıIıgisayaır soruyu
cevapler. ptıo'blemiçözeır veya ödevt hazırlar. işte bu :iınıs'an ile maklna
arasındaiki etlkiıleşimdir. Kişi, parametreler! ortaya ~kioyaır ve bilıgisa
yar bu parametreler dlahiılıindıe işlem yapar. Faikaıt 'i,ş henüz bltmernlş
tlr. Her çözüm yeni bir problem, her cevap yeni bir soru doğumr.
Bu örnekte tek öğrenen insan değHdlr. Makina da öğirenmeıktedir.
(1)

Hayıt,
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R. Hilemen. The New Electronic Medla, s. 60.

insan teorik yargılar orta'ya koyarken makina nlcel anl'amd'a öğ-ren
m elktedliır , falkat ylne de bu bliir ka1rşılılkilı öğırenmedtir.
Özetle, o kadar hızlı öğ1reniyoruz ki, biz ve bllqlsayartarırmz karhareket edebillyor. faikat, halen bu etkileşirnin öıJünıü veya zihinsel ya da duygusal olarak bizi nereye kadar qötüreblleceğlnl tam
olarakaolayamadık. Tek b1ildiğimiz, etlkileşimin varlığı ve yaşannmm
şl'lı 1kıll'

k!öküındıeın d'eğiş.Hrecektir.
Etlki.le'şim:l'i video proqramlan ve servlelerln ana hedeflerinden
biri tüke-Nci plyasasıdtr. Hemen hemen her evde bulunan televizyon
ve telefon tekrıolojlsl ille, ertkileşimli video endüstrisinlin amacı, bu
tellmOlloj'ileri rkU'lılanarak tüketlcilert, tele alışverişten bil'gigiri'şiıne
Ilnformatlon) kadar herşey için daha karrnaşık Isophlstlcatedl e'tkileşlmll servisleri kullanmaya özendirmektir.

Tükettel piyasasmdalcl ekonomik sıkınrtılaır tÜ'ketic'in'in ucuz,es·

nek vaqüvenlllr sistemle-I" istemesi, etkl i eştrrrl i servlelerln

detaylık

smırtanru ertkiılemelktediir. Bütün bu sınırlamalaıra rağmen, biılgisayar

her türde daha karmaşık yapıda etkrleşlrnrl sistemlerin tüıketic1i evlerine giırişine imkan s.ağlamalktadı,r.
EtkileşimN servlslerle 'ilıgHi

testter.

pırog,ramm içeıriğ'iniın eski

modası geçmiş bile olsa, tüketlcinln bu etlkile'şimli formata ilgi duy-

duğunu ;göstermektedir. Örıneğin, basıt etklleşlmli formata sahip test
yayınındaki biır yereıi televizyon Istasvoncndak! çal i şmala 1", etklleşl

min kendi basma daha büyük bir izleytci kltlesl oluşturmasryla sonuçlanıdığı bil'inmeikted'iır.
Etkileşlmll

video endüstrisinin yapmayı öınerdliğ'i, normal blr va'bi·r parçası olarek yaşantısun dieğ-işrtiınme1ktir. Gazete ekııma. manavdan ahşverfş yapma veya ofise g'itme; etki i eşıimli
video bu qeleneksel ışlerln yer'ini 'almasa da bu işılere yeni boyutııaıl"
kazandııraralk yaşantımızı dieğiştireibii lr.

tandaşı billıgi çağınıın

Tüike'tiıciıler,eıtlkiiıleş'imil'i video IMe btrieşttrilmlş bazı yeni servislerln varlığıının farkına vardılar. Tipik tüketici hareketi ahlak'i hor
görme'yi die lçlne elan bir ik/az giiıbi ortaya çıkar, Tüketteller yenli teknolojileri denemeye ve onlar hakkında birşey öğrenmeye hevesli 01salar da, vaad edilenleri vermeyebllecek olan yeni servtslere güçlüki e ka.zaındıık;1 an parayı yaıtıırmalk lstemezl er. Eğıer yeni servi sler bli,linen lhtlyaçiarr 'karşıılamadta yetersiz Ise bu iste1k'sizlliik bir antamda
doğrudur {2).

(2)' Hoyt. R. Hllsmcn, The New Electronic Medla, s. 62,
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Etkil:eşiml.i Video Uygulama Alanları
Etkileşimli

video programcılığı i-çin düşünüleolert« çoğu henüz gerçekleştlrlimernekle blrlrkte iş, eğlence ve eğitim alanında büyük ekonomilk potansiyele 'sahiptirıleır. B1u nedenle etki i eşlimli video hareketlinin i~Üiçülk 'bir bölürrul için önemli televlzyon şebekeıleri Inetworks),
kablo TV yayıncıları, ses, gÖrüntü ve veri (data) yayıncılık şirketle
ri ve elektronik iletişim devleri arasmda bir yarış başladı. Öncelikle
deneme amaçlı, birlkaç tane ereki-Ieşimli video servlslert Ij'ş'letmeye
açıldı.
EtkUeşimli GÜV1enliik ve ızııerne Slistemle-l"i

TükeNcH etkileşlmlt servlslertn en basttl ve en pratik uıy'gula.
evlerdekl ıgüvenıliık, yangın, enerji tüiketimi ve tıbbi alarm
-konıulıu Izierne servlslerl O luş"lJurmaıktaıdıır. Evle-re ıkaırşı düzenlenen hır
~Hzlığın artması. dev-amlı yangın korkusuna bağ:\ı videotext güvenliik
ve yanıgıniz,leme .sisterrslert tüketici plyasasrnda yer almıştır. Genelllilkle biır katılolu televizyon şebekeel aracılığıyııa çalrşan bu Izleme slstemleri, pasif olduğıundan ve ev sahibi tarafından yapılacak
blr harekete gerelk diuyUlmadığından plyasadekl eın ucuz ve tesisatm
kurulmasıının en koray olduğu etlkilleşlimlli video s'lsternlertdlr ve ev
sahiplerinin en çok ihtiyaç duyduğu, huzuru sağlamaktadır.
masmı,

Amerika'da. buıgün yaklaşık bi'r rnllyon evde etkileşlmll izleme
sistemleri bulunmaktadır. Öncelert. ev ,güven'liği ve yanıgın belHrleme sistemleri yerinde alarm çalması veya yerel polise, koruma
gÖrevlilerine slnval qönderrne iqibl değıişilk alarm ereçlen kuHanıl
makta idi. Bu tür alaırmlar 'gün gelÇltliıkçe artarı bir sayıyıl'a ya slrıyal
leri ileten kablolu televizyon hatları ile ya da alarmı sayısal çevirme
kullanarakileten telefon hattı ile merkezt 'izleme istasyonuna bağ
ıi anma~taıdıır.

Güvenlik endüstrisindaki 'Uzaktan kumandalı alarmıarda ev sahlplerl alarmm doğırlUdan yerel pol'lae veya merkez lstasyonaqltrne
filk;J1inden hoştanduar ve uzakranalarm siınyaHeırin:i terclh etmeye baş
ladılar. Hırsız alarrru ya otomatiık sayısal atayıcı sayesinde merkez
lstasyona uuıl'aşab'iılmeikte ya da polis veya itfaiye ile ba1ğılantı 'kurabi:lmekıtediır. Tele sekreter olarak da kullanılan otomatilk atayıcı bir
'kere proqramlansmş nurnaraya ulaştığında ka.ydieıdiılmiiş mesa] i tekımr tekrar okur.
108

Ksbiolu izleme sistemleriinin (caole-based monttorlrıq systems)
blriikte, bir çok ev sahlbl, eski telefonteknoiojlsinden daha fazla imıkıan sunarı kalbiolu lzlemenln bazı formlarım tercih etmeye başladtl'ar. Bir kıaıbilolu televizyon steternl, bÜl:Üın kablo üyelerinin
evleırini birkaç sanıyede bir gözdengerçiren ve muhtemel alarrolart
ortaya çıkartao bHgis'ayada dionatıılımlş'tıır. Bu ststemlerde kalblo operatörleri için pahalı teçhizata ihtiyaç olsada, üyelere gerekli teçhizat
çok bastttlr, bu da miık:roişlemci temellt alarrn donenınuna bağılı
standart kalblo teominabldie.

çjkış: iıle

Yangın

ve güvenlilk izleme slistemlerinin yanısııra, ev video telk-

nolojlei, iztemenln diğer tür'leırini die önermektedir. En önemltlerinden
birisi die, tıhibii. alarm Sistemi (medlical alert system) dk. Hasta, alarm
kesildiğinde merkez istasyonu harekete geçirecek bir tıbbi alarrn aletine bağlanır. Diğer izleme sistemi evletdeki enerji tasarrufunu sağ
lar. Bu tÜirsisrtemleır evin ıstsıru. havatand i rrrrasın i ve diiğer enerji
sistemlerini otomatikman Izleyerek ısıyı ayarlar ve maksimum enerji
verlmlIçln diğer kontrollerl yapar (3).
Doğrudan

Görüntülü Pazalr!l:ama (Direct Video Ma'rke,t!ing)

Televizyon mal ve servis satışlarında çok güçlü bir araç olduğu
nu 'kamelamıştır. Broşür veya gazete re'kılamı ne kadar gösterişli olursa olsun, bir telefonla satış ne kadar ikna edici olursa olsun hlçblri
iyıi bir TV reklamı (video commerclal lHe karşilaştmlamaz. Ev-video
endüstrlsl televızyorum ikna edici güaünden yararlanmaya ve bu yeni
teknololllerln etkileşimli kapasiteleri ile birleştirmeye başlamaktadır.
Etkileşimli tuş takuru (Interactlve keyıpad) ya da terminal ile TV ekranlarrı~Ulllanaraık, tüketiciler dıoğ1r-uıdan ününleiri slpartş edebileceklerdir. Sattş gücünün yaorsrra, ev videosu'ruırı piyasa erasnrmaeı ve
potaoslyel tüketiciy! hedefierne gibi avantajlan da bulunmakta. Sı
nır'lı yayın (narrowcasblnq) ve etkileşlrnl! çevre 'iıle video satıcılan.
normal şebeke televizyon reklamcılannm izleyicileri halk!kında öğıren
diklerinden daha fazlasını öğreınebHeceikller. Arıket ve piyasa araştı'r
ması düzenteylotlert: önne'ğin At1bitron Inc. ve A.C. Nii'eılsen lnc., kablo televizyon ve etkileşimi video pazartamesr için özel araçlar qellş
tirmede rekamcrlık erıdüstrielne yardım etmektir (4).
(3)
(4)

Hovt, R. Hüsmon. The New Electronic Media, s. 63.
Hovt, R. HHısman, The New Electronic Medla, s. 64.
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Video pazaırılama servlslerl iıkii çeşittir. Biılıgıj\end'kici ve bilıgHen
dirirken anında işlem yaptırabilen servisler. Bilıgilendiren servisler,
ürün ha'kkınıdiaıki 'bHıgiyi video ürün ekraruna, fiyat listesi ve diğer bHqllerle blrllkte sağlıamaya oda\kil'amr.işlem yaptıraibi'len (etkileşimli)
servtsler ürün halkik ınıdak i bngiyi sağl'amaıkıla birlikte tzleylclye anın
da isıter ev-video tuş takımı ileister telefon ile ürünü sipariş etme
im1kıanı verir.
Tele

Alış-Veriş

Bil:ginin irki yönlü akışı lçin video teknolojls! kuıllanılma1kta, video
sinyallerinin tüketiciye Idownstrearn) iletimi için ksblo şebekeıleri
ku Haınıılı,rıken, tükelHcıinin ürün stpartşltçln 'kıu'Handığl iletim şekıli te'leforı hatlandır. Deneme safhasındaıki servlalerln gerçekte önemi
teile alış-verişin pazerianmesıd«. Operatörler, 'bIiılgisayar teknolojisi
ve yeni teknikler 'kiullanaraik qelerıeksel doğıwdan pazariama teiknıik
lerini telekomlnjkaeyona uyarlama zomnl1ulıuğunuI1 farkına vardıiar.
Buna benzer servtsierln yükselk teknoloji forman geıleneıksel doğru
dan pazanlama u~gul'amasının ternet !kıuraHarına sehlptlr. Tele alış-ve
riş denemeleri, 'birkaç de1ğiş'iık medyada farkir formatlarda ortaya çık
tı. Bunlardan bazılan aşağ'ıdadır (5).
• Kablo veya yaym-ternell i tüketlot proçramlan. sipariş için ücretsiz telefoo hattı Itoll-free telephorıe number) kul,lamlma'kta.
• Kablo sebekelert {cable-networks) üzerinden yayın yapan tamamıyla etkllaşlrnll video altş-veriş sebekelerl.
• Sipariş için tetefon veya yazıılı formatları 'kullanan kablolu
alış-veriş şebekeleri (ceble-oased shopping rıetworks).
• Kalblo yayıınıla ulaştı,rılan teletext bilqllerıdlrme alw-venş kanaHarı ,
• Kisisel brlqlsayanarla etkileşlmde olduğu ve tümüyle telefonun kuHanıldığl aitş-veriş servisieri.
Tele Bankacıhk
ıar

Günümüzde, kablo TV lşletmecllerl, bankalar, satıcılar. yayıncı
ve etkjleşimli videonun ilik zamanlarıında bu işe qirmestyle i1gi-

(5)

Hovt, R. Hllsmon, The New Electronic Medla, s. 65.
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lerren diğer kurukışların bi'r ç,oğu ile ya tam gün ya da deneme yayını
i!e binkaç servis başlatrlrruştır. Başlatrlan bu servislergeneıilikle
bankacılıik veya tele-alışveriş üzerindedir. Benkaların birkaçı. telefon
teknolojlst kul/ana'rak veya müşterilerıine bankacıdık hizmetlerl sunmak jç~in kablolu yayın yapan kuruluşlarla ortaklık kura.rak evde barı
kacdık servislerini başlettjlar. Hem büyük ulusal benkacrlık testsl
hem de daha IkÜ1ÇlÜk bölıgesel tesislere sahip ban!kaılar bu transaotlonal Ilşlern yapabilen) servisleri elde etmeye çalrşmaktadıriar.
Teıle banlkacl,lık denemelerlnin flnansal dersteği, eokileşirrrll video
servlslerlnln yayrlrnasında rolü olen Wa'rneır Comrrumlcations ve Cox
Communications gibi önemli kablo yayın işletmeleri taratmdan karşl'lanma!kta. Bazıyerel satıcılar tele alış-veriş denernelerine yerel
kalblo servlelerfn bir perçası olarak 'kai'tı<ldı. Sonuçta Comp-U-Gard
g'iibi ulusal servisler telefon tekrıolojlstn}, kiştsel bilgisa,ya1r teknolojisi ile blrleştlrerek siıpariş ve alış-veriş olayını merkezleştlrrnek
amac i yı a kul i anm aktaıdil'r.

Tam anlamıyla etkileşimli olmasa da, kablo ve uydu sistemli birkaç altş-vertş kanalı ve programlan ürünün qösterlrnf ve
tanıtırrum ücretsiz telefon servlel (teli-free number) ile ısmarlama
irrnlkanı sunmekta. Bu tür servıaler uelenekset televizyon tüketiciisi
programcıılığına benzese de et~ileşimli
vtdeonun progıramclll'ğlnda
önemlidir. Ürünün tarutımı konusurıda özeiljkle dorolmasuurı sebebi de qelecekte daha çok etklleştmll bir yapıya sahip olacak olan
kablo programları ve servlslerlnln temel'ini oluşturacak olmasıdır (6).
Uzaktan kumandalı müşteri terminalleri veya otomatiık vezne maklnelan (ATMl'nin gelişi ile günümüzde bankacrlrk endüstris'i daha
ucuza mel olao yapı ve eleman ibtlyacryla, masrafsiz ve etkili bir
şekilde qenlşleyebilecek. Bu eğilim müşterinin evine 'kada'r elektronik bankacılrk servislerinin sıu1nuldiuğu tele-barrkacslık ile devam etrnelidlr. Düztrıelerce teie-barıkacılrk servtslert haierı. Amerjka'de faaliyettedtr.
Tele-bankacılık denemeleri artışının

ve bu servlslerin erken gebir nedeni de finans dünyasındaki telekornlnikasyon uzman.
larının çok kalltell oluşudur. On yılı aşkın bir zamandır telekomünikasyon ve biiılgis'ayaır s iıstemleıri ni yaıy'gın olarek 'kullanan ftnansal kuruluşlar bu sistemleri ev~baınikacılıı~ı aiaruna sokmakta deneyimliler.
lişiminin

(6) Hoyt, R. Hilsmun, The New Electronlc Medla, s, 66.
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Deneyimin yanısıra, ıbu maliyeti yüksek servisleri
geliştirmek
lçtn yeterli malı kaynağa da sahiptirler. Bu faktörler, özelllkle büyük
servis holdiınglerinl, etkileşimli işlem alanında, buna küçük kuruluşlar
la tele-alışverlş konusunda yapılan ortaklıklar da dahil, çok güçlü bir
pozlsyona Igetirmelk!ted1i'r. Şıırası bir gerçelk ki,gele'ce1ğin etkldeşirnl!
işlem servtslert. bil1g'i servialerlnin alanın; geıniş.letmeik Iiçin birkaç
peralkende satış, finansal ve diğeır eI\Jkile'Ş1imli bölgeleri blrleştlrecek,
Bu servıeler. deneme, test ve pazeelama alanında yü!k!lü bk yatırım
ge,reıktiıııme'kted'ir(7).
Bu servisler için teknolo]! seçlmt de, özellikle tel e-oaokacılıkta,
başka bir ıkonudur. Büyük bankalar etkiıieşimIıi servisler için telefon

teknclojlsine güvenmelkte. ıBunuın nedeniertnden birl, telefon tekrıo
loj'jsinin anında kurulabblmee'lnln çok kolayoluşu ve başlangıç için
çoik pahaılı ölrnaytştdır. Kablo teiknoılojisline gelince baokacılar için
önemli bir diğer 'konu diagüvenıJilkltir. Astında. bir Ikablo sistem yaklaşık 10.000 üyesi He büyüik bir halkad'ıır. Teoride, heırihanıgi blr kablo üyesi (caela eubscrtber) bu ortak haıt (party-line] yoluyla gelen
biiiıgiyi video kasete kaydedebllir ve uygun teçhizat ve uzman eıi eman ile sinyalileri deşifre edebilir. Telefon hatları enı ZOr kaçaik bağ
lantı kurulabiılen hatlardır. Hattın her iıki ucunda bHgiler şifrelenebl
lir. Kablo endüetrlalrıdekl uzmanlar bu kablo şebekeleran güvenliği
konusunda eminler faıkat, bankacılar henüz gelişmenin çok başında
bunu göze alımalk lstemiycrlar. Gizliıliik ve güvenlik lşieriçözürnlen
dj'ği glLbi etkjleşimli video Amerikan evlerineakın akıın gireceik ve
bankacılılk kunrluştan şüohestz karma. kablo-tejefon veya tümü kahlo servisler kulılanabiiec elktiır (8).

Tele

A'ış-Veriş Rıeklamcılığı

Genel 'anlamda yeni elektronik medya, özelılikle de kablo televizyonun gelişiminde reklamdan beklenjlenden büyük önem kazandı.
Pahaılı ürün ve servislere olan tü ketl eli talebi, kablo TV işletmeeliert
ve programlama servlsterl. reklam qel'irlerlnl arttırılıaik anlamına geıl
mektedir. Endüstride yapılan hesaolarda, 1990'11 yılların başına kadar, kaıblo endüstrisindeki reklamcıhk qelirierinln yaklaşık, 3 rnllyar
Amerikan Dolan'na yükaeleceöl Qlösterilmeiklte1di'r {9). Kablo reklam
(7)
(8)
(9)

Hovt, R, Hilsmnn, The New Electronlc Medla. s. 68,
Hovt, R. Hllsmcn, The New Electronlc Medla. s. 72.
Hayt, R. Hüemcn, The New Electronic Medla, s. 73.
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cılığıındiaki

büyümenin etkile'şimli video içinanlamı nedir? Başlangıç
ta, reklam a1a1nslarıiile öncelert yeni elektronik medyanın reklamın
da ,göınülsüz olan müşteriler arasındaıki buzlarıçöze1r. Müşterldekt
bu iste!ksizJiık sadece tutucU'llUk veya teıdlbirli davraruşa bağ'll değildik.
Kablo-televizyonun yarattığı yenfIzleme modelleri 'i,le reklamcuara
yaptıkları relclamlan. 'kimin, ne sıklıkla lizılediıkılerini beltrlemede daha kolaylık sağlamaktadır. Son günlerde geliştirilen piyasa araştırma
teknikleri He kalblo-televizyon izleme oranı anında bellrlerıebllmek
tedlr,
Heklamcılık

endüstrisi. ticari mesajlanrun içeriğini ve şekllnl
yeni ksblo-medyalerma ury'gun hale getirdi. 30 ya da 60
saniye yayın televizyon formatian kullanmak yerine, relclamcrls« kablo yayııncılığı için daha uzun, bilqilendtren ticari reklamlar 'ge,liştird1i.
Bunlara «lnformerclala» Ilnformanon-cornmerclall adı verildl ve yaiklaşrk 30 dakika sürenleri bulunabilmektedir. Bu Infcrmerc'lals ürünün
tanımı ve gösteriminin geniş kapsaruh ib'i-r şeklinialır ve geleneksel
televizyon rekiarncılrğtndan çoik daha fazla etki yaptlığı kanıtlanmış
tır. ,ô.sılındaintormemials sponsorluk veya ıkuırallara uygıun kablo
p'rog,ramcılığı üreten satıcırar için ib'i'ligilendli:ren ıprog:ram'fama servislerinin başlanqıcıdır.
değiştirerek

Heklem ajansten ve sancslenn çoğu, henüz bu yeni teknolollnin
avantajlann. kublanarnernakla blrllkte relklamcıların kabio-proqramcı
lığına yaptığı akın ve özeltıkle lrıformerclals giiıbi yeıni formattarla
yaptı'kılan deneyler, gelecekte yeni satış teikniıkılerine· 'açık olduklarını n hi r tşaretldlrI 1O).
Etklleşlmlt Eğl'en~e ve Eğitim

Bugüne kadar tartışılan etl<i-Ieşimlıl video uy.g'llilama.!arımn blr çoevdeki televizyon setlrılnqeleneksel Işlevleri, eğlendirme ve eğ'i·
timin dişına çııkmalktadır. EtJkilleşimli e,ğlence ve eğitim pro9'ramlarl
ge,leceğ1in etkileşimli vldeosunda önemli bir rol oynayacaktır.
ğu

E1!kileş!iml ' j eğlence proqrarnlen iıki bölümde lncelenebtllr. iılki,
tam ticarl gelişme hallndekl video oyunları ve ücrebll Jzteme (tzteme başınaödemeli TV sistemleri) (payper-vlew) dir. Etkileşimliği
az olan bu servis'ler ticert anlamda geçe,rHdli;r. Atma üc:rertli izleme

(10) Hoyt, R. Hllsmcn, The New Electronic Medla, s. 74.
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piyasası

büyüklüğüne ulaşama

E~ki'leş'imli eğılence p,rogramcı!ı<ğın ikinci

basamaqı. televlzyon

{pay-per-vlew) henüz, video

kaset

mıştır.

ekranında, tuş taıkımı {keypad) vasıtasıyla yoğun

lzlenrne saatinde
izleyicinin cevabıını anında göste1recelk, gerçeik ettkileş1imli programları lçerrnektedlr.
Günümüzde pekçok insaniçin televizyon setl 'bir eğlence, biır
kaçış veya rahatlama kaynağıdır. Bundan dolayı eğlence programları
etkHeşimli video alanında en etikiıli taraf olmaya devam edecektir.

Şaşırtıcı ama doğ,ruoılan bir ge'rçe1k de, tüketicllerln alın-teri
ile kazandiııkları p'a1rayllüks oyuncaıklara harcayacakları ve bunlarm
kendilerin1eçoik yaraelı olalbille.celk,lerini sonradan keşfedeceklerdir.
Başlka blr deyişle. tüketici video oyunlıarı ve ücretli Izleme (pey-perview) p,roıg,ramılarını tele-benkacıhk veya bllql servlelerlnden önce

seçecektir.
ıBugıünÜin dünyasında eğlence için ayrılan zaman ve harcamalar
hiç de küçümsenmeyecek büyükılüğe erlşmlştlr. Amerlka'da. 1990
yıılında ev-video oyuolarına harcanan
miktar 2 miılyar Doları 'ndan
fazladır. Buna ev dışındaki video-oyun merkezleri pazarının geliri dahi'! değ'ildlk(11).

Video ve ücretli izleme, izleyicinin hareketlot gerektil1diği video
oynama veya ödemef! programı rsmarlernsk 'amacıyla tuş
taikımı ile (ıkeyıpaıd) bngi gıi'rişi için ettkiıleş'imli sayıisa da, gerıçeık anlarnda. devamlı karşıılıık veyaizleyiciden merkeze bllqlekış: qerektirdiğii için etkileşimli değillerdk. EtlkHeşimli oyun şovları ve güncel
dlztlerden ilki-yönlü anketlere kadar daha karmaşık eğılence programları yalnızca test amaçl i olaralk yaylini anmaktadır. Bu pırog-raml'ar halen çok iılıkel fakat. etklteşlrnll video eğlence prog'ramlarının yeni bir
çağının başlanqıcıru temsil etmektedir. Yalnızca vidieo oyualarma
olan büyük rağıbete deği:l, ayrtca, ertlkilleşimH eğlence proqramlerırun
ilk testlerinde de gözlenen bir önemli olay, etkileşimin lzleylcioln ilgisini artttrrnastdrr. Geleneksel televizyon proçremlanom doğa'I pasi.flıiğine alışmış lzleylclier, etkjleşirrjll prog,ramdaiki rolleri gereği
aktif olmalanndan etkilenrnekte ve sonunda video ekranmda neler
olup biitiğiyle daha çok Hgilenme~e baelarnaktadtrlar.
oyunuyıla

(11) Hovt, R. Hllsmcn, The New Electronlc Medla, s. 76.
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Dehaqellşrnlş eğlence progıramcıılığındakıi ille1rlleme, ev-vldeosunun eğılence i,le bilgi fonkslyonlanoın p'kleşmesi anlamına gelecek.
Bu yeni tarza bilıgi (information,) ile eğılence (entertainmenrt)'nın bileşimi oları .dnfoltainıment» adı verilmekte. Şu an, izlery'icille,rinçoğıU
eğılence He bHg'ilenme'yi karıştırmaktan sekmmektadır. Öncelikle istedikleri e,ğlencedlir. IEğlenirlken birşeyler öğ1renirllerse'iyi fakat, soyut
kavramlar ve entel i eıktüeıl mesejlen alıp sılkıılmak istemiyorlar. Bu
yine de. ev-vldeo Işlrıdekl denemenin en güçlü haıkemli, durumundaıki
izleyicınerin daha eğlendiırici 'Olsun diye hiıl'gi dağıtımını istemedikıleri
anlamına geıeıez. Kimi döku-dramalarda başarıldığı gibi. eğlence programları bazı yararh bilgHe,ri verirse izleyici buınu da kabul edeblllr.

Video

Oyunları

Video oyunla-rı doğa'I etikiileş'imlidır. Kişisel bil1gisa,yadarile
'uyumludur ve ilık ge'lişme yıllannıda!ki aksaıklı1kilaıra rağmen, video
endüstrtstni» büyük bir parçasun teşkil etmektedir. Etklleşimli videodakl ilik ticari başarıyıgösteren en iyi örnektir. Video oyunları incelendiğinde etkileşim değerinin az olduğu ortaya çıkar. I~Ulıl'anıcl. kaynak biılgis1ayair 'iıle etklteşlrnde bulunmaz, sadece bölqesel ya'zıhm
ve donanım ile etkileşlmlldlr. Video oyunu ile ne yeni veya güncelleş
tlrllmlş bilgiıle,r elde edebilir, ne die etıki,leşimlii bütünleşme veya diğer etkileşirnl! hizmetleri yerine getirebNir.
Vtdeooyunianoıo çoğ'U baslt rnlkro-lşlerncllere sahip olup, oyun~
culara bilqlsayar teknolojisini tanıttığı, ıçın et1kHeşimli videonun büyümeslnde çoik yararlı bir rol üetlenmektedlr. Video oyun yazılım
çeşitleri, Atari, Seqa, Mattel, Nintenidio g'ibi, hızılaçoğalmakıta ve
diğer oyun kataloglarının boyutlarını arttırmakta. Oyunlar, ileri hafıza
sistemleri, gelişıti1rilmi'Ş ,girahkler ve ses e,feıkti üreticiler! gli'b1i' teknolojiık artışlarla daha dıa karmaşık bir yapı'ya ul aşrnaktad ır.

iki Yönlü Televizyon
Etkileşimli programın en 'büyük avantajı izleyicinin ilgisidir.
Programlar, izleyici yarışmalara katılma, düşüncelerini açıklama
veya para kazanrneya davet ederek, katıhmlartru sa,ğ~lar. En az bellrgin avantajıise, etkileşimli pmgramcıılırk doğrusal değildir, Inon-dlnear); yani araya gıjoı-li i ebi i ir, tekrar ediNebilir ve izleyicinin arzusurta
göre değ,iştirileibiHr. İzleyiciler bu doğrusalolmayan formları benimsedldlnde. onlara çabuık ailışa,calkl'a~rdır.

1-15

Etkileşimli programcılığın bir diğ'er önemli noktası da, alışkan
lık ysrafmasıdı«, Televizyon prograımcı1lığı her türllÜ izleyici ve seylrciye u~gUln olacak. AJışıka,nlık yaratan prog1raımcllık, lzleylcllerln karkıl'arıyıl,a konu ve kara,kteırlerin ortaya 'çııkmasını, etklleşlmll pembe
diziıle'rin de dahiıl olld1uğıu, yeni tür ıprıogramcılığı ve oyuncuları ortaya
çıkardı. Izleyj'cille1r, ,prıogıramlarl'a daha Içlçe olmalk letediklerlnl tarnşrnaya 'a,çıikikonıula1rıdaki heber p'rogıramlan veya' çoktzlenen pırog
ramlarageleın yaınıI\JI'arda, sık sık bu 'konuyu beysn etrnektedı 1'11 er.
Bu lsteklere uyan prQg,ram yaoırncıları şüphesiz, p'rograml'aırınıdia seyir:cinin katılımı,m sa1ğılaıyacaik değ'iş'iıkılilkle'ri yapmaya ba.layacaklardı1r.

Iıki yönlü prog'ramcı1lı1ğıın (two-way prog1ramminıg) ilik denemelerinden olan Ameriıkan QUIBE sistemi, btrkaç eklleşlmtl e,ğleınve programını üretti. Bunlar; (12)

• Etlki,Ieışiml1i pembe di,zi ~ Luılu Smith: lzleyicrler olaylarm gelişimini Ikonrtıl"olli'ç'in cevap düğmesine basar. Örne'ğin, lzleylcller
«LU'lu üniversiteye mi gits'iın, e't1keık all'lkadaışı He mi evlerısln?»
gibi sorulan yanıtıaıl'll ar,
• Etkileşimli amatör oyun saati, izleyiciler oyundaki her sahnei'ç'in qörüşl e,rini bellrtlr, oy :kullanır, %50 lzleylcl onaylarmyorsa bölüm yayından çı1kıa1rıılı1r,
• Değişik spor ve müziık vanşmalen: izleyicinin oy kulılaınaibildi
ği gruplar arası yarıışmagilbi,
• Et'kileş'imıJ:i tüketici bilgi şovlan.
• Günl'Ü'k yayınlanan dizlde. lzleylcller erlkeik kehrarnenm, kadın
;kaıhraman lile lill'işikiye giripgi'rmeme'si konusuudakl aMaiki iki·
i em Ika,rşı!s mda oy i~UII arur,
• Polis şov, Izleylelter karaleterin devraruşlarnu yarqılayabillr,
• izıleyidlerin sinema eleştirisi yaprtı1k,l'arl bir şov.
Bu proqramleru» iıl:gıinç bir yönü de sadece eğ i ence amaçılı değıil,
piyasa araştırması içinde ikul'lanılmalarıdıır. lzieylclnln yanıtı kuNamlarak, btr reklamcı iZ!leıyi!ciınin Hgi ve tercih sıralemasıru görebiılıiır.
• Ünlü sporcular ve lzleyiclnln kanlrrm ile oyun taktikleri üzerine tsrnsma.
(12) Hoyt, R. Hllsmon, The New Electronic Medla, s. 80.
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• Canılı spor konuşmalarmın anında tekran. izleyicilerin bl'llrklŞ iy I'egôrüşmeıs i,
• Oyunun sonunda en başarjlı oyuncıuyu seçme irçin oy ıkulılanma.
Anınodia tepkl kaoasltest iıle etlkileşıimH televizyon, zaten, haber
ve ıha/llda iNşikilleır p'roıgıraml:a'rındia Iküllamlmalktaıdır. iz'leyicin1inı oy katkı'sı iıle, iıki-yönlü şehtr toplantılan, iZ1leyicljıferinde katrlmuyladeelet

adamlarfHe yapılan röportajfar başkanların konuşmatanne lzleylcl
eoruiart, yanıtları, topılumsaıl ;Koın:unlaırıdaıki seçtmler, rnecüs topları
trları, gibi p'rolg1ramlar pek çok ülkede yaymlaomaktader.
EtkUeşıirnl:i

Videonun Eğıitsel Uygulamaları

Etklleşimll

videonun eğrit imde1ki u~guııamasJ, smıfta ve smıırıfı im-

kartlarla e~cııe ortaya Çııkitı. Yine de elde edecekler] başacılan kesm
olarak sel'1gil!eme imıkaınına henüz Ikaıvuşamaıd'ıla:r. Eğiı1)sel proqrarncı
lığtng'irişiminin ardında yatan başlıcaengel fiyatlardır. Yükselen maliyetıle karşı ıka'rşıya

kalanokul ve ünlverslreler ile evde et1kille'Ş'iml'i
video tle öğrenciye ulaşmekla harcarrralerırı önemli blr bölümü azalhi abii ir.
Etıkile'şimlıi videonuneığitimde ku~lamldığl diığer

bir alan da iş

dünyasıdır. Önceki uygulıama,lar, yerinde eğitim ve müşteri bilıgiıle1ri

iken, bugün bunların yerini video konferanelan veya seyahatte harcanan zaman ve harcamelennden kurtaran uy,gu:!'amala:r oldu. Gelecekte, bütün çalışrnalenn evde, etlkilleşimJli Video sistemleri IkıuHa..
nılarak yapılmasına imkan veren evde-çalışma-sistemleri (work-athome) hem Işverenler hem de çatışanlar açısından büyü!k miktarda
ta'sa,rııuf saığ'l'ayabilir.
Evıde yaprlacak e'ğiti!m ıçın mevcut potansiyeltn çok büyük olrnasr nedeniyle. etkileş'imli progrrammlığın önemli bi'!" bölümü, bölqese'l dağıtım için eğitsel ve ekadernlk topluluklall'da gelişmelkıadk.
Bu proqramlarm seyirciıleri arasırida yaılnı,zca tam gün e'ğ1itim yapan
öğ1renciler değiiıI, gıittiikçe artan sayıde, yetlşkln eğiıtimi ve profesyonel aınl'amıda devarn eden e'ğitim p:rogıramlarınıdialki yarım gün Iparttime) öğ1rencileır de bulunrnektader.

Eğıitsel proqramcıf ğın

bi r sıQ1nraikiaş'ama's i, yerel ünive rs lteler
tarafından gel iştiıriıl ip, kablo yayın lşietrnelertrıce pazarianacek, canlr-etklleşlmll kurslar olacaktır. Bu tür etklleşlrnll kursların yaygıılli şe
kilde gelişimi hemen her eğlt'im aıl'anında özel sektör ve eğitim ku-
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rumiarı tarafından başlatılaceknr,

Türkiye'de buounfçln en yakın
örnek ünlveralte haaırlık ve kolej hazırlık 'kurslarınıın etkileşimli olarak yayıncıılığı olacaktır.
Günümüzde Etkiieşimli TV Teknolojisi ve Uygulamıaları
Avrupa'da etibleşimli yayıncıılığın açık oturum. şov pımgramlan,
oyun ve yarışma proqramları amaçılı başladığır». bu konuda ilki ayrı
ekip tarafından ayırı teknolojllertn standarttaştırılrnak istendiği bellrtilmektedtr. [zleylcllerfn etkinlikleri bu s Isternde , reklamı yapılan
ürün hakkında daha detaylı bılgi edinmek ya da açık oturumiarda.
konuşmalarda fikiorılerini. söyleyebllrnek sırurhdırtar. Doğası gıereği
etkileşimli televizyon prog1ramcıhğı yepyeni blr dalolarak ortaya çık
mıştır. Yapımcılar, yönetmenler programyayımnda her an değIişebi
lecek ve ortaya çıkeollecek durumtar. olaylar, sorulara her türlü olasılık için hazıriıkl: olrnair, senaryodan yayıına kadar olan aşama'ların
hepsinde bu gözetilmelidir. Stüdyo içine çağrılan konuk lzleylcllerderi .farklıotarak çok geniş alanda evinde raihat blr şekilde oturanlardan aılınac'ak tepıki ve hareketler, yapırncslar: korkııtmektadrr. Hollanda, Arnsterdsrn'dao yapılan -vell lnteractlve tel·evis'i'e» proqrarrunın yapımcıları , oyun şovlennın ve yanşmaların en ideal etkileşimli
yayın olduğuna karar verip orjtnaıl adı «wheel of fertuna ve [eopardy»
olan yarışma programlarını eıt1kileşimli blçlrne getirme çahsmatanm
yacmektadırler (13).
izleyici,le'rin deaiktif olarak yayın ekışıoa katılaibildiği TV yayın
cl'lığınabirörneık olarak, lspanya, Barselona'da kurulerı «Iınteractive
Televlslon SA» ·gösterHebillk. Ocak 1993 yılırıda yayırrlanna başlayan
İspanyol 11<'analı, AlVrupa'd'a:ki diğeir benzerlerine «Londra kalblo şebe
kesinde Vtdeotron» katılmıştır. Etıkileşimli TV, bilglisa'Yar ve telefon
teknolojlelnln birl'ilkte kullanııld'ığı ve iz,le'Yici'le.rin de prog1ramlara erişeibiıldi1ği iıki yönlü yayıncıiıik standardı elerak kaibul edilmiş ve tüm
yayın şirketleri yatırımlanını bu yönde yaomalan gereiktiğinin farkı
na varmışlerdır.
TV ya1yıncıılığının her türündeizileyiciıdeın alınmaısı gere'ken .talep «feedback reply» sonu, ses, göırünrtü yada datagibi ne şekilde
olursa olsun ikiyönlü Iletlşlmtn en yaygın! olan telefon hattı ile alı
neblllr, ıspanyol etkileşimli yayınmda. normel yer 'Yaıym şebekersine
(13) Steve Tebblt, TV'B Europe,June 1993, s. 10,
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eklenen bir kodlayıcı (coder) sayesinde görü1nrtü sinyallerinin resim
kerelerl arası boşluğuna sayısalolarak yerleştirilen menüde program opsiyonları ve cevap, soru, (feedback) seçenekleri bukmmaktadır. lzleylcller telefon hattına bağlı 'kod çözüclÜ/1kodilayıcl aracılığı
ile, sayısel de,ğer,leır verblmiş seçeneklerden seçimlerini yaparak yayın istasyonundaki geri besleme işleme merkezinde toplamı'. Telefon
hatlarr aracrlıqıyla gelen geri besleme ve sorular Işierne merkezinde
değerlendirllerek proqrarn akışında değişıi,k;Hkle'r yapaibiilir ya da canIı program akışırra gkilebilmektediır (14).
Amerika'da etlkiıleşimli televizyon teknolojisimin bir başka basit
ise "Video Encoded lnvislble Ugıht» diye adlandırrtan teknolojidiir. Bu sistemde, izleyici, e'Nndieki kontrol panelden kızıl ötesi ışın
lar ile komutların! TValıcısınabağlı «Jack Pack» kod çözücüsüne aktanı'. Bu sistemde merkez menüsü ana program yaıyını g'Ö'rüntüsünün üstüne görülmeyen 'kızııl ötesi daılgalar ciarak bindiıriliır. Bu simyalıler «Jack Pack- kod çözücüsü olmadan, norrnal alıcılarda görüıl
rneyen bu menü lzleylclrıto isteği doğırulıtusuınida' aktif hale getirilebilir. Bu tekniğin merkezi -Jack Pack» kod çözücüsü olup, normal
yayın dalıgaları üzerine yükılenmiş kızılötesi simıyalıleri istenilen gıö
rünrtüye çevlrrnekte kullanılan eıfek:tırom'iık devrelerlo yanında, ısı
transfer teknclojisi i,le baskı yaparı kÜ9üık bir yazı'cıyıla telefon hattı
ile merkezle veri Hetlşlrnlnl sağılayan modem butunmaktadır. izleyici tarafmdan Incelenen programlarıla illgi.Jıi mesajları uzaıktarn 'kumanda ünttestyle. kodçözücüye aiktanılarak tşleme tabii tutulur. Kod
züoü bu bilgileri i1gni bilql işlem merkezine telefon hattıyla aktarır.
İzleylcl talebi doğırıuıltusunda geıreıkH bHg'jlle'r (reklamı verilen ürünle
ng:Hi daha detaylı :biılıgi, belıgesel proıg,ramdaıki bellrqln bir konuyla
i1giıli şema, çlzlrn. aıns'ikılopedik ibHgi ya daı ahş-vertş merkezlndeki
beli'ııli reyondaıki malzementn, eşyanın fiyat Hsrteısini açıklayıcı bilıg He'riıni g'iibi) ister ekrana yansrtıhr. isterse yazıcı, He kağıt çıktıst
al ınab Ilrnektedk. Amerilkan toplumunun tüketime yöne'lllk 'ekonomisinde eıtkilleşimH TV yaıyıncllığı pazarlarna, tanıtım, satıcı ne dıoğ,ııu
dan ilıişiki enında s'iıpariş,avantajılaınndan ve çok ekonomik olmasıyla,
(home srhopping) e~den ahşverlş uyıgıuılaması1ndıa denenmiş ve kabul göırmüş1ıür (15).
örneği

çö-

(14) Steve Tebbit, TVB Europe, June 1993, S. 10.
(15) Steve Tebbit, TVB Europe, June 1993, ıs. 10.
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VEIL (Video Encoded lrıvlsfble Ughrt) sisteminde izleyicl ve etverHer kızl'l'öteısi dalgalar şeklinde resim oluşturan taramanın parl1a'kll'k değerlerine eık
lenlrler. Normal göZ!le TV alıcısınıdan Izlenemeyen bu sinyalier yayın anında sadece televizyon ahcısuun yanına ~Oin'Ulan terminal kod
çözücü He aıl'g i1i aınaibiHr.
kileşimin ger1çeikl1eş:tiri lrnesinl sa1ğ'Iayan seyısal

New York'ta iki yönlü

ilettşimln kurulduğu ertikilleşimH

TV 'nun
kablo şebekesi üzerinde lzleylcllere
ulaştırılmaktadır. Normal kablo TV yayın ağı şebekesinde yapılan
sıkıştmimış sayısal 3 ya da 4 kanaldaıki gıöırüntüler izleyicij:l'e'r tarafından seçllebllrnektedlr. Bu teknlktekl program yapımcılığında normal
yaymdan faırk,lı olarek proçramın belirli noktalarından farklı günl'e're
gelişmelereimkan
verebilmesi prograrn maliyetleri o oranda
artmaktadır. Kablo TV yaym ağını kuI'I anan «Vldeotror; Video Way»,
servlsi Londra'da 50.000 eve ulaşmekta, Kanada, Montreal'de 150.000
aboneye ulaşan sisternde ge1ce yaymtlanan «Midn'igiht BI'acik Jackoyuneyla, lzleytcller, ka'rı!: oyunıunu 'kenidiı seçtikleri enkeik ya da dişi
raklple ve belirtilen tondaki konuşmalanyle oynarlar (16).
bir

başka öııneği eğitim amaçlı

Amerika, Kaliforniya'ıdıa kullanılmakta olan veiıngniz Grarıada
ortaklanndan 0lduğ1u, etkiıleşimli ağ (inrteıra'ctive
network) teknolojielde yaryınla i1ig'iH sayısal bHgiller'i. Hesirn kareleri
arasındaki boşlukta Ivertiosl inrte'rva!') ve RM radyo kanal'[anrıda gıÖn
derilmektedir. A!boneler evlerinde portatif terminaliertnden yaıyındia
gönderilen bilıgiılerıle ilıgi'l'i taleplerini modem ve telefon hattıylaı ya~
yın rnerkezine, veriişleme odasına ulaştıratıltmektedlrler. Proqram
yayınında etkrleşlmlrı en yaıy,gın kabul gören türlerinden, evden alış
veriş ürün tanrtınuvreklam, spor sonuçlari, tahmin oyunlaırını, gerçekleştlrrneyefmken veren sayısal verllerin FiM Ikananlıl'aırından da
gıÖ.nıderHme's'iyl'e, izleyiciler te,rmii1nalHeri evleri dışında dıa kullanabiime1ktedlkıl er ı( 17).
Televlzyorıu'rum dıa

Amerika'da kullanılmakta olan blr başka sistemde ise "TV
Answer» VHF yayın bandı ve kanallaridır. Amerikan Ulusal Yayıncılık
Komisyonu'ndan (FOC) alman izin ile normal UHF kanallarından gönderilerı programlarla ilgili olarak izleyiciler seçim ve taleplerini uzaktan kumanda ile VHF 13 kanalda 200~hz barıd qenlşllkle y.ayın ya(16) Neo i Weins'tock. International Broadeasting, Oac. 1992. s. 24.
(17) Neol WeinS<taclk. Internaıtional Broadeastlng, Dec. 1992, s. 2~,
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pan düşük güçlü eıv termlnalieriyle yaparlar. Yayın alanı dar olan
bu ev terminallerinin veri sinyalleri o bölqedekl işlem merkezinde
toplanarak telefon hattından sayısal verller olarak bölge yayın rnerkezine gönderilerek, merkez bilıgi işlem odasında işleme konulup,
yayına gerekli bllqller eklenerek lzleylcllere ulaştırılır. Washington'
da 1000 abonede test edilmekte olan sistem, etkileşimli konu alanlarını qerılşleterek bir buçuk milyon eboneye ulaşma çalışmalarını
sürdürrnektedlrler, Bu işlem için planlanan standart TV yayıolarında
ki reklam ve tanıtım proqramlarırıa «etlcileşhnll veri» sinyallerini
kodlayatak «evden alış-veriş» (home shopping) alanında büyük bir
albone kitlesi toplayacaklarını bellrtrnektedlrler. Standart kanallarda
gıörüntülü reklam spotları lzleoirken eklenen etkileşimli veriler ile
aboneler O ürünle ilgili daha fazla bHg1iyi anında ekranda text ya da
grafik olarak görebilir. isterse reklamı yapılan ürünü anında aynı ek·
randa verilen bilgiler ile ısmarla,yalbilmeıktedir (18).
televlzyonu yayıncılt
ya da ders arasındaık!i
boşlukta sotutar so.raıbiılmeıkte, bir konuyla HgiH ,daha detaylı bilgi'
talepeıdeibHmekte, merkezden ıg:öndeırilen sorulara cevap vererek
basit test smavıruaomda alabilmek ve bu sınav sonuç'ları birkaç dakika içinde eğitimciye ulaşarak ders ya da konunun aktanmmda ne
derece başanlı olunduğuınıu bel irleyebllrnektedirler.
TV answer

gıjısrt:eminin etktleşlmll eğitim

ğındakullanl·lması1ndla, öğırenc1ile·r

ders

anında

TVahcılarınal bağlıanabHen

bk eıv
gönderilen vertleri TV yaıyını üzerine görsel, grafikselolarak bindirerek izleyleiye sunmaktadır. izleylcl kızıliötesi diaılıgalar He çahşan, uzakran ıkumandaısındian elkranda
beltren soru ve seçenekler üzerinde seçme yaparak cevaplanru merkeze gıöndenmek üzere Ik!odlan iizıleyici açısuıdan çok basıt kullanımı
olan sistemde, ev terminali her türlü karmaşık kodlama işlemlerini
yaparak her atıeneye özeıla.ynlmış olan barıtte saıyısaıl olarak g'önderme işleminigeıı;çekle,şrt:ilriır.Se1sli ya' da standart ASOI kodlu klavyenln de bağlanmasının mümkün oıldıuğ1u terminalin setrş fiyatı (1993
yılı Hazlraoı) 500 $'dııır. Aboneler bu termmallert ya satın aıımaMa
ya da Ikiralema yoluna gıiıdelbii lmektedlr i(19).
TV answer sistemi normal

termlrıallnden oluşmakta, sayısal

EtI~ile,şimlil

TV yaıyıncılıığında haber proçramlanna eklenen verller ileabone Isterse belirıli bk haberle jl\giH olarak daha detaylı
metni, hareketli gl'lafiıklerıle de ekrana gıe'tirel\)ilir. Heber skrşmda
(18) Neoi Wejn~tack, International Broadeastlng, Oec. 1992, s. 25.
(19) Barry Flynn. "00-1", TBI, June 1993, s. 4.
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aboneyi ilqllerıdirerı belirgin bir olayı,rı, detayını abone. uzaktan kumandaısı ile ekrandan seçerek anında alabilir. Bu yöntemde aboneleır kamuoyunu i\igiılendken program ve tartışmalara katı i aibHmekte.
kendi fiklrlerlnl sesi] ya da yazılı 'olarak anında rlıüm abonelere, merkeze ulaştırabllmektedlrler. E1:ki,leşimli televizyonun en yaygın kulIanım alanlarından. tele-baoka (TV banl~iınıg) ve kablo TV kanaitermda
lzleyeceklert proqrernlarla i,lgili "program seçme» oylarrıelarına katılabilmeleri ve obölqeye ait he,rtJÜırılükamuoyu eraşnrmalanna doğ·
rudan katrlebllrne şanslanının atıenelere verltmestdtr.
Aşağıda

rafrnden

çizili blok şema "TV answer» sisteminin aboneler taTV yayınılarındıaki, etklleşlrnl! verilere yöneHik tatep

alınan

Şekil:

1 TV Answer

Etkileşimli

Televizyon

Haberleşme

Yayın Şebekesi

...

..

218 Mhz geri

dönüş frekansı

~ - . VHF·UHF. Kl.lBand'hYuyın
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LJyJusu

Yayın

Blsteml

veisteklerin evtermlnalt (ikodla1yıclJkod çözücü) He UHF bandında
bölge işlem merkezine ve oradan abone sırasına sokularak uydu
aracllll·ğıy'la yayın merkezine uleştmlması ve iılıgiıli birirnlere aktarı
lan bu bilıglininya:yın ya da dıa'ğltım yoluyla abcneye olaşnrrlması
gıörü Im ektedt r.
Etlkile'şimli televizyonun daha dar bir abone alanı içinde ve evden alış-verişe ve oyun amaçılı olan iiiki türünde ise «Video Cart,
Vldeoway» büyük alış-veriş merkezleri yayın merkezleri iıle ortaklaşa kurulan kanallar olup hem alış-verişte hem ödeenede kol'ay,lıklar
getiırebHme1ktediır. Etkileşimli televizyonun yakın geleceğin en karılı,
en etiki'li medya aracı olacağının farkına varan, bilgisaya'r dünyaısının
devi lBiM (International Business Machine) bu konuda en çabuk devreye glireibHeceik sistem için büyük kablo TV yaym şebekelen ile Amerikan Telefon Şlrketl «AT.T.» ile Sony ve proqram yapım şirketleriyle
antlaşmalar yapaeekqeleceğe iılişkin çalışmaktadırlar (20).
Etkileşimli video ve veri servtslnln (IV DS tnteracclve Video and
Data Service) iıki yönlü TV yayıncılığında kullanılması yayın ve kablo
TV şebekelerinin araiarındakl arrransrz rekabette öne geçebilmeıle'ri
için en uygun fırsatlardan bir olduğunun farkındadıriar. iıki yönlü
televizyon programları yer yayın istasyonları, kablo yayın şebekelert,
mjkro dalqa telkn1iıkli kablosuz yaymla,r ve doğrudan uydu yayırjlarryla
ektanlarek izleyicileri hangi amaçiçin olursa olsun pasif lzleyicllekten, akti] olarak olayların içine katabiıimektedir. TV istasyonları ve
kablo TV şebekeler: etikileşimli progıraml'ara ağıdık vererek, oturumlar, tartışma proçremlerı. aitş-veriş ve detaylı reklam programları
hazrrlamektadırler.

Etkil!?şimli televizyonda görüntül'eriniin yanına metlnlerin elklene-

btlmesl ve ıstenılen programların tekran. açıklayıcı rnetirrlerln sunulebilrnesl, dıuyma,g6rme spasttk ve beden özürlüterin en etikin biçimde YGlıraı111 anrnasm i sağ i ayaibilmelkted'iır. Etkileşiml'i televizyon yayıncılığında aboneden alınacak verileriıçin VHF yayın bandtrun son
kanahmn Içinde kalan (218-218 mhz) frekanslarmda yapılmasına karar veren Amerikan Yayıncı,lar Birliği, buvfrekensiarda ertkileşimli
yayın için bölqeler oluşturarak lisans vermektedir. Lisansı alan şir
ketler bölgelerinin %10unıu ilk yl'l içinde ve % SO'sinide sonrak!
4 yıl içinde bu yayın şebekelerlnl yaıymaıkla yÜikümlenıdiririrler (21).
(20) Gil Dlckens. BroadeastEngineering, .oacember 1992. s. 48.
(21) GiI Dlekens, Broadeast Englneering,Oecemıber 1992, s. 49.

123

Etki I·eşiml i televizyon ya'yıncılığı teknolojisi Ikaıblo'lu ve kablosuz
olmek üzere ilki ay1rı bll,ç'imde geHşme1k:tedir.
Uydu yayı'nı temeltnde ·ge·lişen kalblosıuz etkiıleşıimli TV coğırafi
enqellemelerden uzaik, anında çok geın1iş ikiıtIeıle
re ulaşabilir. Yayın merkezinden abcnelere ulaşunm kablosuz olması veriıierin görüntü kareıleri ,a'rasındalki boşhrkca (Ve,rt'i'C'a,1 B'lıanıking
lrıtervall gönderilmesii )t4öntemi' kullanılır. Abonelerin merkeze ulaş
malart ya telefon hatları a1ra'cllığ'lyla ya da sınırlı yaıyın alaruna sahip eboneye gıöre 'kodlanmış frekanetekl verlctlerle ksblosuz olabilir.
Abonelerden menkez yayın lstasyonurra uıl1aşaibHmeınin telefon hattarıylagerçekleştirilmesi, telefon abone sayısına 'göre çekilen hatların yüzde kaçı olduğu ile orantılıdır. Bölgesel ya da ulusal telefon ağ
larında ka'rşıılııklı anında konuşeblime oranı toolarn abone sayısının
yüzde 3 ya da 4'üyle sınırlı olmaktadır. Bu kısaca etklleşlmll TV yaymlarm: izleyen 1000 aboneıli b'ior bölqede, merkeze telefonla ulaş
mak lsteyenlerden maiksimum 30 ıkişiliık g'ruplar haılindle bağlıantı 'kuııuıl abii ecektlr. Zaman sınırı olan proqrarn yayınlarında dezavantaj
olaırak gözüken bu sıstem. uyıgulama alaruna g,öre fa,zla,slyıla yeterli
şartların getire,ceği

oleblllr (22).
Telefon hatlerryla abonelerden veri toplama, yaymlara katılma
işlevinde şeoeketerin yeterstzliğfne en iyi örnek

1992

yılında

A.B.D.

Başkanı George Bush'un OBS televizyonunoda yaptığı konuşmayle il-

gıiN filki·rlerini' merkeze ulaştrrsbllmelerl lçlrı lzleylcllere aOO'llü tele-

fon numaraları veri<lım'i'ştiır. Bu hattl'a1roaiki hl'gisaya1rlaıra yüklü soruları farkl: tuşlara basarak cevaplandırao abone sayrsı (1 abone 3 daki·
ka) 315.000 olabllmlştir. Toplam 24 milyon abone aoo'lü batiara ulaş
mak lsternlşse die hatların rneşçul olmesıyle lısteliderini ge·rçe1kleş
tıirememişle'ıdir (23).

Kaiblo sistemli etkileşimli TV yıyıncılığında pek çok yayın yapım
Sony, Phlllps. I!BM Hewlet Packard gibi dünyaca
ünlü teknoloji üreten firmelar çaılışmaıkıtadı'r. Amerlken yaıyıncılığı
nın kanonlanrn koyan ve denetleyen FCC bölqesel yayınlaıra ge'rekli
i~nıi vermiştir. lster Ikoa1k'sliryel kablolu, 'iıste,r fiber op'tiık sistemli olsun pek çok ksblo TV yayın şebekelerinde «Video on Demand ve
Vldeotext» yaymcılık denemelert baştetrlmıştır. Kablo şebekelerı üzeşirketleri yayında

(22) oGIIDI:okens, Broadcast Engineering, ıDecemlber 1992, s. 49.
(23) JusUn Weibster. TBI, June 1993.8. 37.
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rinde etklleşlrnl! TV yayıncılığının gelişmesi tüm abcnelere fiber optlk
hat tle ulaışa1ra1k ve bu hatta yüzleıme tek yada çift yönlü program
yayınlamak yönünde oluşacaktır. Aboneler ya da kablo TV şebekeleri
için etki'leşimli Yiayınıla i1tgHıi verilert merkeze ulaştırebtlme maıliyet
leri kul'laınd'llkıları telkniğe ve ikarşdılk verme detayma g;öre değirşmelk
tedik. Normal TV yayın siınyal'leri arasına kodil'a1nmırş eıfJkHeşimli yayın
rnerıülerlnln kodunu çözert ve izleyi'Giye ve1f'1dii'ği kontrol lrnkaru derecesiyle ve merkeze ulaşmak için ,kullandığı te1kıniği1n türüne giÖr'e değişen maHyetler 300 lile 2000$ erasında olmalktaıdır. Yayın Istasyonları bu kod .çözücüleri abonelerine aylık ya da yıllılk olarak kiralamaktadırlar (24).
Etıkile'ş'imli

televizyonun en başarılı olacağı konolerdan biri de
uzaktan öğretim alanıdır. izleyiciler, oturma odalarından televizyon
ve telefonlan aracıhğıyıla eğ'itim programı yayın anında sıınıııfta fHlen
mevcutmuş gilbi' derse kaıtılaibilieceıktir. Sorulan sorulaıra anında vereceğl cevaptar eğitimei 'konuyla iıllgifıi de'ğerlendii-rmeleri yapa'ra1k
hangi bölümlerin telkırıaır ediileceğ'ini, ne'releıde daha detaya gıi!rmesi
gereiktiği1ni o anda tesbit edebilecektlr. Tüm bu olanaklargünümüzde
mevcut olup uygulamaya kocmak iıçin beklemektedir.
Bugünün iıIetişiım teknolollsi her çeşit elektronik yaymcıhkta
daha fazla, daha yoğun bHgilleri elektromarıyetlk dalıgalıar üzerine bindlrtirnes'l yönünde 'genşımektedHr. Yayın şebekeleri programlarına iz,{eyioi tarafından qelen taleplerint. standart telefon hatları, mlkro dalga Hnıkıle ya da farlklı ıkalblo şebekeleri üzerinden yapabıjıllrler. Sayı
sallaştrnlrruş ve her abcneye aitözel kod taşıyan sinyaHer 'ile kablolu ya da kablosuz olarak 'iki yönlü haberleşme, teknolojik olarak
pek çok uygulama alanında denenmektedir.
Elel~tromanyetiık dialg,alairı1n uydıu ya da yer veriellertyle çoık g,ekitlelere ulaşrnasmdanqelen avantajl.nI'iiki yönlü heberieşmede
(etildleşimli llettşlrnde) kıuUanmaık iıçin Ameriık'a ve Avrupa'da büyük
yatmmlarla farkl: uygulama alanlannda denemeler yapl,lma1ktadlır.
Uıl'aşıılan izleyici ikitılesinin büyük olması ve y'eni kablo hatları çekmek için alt yapı çahşmalarıruo gereıkmemesi daha dtüşü!k yayın maliyetleri nedeniyle, etkileşimli TV yayııncılığında yer vericHeri ve uydu yayııncl111'ğl daha faela kU'Hanıılmalktadlir.

rrlş

(24) Justin Weibster. TBI, June 1993. s. 39.
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TV yayın .şlrketlerl gelirlerini arttırmak' ve ra'kiplerine oranla
daha fazıla i'zleyiıci kltleel 1:iopl'aryalbNmeik için, yayın yoluyla e'tikiıle
şimli oyun prog,ramlanna yönelmişler. bunlar içlnde en başarılı ve
yaygın olanı
Danimanka (lnteractlve TV ıEnte'rta'inment) yapımı
"HUGü" oyun dtzlsldlr. Avrupa'de. ksblo TV şebekelerınde ve ulusal yayın kanallannda (Danlrnarka TV 2, lspanya Teleelneo. Fransa'da
France 3, Türkiye'de Kanal 6, Finlandiya'da Y:lJE 2 ve İsveç'te SVT 1)
kenaslarmda) başertyle 'kullamlan etikii eş imi i video oyununda, video
qlrlş-çrkış kartı ıile donatılan bllqleayann, seri haberleşme girişine
telefon hattından 'gelen komutlar He etklleşsm sağ i anıma'ktadiı r. Küçük ve orta yaş çocuklartn yoğun Hgi gösterdiği programda televtzyon alıcı'Sı karş ıs mdek i izleyici çocuk, telefon hattıyla bağlandığı
studyoda. teleferum de'ğ'iş1ik toşlarma baearak, video oyunundaki
karakterlertn hareketine ve yönüne kuımandaedebilmelktedir.
Bir başka etıkHeşimli video yayıncılığıı örneğinde, Amer1iika'dıa
kablo şebeke işletimi ve kaset dağıtım alanında çalışan Time Warner
Entertalnrnent şirketi, dünya üzerindeki en yaygın video oyun pazarına sahip Seqa firmasıyla anlaşarak, telefon hatlarıyla ya da kablo
TV yayın şebekeslndeki kanallardan isteyen heraboneye Seqa video
oyun proqrarmru qönderrne denemelerini yapmektadı«. 1994 yılıoda 1
milyon eboneye ulaşıp toplam ge<lirılerinin 30 rnllvon dolar olacağını
bellrtrnektedirler. Japonya'nın en b Üıyük oyun üreticisi Nintendo ise
Ntsan 1994 yılında, uydıu kanalıları aracılığıyla etkileşiml'i ve normal
video oyun ptoqramterıru yayınlamayı planlamıştır (25).
Etki,leşiımli televizyon yayıncılığımn «tele alrş-veriş» uygul amasmdakl başarılı bir diğer örınıeği de, Amerika Penstlvsnya eyaletinde
çalıştınlan ve 4,5 milyon kablo abonesine ulaşan QVC (Ouallty, Value
Convenience) servisidlr. 1992 yılında bir milyar dolarlık alış-veriş
pazarına öncülük eden şirket 55 milyon dolıarkar etmiştır. Avrupa'da,
tele alrş-vertş Jçln yaoılan alternatlf uygulamada yayınlar uydu ara~
clllğıyla olup, ürünlerle i1tgili siparişin telefon a1racı1llğıyla yapıldığı,
-Ouanturn Sebla-Vıs'lon» sistemidir (26).

ispanya etkileşimli televizyon yayıncılığında RTVE (Hadla Television Espanola) ulusal kanalının kurduğu «teleplck» sisteminin, 5
yıl boyunca Avrupa yayın hakkı patentini almıştır. Teleplck slste(25) Justin Webs,ter, TBI, June 1993, s. 40.
(26) Barbara Osborn, "I Want lt Now", TBI, June 1993, s, 42
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minde aıboneıl'erin satın aldığı ya da kkaladığı ev terminaıli (Un iv ers al
lnteractlve Unit) eıtkileşimi tanımlayaca1k girafik yada görsel bi,lıgisa~
yar verlslnln, video realmqörüotüsünden ayırarak, kodunu çözen bir
kod çözücü blr mikroişlemci bkimi,izle1yicile'rin taieplerfnı merkeze
telefonla iletmek için bir modem, kısa mesajlarla uyarılar için dlsplay ve küçük bir yazıcıdan oluşmaktadır. Ei tipi standart uzaktan kumandaısıyla lzleylc] seçenekleri tatayıp
merkeze ulaştrraollmekte,
herharıql bir konu iıçin detaylı bllqi lsternfnlekrana ya da yazıcı sayesinde !kağıda çıktı a'laıbHmelktedi,r. ispanya T\t1E 1 ıkanalının % 40
oranındaıki programlan farklı derecelerde etıkiI'eşimli olaraik yayınlan
maletadır. Programın etlkileşimli olduğu,n'u eık'ramn alt tarafına konulan küçük bir loqo tanımlamaktadır. Ev terminalinin 255 Ameriıkan
Dolarına satıldlığı Teleplck e'tiki'le'şimlıi televizyon yayıncıılığında şov,
eğlence ve alış-veriş programlarının ilgi g.ördüğü, açjk oturumlarda
ise, lzleyicllerin sesli olarsk olaya katrlrne isteklerirıln arttığı belirti lmektedir.
ispanya ulusel yayın' ı~urumu RTVE'lnin Teleplck sistemine karş:
çok daha basttkullanımh ve ucuzolan (50 Amerikan Dolan) Contltec
sistemi alternatlf olaeak özel Teleelneo kanalınca devreye sokulmuştur. Bu sistemde, izleyleller sadece 4 düğmeye sahip bir uzaktan kumanda ile, günün belirli saatlerinde şov programlarının yayın
ladığı seçenekli soruların cevaplanması istenmekte ve merkeze ulaşı
lan cevaplar da o gün 'kazananıla,I' açıklanrnektadır (27).
isteıkıeri ve zevkleri çok farkl: alanlarda geılişmiş sayısız lzleyiciye, isteklerini zamanında vermek, doğ1ru zamanda. doğru proqrarnı
yayırılamak, en yoğun lzleyicl kitlesine sahip olmak. acımasız rekabet ortamında tüm yayıncı,ların amacıdır. izleyici bakış açısından bireysel olarak topluma veya toplumun çoğunluk kesimine uyrna zorunlul'uğu bütün kanallarda izleyici sayısını kı s ıtlarrrektader. Etlki,leşlrnl! televizyon uyıgulaması ömeğ'i gruibuna sokulan V.O.D. "Video On
Demand- video istek kanalıdır. lzleylcllere harıql 'kanalda hangi programı lzleyeceklert konusunda kendi proqram aıkış ve yayın sürelerini
tayin etme şansını veren sistemde kablo şebekelerinin etloileşrnll
yayını ile ~e'rıçeıkleştiriılme'ktedi'r(28).

Video istek kanalı (Vidieo On Demand) Orlando. Florida'da Time
Warner kablo şebekesinde her 1:ürlü film ve dlizinin istenilen zaman(27) Barbara Osborn. "I Want lt Now", TBr, June 1993. s. 43.
(28) Barry Flvnn, "CD-I", TBI, June 1993, s, 44.
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da ulaşilebslecek bir yayın akışında olacağı açıklenarak, 150 kanal
proçrarn yaıyıın kapıasitieli 'kablo TV şebekelerinde, izleme başına
ödeme (Pay-ıPeır View) siıstemigi:bi faikat, e~\<iileşimH olerak \<iullanııl·
ması planlanmıştır. 1994 yılı başında (Ocak), deneme yayınlarına
kablo TV şeoekelerlnde başlanacak olsn slstemde, lzleyicller yeni
vizyon dizi ve fiılml,er irle bunlarm hanıgi' kanallerda, hangıj saatlerde
yayınlanacağı konusımda taleplerlol doğrudan elerandakl menüden
yaoabi leceikıl'e,rdjır.
BUlgüni:çiın kablo TV şebekelertndek! koa1ksiyeıl hat dağıtım teiknolojisi ancak 160 kanal yayınının dağıtımına imkan vermesi flbre optik şebekelerde ise bu sayının 3000 kanala kadar çıkabilmesi teknik
olarak mümkündür. Kablo TV alt yapısının kurulrnası. genişletilmesi
ya da de'ğiş:tirilmes'i doğıYlUldian vakit ve maNyet soruou olduğundan,
sayrsaltaştmlmrş ev video kalilte's'inde görüntülerin halen tüm ülkeye yayı,lmış telefon hatlannda sııkıştıırıılmış olarak glönderiılme'sıi
üzerlnde yoğun denemeler yaıpılmalkıtadlır. ingiltıere ve Amerilka'da
yüksek hızlı verı taşırneye yönıel1ilk çekilmiş telefon hatla,rı ve santraller He yaıyın merkezi odasında video dlsklere ya da, GO-I (Gompact
Disk lrıteractlve) formatında görüntü basılrmş OD'(le'rden istek yapılarak her abcneye kendi telefon hattıyla bu yayınları ulaştırma denemeleri başarıyla qerçekleştirlknlştlr. Video istek kanalının video
kaset ve disk pazarının yüzde 10-20 arasındaki oranını ele qeçlreblleceğini hesaplayan yatırımcılar, daha sonraları etkileşimli video filmlerine dönüşecek olan sistemde bu oranın daha da yükselebileceğini
beHrtmektedirler. Vldeo istek kanalının sadece dizi filmlerle sınırlı
kalmayacağı, dramalar. açık oturumlar ve haber programlarının izleyicilere istedikleri zamanda tekrar lzlenme şansının verilebildiği ve
bir ya da iki haftageriye kadar giderek kaçırdıklan programlar sadece 1 dolar gibi bir maliyetle tekrar lzleyeblleceklerl The Dtscovery
Ohannel"in devreye girdiği belirtilmektedir. Ayda 20 dolar abone ücreti ile hedeflenen marketin yıllık 10 milyar dolar olması planlanmaktadır

(29).

Video istek kanaHannın (Video on Demand) televlzvoo ya~ıncı
en yoğun Izlerne saaelert, (ıprime ~ime 'hours) ıkav.ramını değ,i ştke'ceğ1ini, ıka:lıiteıl,i ıpro1graml'arın tekrarfzlenrne sürestnaqöre çok
fazla olmasıyla yakınan seyircinin kısa süreli boş vakltlerini istediği
programı izleme için kuHanebllmes i mümkün olacektır.
lığında

(29) Borry Flynn, "CD-I",
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TBı,

June 1993. s. 46.

HoHywood yapımcııları milyonlaırea dolara maılolan pahaıı. ya·
sinema, televizyon veetlkHeşıi1mH video oyunu amaçlı gerçekleşti1rdi1ği günümü~de, optik dlskler üzeırine kayıt edlilen bu ysprtlar,
video Istek kanalının, en çok talep gıörecek kaynaklarından biri olacaktır. Telefon hatlanndan geri dönüşün yapılacağı etkileşimli video
oyunlar, yarışma ve eğlence programları, lzleylclyl video Istek kanalında tutmak için yeterli olacaktır.

pımlan

Normal TV yayıncılığın da program maliyetlerini karşılamaik için
zorunlu olarek konulan reklamiann, ödeme H TV yayınlarında saat başına 4 ya da 6 dakikadan fazla konulmamaktadır.izleyicilerin para ödediğ] kanallerde daha fazla süreltreklam gıö,ıımelk istemediği bilinmektedir. Video istek kanalmda. 'abone ücretleri dışında" yayın g'idlerIerini karşılame« lçln aponsor tırmelarden destek alınarak, bunun için
ürünlerle ilgili reıklamm doğrudan değil, etki leştml i veri şeklinde
g,örüntü sinyallerine kodlanmasıyla yapılsbllmektedlr. Ürünle ilgili
tamtımın nasıl yapılabileeeğlne bir örnekolarak. Video ietek kanalında iz,lenen filmde rol aılan bir ibayamng1iydiğ'i elblsentn modelini
beğenen Izleyici elindeki kumandasryla, ebklleşlmli verilert ekrana
gıetirerek, bu elllbi'Se haıl&ındıa daha detayılı bilg)yi ekranda gö'ııüıp Isterse siparişini de verebtlecekrlr. Bu
tür reklamcrlık tekniğ'lne
-bedded- adı verllrnekte , proqramcılarm ve yönetmenlerin senaryo ve
çekim aşamalannı bu özellikler gözönüne alarakgeliştirmeleri gerel~meıkt'edıiır. PrOlgramlaıııda ~ullamlacaık saıyısaıl etikileşim verilerl de
yeyın bendlerı baeırlaomedao önce öze,1 kodıl ay ıcrl arı a resim ka-releri
arası boşluğa yerleşttrflmektedır

(30).

EtkiUeşimH TV Vayıncıliığı Görüntü Saklama. Orfiamıbul

Televlzyon yayıncılığında 1950 yrlrna kader prog1ramlıa'r naklen
stüdyotdan yapılmaıkta ya da telesine ciihaZllaırl kUlılana:raıkfilm materyallerinden izleyieiye aktanlrnektaydı. 1950 yılında. manyetik band
üzerıne gıörüınıtü ve ses kaydınını ysprlmas: ve sonradan defalerca
Oikiutul'albilmes'i TV teknolollslndekten 'büyükatılımları,", başında gel'iır.
Farklı formatlıarda kullamlan manyetiık band seklame teknol oj is'i bugün dahi kayıt saklama yönternlerlnln %98'ini kapsar. Bantların format türüne bağlı olarak değişen uzunlukları, görüntü arartıada fazla
vakit kaybına neden olmaktadır. Mikro bllqlsayarlann çok hızla
gelişmesi sayrsalieşnnlmış gıörüntüle'rin faı'~1ı o ntaım i arda, saklana(30) H,ich Zahradnik. "Winnertakes All", TBI, June 1993. s. 48.
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bllmeslne olanak s.ağlamıştır. Bugün en popüler teknolojl; sıkıştırılmış
sayısal görüntülerin saklanması için lazer ışınlıkayıt-okuma imkanı
veren disklerdır. ElV tipi'kompakt disk (00) sistemi yapısında olan
bu d+s!kle,r, ç.özümleme1sinıe, ren1k kaltreslne ba1ğılı ola1ra1k1saate yakmcanl: gıö'rüntıü 'alalbilirle,r. ~hiHıps firma'sının ürünü olen CD kompakt disklerin geliştkilerek sıkıştırılmış sayısal görüntü saklama.
d~uma imkanını veren sisteme (00-1, Compact Dlsk.Interactive eıt
kileşimli

kompakt

dljıslk .adı ve'rillmi'ştıi1r.

CO·I teknolojlstnln TV yayıncıll'ğında,k'U'llanlllmasl nedenlerinden ilki, saniyede 25 tam resim çerçeveemt okuyuo kayıtederek hareketll görüntülerin kaydında yeni bir standart ohışturmesıdtr. 625
. satırdan oluşan 25 kara-saniye hızla aıkan ,görüntüleri hızlı ertşim
süresiyle her. sisteme 'sayısal ya da örneksel Iarıaloq) ulaşttrabllrne
sldlr. 00-1 teiknaloj'i's'inin püf noktaısı hareketli reısimleırin (TV karelerinin) savrsellaştmlmesryla elde
edilen ' bllqilerin mi'kroibjlig1isaıya'r
yaırdımıyla slikıoştınla'ra1k Icompresal (bir çerçeve lçlnde yüzlerce
kez tekrarlanan.aynı renk ve tondeki noktatanrı tammlenerek, bir
bilgi olarak değerlendirilmesi, sıkıştırma oranı resim detayına ve kalitesine bağl'ı olar aık 10 ile 1:50 kez, bazen farlklı tekniklerde 2000
kez 0Iabi,lıme1ktedıir.) dislk üzerine, O ve 1"!erola,raik kayıt edilmesi,
daha sonra okııma amnda bu sayısal bH.gHe'rin m'iıkiroiş'lemci kul,lanarsk açılması (de cornpress) ile 9'örüntülerin TV yayınıiçin satır
bilgıilerine

çerçevelere

dönüştürülmesi işlevidir.

Video kasetlerde gör:ün1JÜ arama için bandın başındansonuna
kadar hızlı gitme (1 saatllk kaset için) 3 daktka tutabilmektedir. Buna karşılıkblr video diskte ya da 001 diskinde bu hareket saniyenin
onda hiıri kadardır, Kasetlerde okııma ve kayıttan dolayı meydana
geılen gıü~üıtüler, diısıklerde yoktur. Disklerin lazer ışınıyıla okunmast
ve fizikiblaırak diske he,rhangi bir temas sözkonusu olmadığından
diisıkte kayıtlı, bilqiler sorunsuz olaralk milyonlarca kez olkunaıbilir.
Arşiv glörrüntlÜ'leri saklama açısından kasetierin onbeş ylHııkômrüne
kareı d!isikl1eiJ' yüzferce yıl kolaıylll1kl'a sekl anıahi i ir. CD·I disl~leri, TV
yayıncılığında' ka'yıt formetlarme etklleştml qetlrmlştlr. Heslm, g'rafiik
ya da jıörsel metin (videotext) olarak kaiyıtlı hi,lıgHe're' ulaşabilmek lçfrı
lzleylctlertn beklemeleri g'ereıken sürebir sanfyenlr» altındadır.
EttkiıleşimH yayıncılıkta, program türleri arasında en il'gi çekecek
olanı etkileşimli video fiılmle'l"id'i:r. "Iınteractive Movles» Hlmindeki
rol alan oyunculara ve bu oyuncuların yapacaklen hareket ve seçimlerden kayna1klal,naıcakfar!kll sena1ryogıeHş'iml1e1rini düşünerek, çeki-
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lerı gö~üntü

ve olay kayıtlarını saklayacak medya olaralk kaset kullanılamaz. Blr kasette, aynı zamanda geıli'şen faıl'klı oleylara anında
uılaşl,lması band satma :zorıunılıuıluğuınıdaın dolıaıyı mümıkün değildk. Etkileşimli vldeo filmleri canlı görüntül'erd'en eayısallaştmlrmş video
oyununa benzetlleblllr. Kısaca', karmaşık video oyunlarında oyuncuya
göre g'eı.işen sahne ve oyun, faıııklı zemaolarda fa!ı1kılı blçlrnde bltebU-

mektedir.
E1ıkHe'şimH

video ftlmlertnde, yapımıngerçe1kleştirjıJ,me'si aşama
oyuncu ve sahne gıelişimi, olasrhkler» gtözıöniÜine alıına,ra1k çek iıIdi,ğinden, bu bölürnlerlrı kayıt ortamına alkta1rılı1rken de geıııişen
olaylara ,göre kolayılı:klıa ulaşıılaıbile()eık türde dizHme's'izol'lunl1uıl'uğu
vardır. Bu tür kayıt encak, en hızlı erlşlm hızına sahip medya olan
disklerde mümkündür. Disklerde kayıtlı görüntülerde, istenilen bir
sahne ya da çekim diis1kin nerestnde 'kaıyl:t'lı olursa olsun biıl' önceki
sahnenin bitiminden hemen sonra Istenilenbölüm bir 'kare kadar gecikme He başlaysbtlrnektedtr. Doğrusalolmayan Inonllneer) 'kayıt
ve ckumaencak optik ya, da manıyeti1k disklerde mümlkündür.
sında"

Etki,leşimli

video ftlmlertnde g lörün1ıÜ ıka'ynağı olaırak diıs1kılerin
(00-1) IkuHanılmasl i:zle.yl'c1ilerin (oyuncu seçenetdertne ve onları yönlendtrmelerlne gıöre) her seferinde, farkl,ı geHşen ve çözürnlenee
Himleri seyretmesine imlkan vermektedır. Bazı keslrnlerce saçma
olarak nitelendi'r'ilen bu gel'işmele,rin fi.lm yapımının düşünce sistemine ters düştüğünü filmin konu, ekış ve sorrlendınlrnaemın belirl!
biıl' amaç iıÇiin olduğu bel lrtl lrnekted iıI'.
Her fllmde kullanılabilecek etkileşimli akışlar farklı derecelerde olabilir. Bazı filmler (görüntü efektlerl ve bllqlsayar grafiği destelkH yapıtlar) örneğin, Ster Wars ve benzeri b'iılılm kurgu türündekiler doğalolaırak yoğun blr etki·leşiıme açrktı rı ar. PMlips ve tucas
Arts görüntü efekt firmalarının gerçekleştirdiği «Star Wars" filmlerinin uzay gemljıJe l'Ii savaşının b'i\ig1isayar gırafiği ağırllık!ı 15 ayrı
seviyede çelkilmiş bölümlerinin bulunduğu aıçılkl'anmıştı'r(31).
Etıki'leş'imliı

video yaıyınclilığının bir diğer ya'ygıın kullanıma! açık
ise, her tJÜırlü elektroniık kablolu kablosuz iletişim ha:tılaınnı ya
da CD"CDI diskler] Ik<uHamlarak yapiilan (Hollywood yapmu etklleşlrnll video film, video oyunıları daıhiıl) etklleşlmll video oyunlaırı uygıulama'sıdır. Video oyunlarının ya'ygmlığı ile bir örnek vermekçere-

olanı

(31) Barry Flynn, "CD-I", TBI, June 1993, s. 46.
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kirse, ISiEGA, video oyun üreticisinın ..Sonic 2» video oyunuEf ..iExtra
Terrestortal- filmlnin haerlatmdan (300 milyon DM) daha fazla gel'ir
getirmiştir. Sega ve Nintendo video oyun yazırnşlrketlerlkendl kablo
lV ya da uydu yayın şebekelerini kurmak ve Hollwood yapırn şirketle
riyle kuraeeldan orteklıklaria ..Batmen, Suoerrnen, Alien, James
Bond» g'ibi yapıt+arı canlı görüntü ıkaıliteısıindeki (16 bit y.a da 24bit)
etkileşimH video oyunları satmak ya dia abonelerinin bir anda katı
lahneceği bir oyun
kanaılında yayınlamak düşüncesindedlrler (32).
Amerika ve Avrupa'da pek çok firma etklleşlmll yayıncılıkta da
kultemlabjhnes! i-çin yapıtlarının sayısal biçimde GO-I kopyalann«
almaktadırlar. Haber ajenslen yııı içinde önemlı ol'ayıl'arla i1llglj'li görÜintülerrin ç'a!buk uıl eşım i, ve kaılıcı bir arşlvl için CD·I dtsklerlnde
saklamaya, yeni belqesel yapıtlarında hep CO-l formatını kullanmaya başlamrşlaedır. 1960'h yılılarıda atak yapan rock ve pop müziiklerinin görüntülü diıs!kılerini de satışa çıkarılmıştır.
Children's Televrslon Wor:kshop, çocuklarla Hrgili proqram yatürde uygulamaktadır. En son çekilen Susam Sokağı «Sesame Street» sertlert etık1ile
şimH TV ya1yıncılığma yöneıliik 00-1 formatlı dtsklere kayıt edtlrnlştlr.
Etklleşiml! ya'yıncılığın yap lll aıbilrdıi ğıi bölçelerde yayınlanmak üzere
hazırlanan etkileşimli Susam Sokağı programında, çocuklar lçln farklı
derecelerde etklteşlmler konulmuştur. Örnek olaraık programda IgıÖs
teriten radyo ya da televizyonu açmak, mutfak araçlarının çalışımmı
kontrol etmek, trafik ışıklarını kontroletmek, o yönde araçları hareık et edip durdurmak gibi okul öncesi eğitim amaçlı programlar ilgi
pımcılı'ğındra etıkileş'im olayını onyılrdır çeşitli

görmektedııır.

,Bugün

kullanım alanlarına

ve

amacına gıöre etkileşimli

TV ve etUydu kanalları, yer
yayın kalitesinde grÖrüıntıünün kul·
lanıldığı, normal televizyon alıcıian ve bağlanacak ev tipi etkileşim
terminalinden oluşan sistem, normal TV proaramlarma eklenen sayrsal etkileşim verllerine (sadece bellrli proqramlarda sımrılı biçimde) lzleylcblerln telefon hattıyla ya da özel b'k frekansa sahip düşük
güçlü vericilerıle ula1ş1tığı sistem.
kileşimli yayıncılık

üç ayn türde
vericileri 'kullanarak qerıiş baodl:

gelişmektedir.

Kablo TV şebekelerince (fiber opfiiık ya da koaıksiyeıl hatlanl
kullamlan çok s aıyıdaıki kanelda yayınlanacek p'rogramların yayın dü(32)

Rıich
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Zohrcdnlk,

"Winnert,aıkes

All", TBI, June W93, s. 48.

zenl ve şoveğlence programlarıyla özel haber proqremlan, a'çıık
otururnlar. eğitim programlarını yoğun olarak tele atrş-veriş ve telebankayı ger'i dönüşü a~nı ko aıks'iy ei hattan ya da telefon şebekealn
den kullanan ve en yaygın olan slstern.
Etkileşimli

her iki yön akışınında mevcut telefon
dar bandııı. sistem, Sadece ses lletlmi lçln düşünülmüş mevcut telefon hattı şebekelerinde ve santral
sistemlerinde, sayısal sıkıştırılmış görüntü ve sesin (ev tipi video
görüntü kaılite1sindeın daha düşük bandı i olmak şartıyla) gönderiImesine olanek sağılayan teknoloji paralellnde, gelişen etkjıfeşiml'i radyo, TV verl yayınclı!ığı' evierde'kl telefon altersına bağ,ıı özel bir kod
çözücü sayeelnde. belidi rıumaralara sahtp, görüntü, fHm, ses, müzik, video oyunu, eğitim amaçlı verilerin depolandığı merkeze ulaşan
sboneler, istediklerini (film, video klip, müzik ya da görüntülü arıstk
Iopedlk bllqiler) televizyon aiıcılennda. bilıg'isaya'rlannda y1a da müzik setlerinde dinleyip lzleyeblilrier.
TV

iletişiminin

hatlarının kullanılarak yapııııdığı
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