Sanal Kendimiz

Her geçen gün insanlara kendilerine
daha da çok benzeyenini ve kendilerini
daha da çok e¤lendirenini sunma yolunda ilerleyen bilgisayar teknolojisi, bu iste¤ini bir ad›m ileriye götürüyor. Ekranlarda yaratmaya çal›ﬂt›¤› ﬂey, art›k insanlar›n ta kendisi! Kiﬂilerin kendilerine sanal karakterler yaratarak içlerinde gezindikleri sanal dünyalar, gitgide yayg›nlaﬂmakta. Ço¤u insana göre bu sanal
dünyalar ve karakterler, gelip geçici birer yeni heves olman›n ötesinde, gelecekte bugünün e-postas› düzeyinde bir
yayg›nl›¤a sahip olacak yeni bir iletiﬂim
tarz›.
Sanal dünyalar, asl›nda hiç de yeni
kavramlar de¤iller. Geçmiﬂten günümüze bilim-kurgu yazarlar›n›n hemen hemen tümü, bu tür dünyalar› hayal etmiﬂti. Ancak bu tür dünyalar›n hayalden
gerçe¤e dönebilmesi için bilgisayar iﬂlemcilerinin h›zlanmas› ve ucuzlamas›,
geniﬂ bant aral›¤› teknolojisinin geliﬂmesi, bilgisayar üzerinden k›sa mesaj gönderme ve e-posta gibi iletiﬂim araçlar›n›n
yayg›n hale gelmesi gibi teknolojik ilerlemelerin gereklili¤i kaç›n›lmazd›. Sözü
geçen bu teknolojik ilerlemelerin h›zla
yayg›nlaﬂmas›yla birlikte ‹nternet’in ilk
ziyaretçilerinin fantezi rol oyunlar› gibi
ortamlarla giriﬂ yapt›¤› bu sanal dünyalar art›k, “dijital sosyalleﬂme” gibi yeni
bir kavram›n do¤mas›n› sa¤l›yor. Sanal
dünyalarda bulunman›n en çok neyini
sevdikleri soruldu¤unda verdikleri yan›t
“insanlar” olan kullan›c›lar, teknolojinin
art›k bunu olanakl› k›lmas› sayesinde
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kendilerine bu dünyalar üzerinde sanal
karakterler yaratabiliyorlar. Amerika’da
yap›lan bir araﬂt›rman›n sonuçlar›, her
bir Amerikan vatandaﬂ›n›n ortalama 3,4
sanal karakteri oldu¤unu gösteriyor.
Özelliklerini istedi¤iniz gibi de¤iﬂtirebildi¤iniz bu sanal karakterler sayesinde
sanal dünyan›zda gerçek hayatta hep
hayal etti¤iniz gibi görünebiliyor, gerçek hayatta yapmak isteyip de olana¤›n›z olmad›¤› için yapamad›¤›n›z pek çok
deneyimi “sanal” olarak da olsa yaﬂayabiliyorsunuz. Birkaç t›klamayla karﬂ›n›za ç›kan zengin bir seçenekler menüsünü kullanarak burnunuzu k›saltabiliyor,
çenenizi daraltabiliyor ya da bir baﬂka
t›klamayla üzerinizdeki giysileri de¤iﬂtirebiliyorsunuz. Ayr›ca bu sanal dünyalar sayesinde, di¤er insanlarla sohbet

edebilece¤iniz yeni deneyimler de yaﬂ›yorsunuz. ‹nternet üzerinden gerçekleﬂen iletiﬂimin gelece¤inin bu tür sanal
dünyalardan oluﬂaca¤›n› ve insanlar›n
buraya yaln›zca oyun oynamak için de¤il, hoﬂça vakit geçirmek, oyalanmak ve
en önemlisi “sosyalleﬂmek” için geleceklerini öne süren kiﬂilere göre bu tür deneyimler, sanal dünyalar›n cazibesini art›rmada büyük bir rol oynuyor.
Örne¤in, “uçma” deneyimini ele alal›m. Sanal dünyalarda uçma deneyimi
yaﬂayanlara göre uçuyor olabilmek, bunu yaln›zca bilgisayarda yap›yor olsan›z
bile, oldukça keyif verici bir durum. Sanal dünyalardan herhangi birinde vakit
geçirmekteyken, birkaç t›klamayla ekranda sizi temsil eden karakteri havaland›r›p uçmaya baﬂlayabilir ve alt›n›zdan
geçen evleri, a¤açlar› ve tepeleri hayranl›kla izleyebilirsiniz. Yere indi¤inizdeyse, hakk›nda ilk konuﬂmak isteyece¤iniz
ﬂey büyük olas›l›kla yaﬂad›¤›n›z bu uçma deneyimi olacakt›r. Sanal dünyalar›n
en önemli özelliklerinden birinin temeli
de zaten burada yat›yor: ‹çinde yaﬂayanlara hakk›nda sohbet edebilecekleri ve
birbirleriyle paylaﬂabilecekleri yeni deneyimler yaﬂatmas› ve bu ﬂekilde sürekli olarak kendi kendini besleyerek zenginleﬂtirmesi. Sohbet odalar›nda metin
yoluyla karﬂ›l›kl› sohbet etmek insanlara
yaln›zca gerçek dünyada olup bitenlerle
ilgili tart›ﬂma olana¤› yaratabiliyor. Oysa, sanal dünyalar size hakk›nda konuﬂabilece¤iniz yeni konular yaratma potansiyeline de sahip.

Sanal Olsan da,
‹nand›r Beni!
Sanal dünyalar›n arkas›nda yatan teknoloji, bir konu park›n›n arkas›ndaki mühendisli¤e benzer nitelikte. Bir sanal
dünyan›n baﬂar›l› olabilmesi için, inand›r›c› olmas›n› sa¤layacak düzeyde iyi çal›ﬂmas› gerekiyor. Bu kadar iyi çal›ﬂabilmesi için oldukça karmaﬂ›k bir altyap›ya sahip olmas› gereken sanal dünyalar, bu
karmaﬂ›kl›klar›n› görüntülerine yans›tmamak zorundalar. Bir tepenin üzerinden uçarken, manzaran›n bir sonraki
parças› bilgisayar›n›z›n belle¤ine yüklenirken k›sa bir an için bile olsa duraklamadan uçuﬂunuzu sürdürebilmeniz gerekli. Geçmiﬂin sanal dünyalar›, kullan›c›lar›n›n üzerinde en ufak bir inand›r›c›l›k
hissi yaratabilmekten uzakt›. Ancak teknolojide yaﬂanan ilerlemeler sayesinde,
‹nternet üzerinde birbirleriyle oyun oynamakta olan kullan›c›lara an›nda geri
bildirimler vermek ve bu kullan›c›lar›n
talep ettikleri eylemleri h›zl› bir ﬂekilde
yerine getirmek gibi zorlu teknolojik sorunlar büyük ölçüde aﬂ›lm›ﬂ durumda.
Varolan sanal dünyalar›n en önemlilerinden biri olan “Second Life (‹kinci Hayat)”, bu teknolojik sorunun üstesinden
gelebilmek için kendine özgü bir yöntem
kullanmakta. “Second Life”›n kat›l›mc›lar›, öncelikle bilgisayarlar›na büyüklü¤ü
yaln›zca yaklaﬂ›k 18 megabayt olan küçük
bir yaz›l›m parças› indiriyorlar. ‹leri düzeyde görselleﬂtirilmiﬂ üç boyutlu grafikler ve
yüksek kalitedeki ses dosyalar›ndan oluﬂan ve sanal dünya benzetiminin yarat›labilmesi için gerekli olan 320 gigabaytl›k
di¤er veri kümesiyse, Second Life’› üreten
ﬂirket olan Linden Lab’›n San Fransisco’daki binas›na yerleﬂtirilmiﬂ sunucularda duruyor. Geliﬂtirilmiﬂ olan üç boyutlu
bir ak›ﬂ teknolojisi, sanal dünyadaki tüm
nesnelerin ‹nternet üzerinden eﬂ zamanl›
olarak gereken yerlere ulaﬂmas›n› sa¤l›yor. Bir kat›l›mc› sistemden ç›kt›¤›nda, sanal dünya oldu¤u yerde durmay›p varl›¤›n› ve geliﬂimini sürdürüyor. Bu kat›l›mc›
sisteme yeniden girdi¤indeyse, sanal dünyas›n›n de¤iﬂmiﬂ ﬂekliyle karﬂ›laﬂ›yor.
Ancak bir sanal dünyan›n inand›r›c›
olabilmesi için, yaln›zca süreklilik koﬂulunu yerine getirmesi yeterli de¤il. ‹nand›r›c›l›¤›n arkas›nda yatan bir di¤er temel
özellikse, sanal dünyan›n gerçek dünyadaki fizik kurallar›na uyuyor olmas›. Günümüzdeki en geliﬂmiﬂ sanal dünyalar-

dan biri olan “There (Oras›)”, bunu yerine getirmek için nesnelerin ve sanal kiﬂilerin birbirleriyle gerçek dünyadaki gibi
etkileﬂmelerini sa¤lamak amac›yla “fizik
mühendisli¤i” ad›nda özel bir teknoloji
kullan›yor. Otomobillerin çarp›ﬂmas› ya
da havada mermilerin uçuﬂmas› s›ras›nda,
fizik kurallar› yok say›lm›yor. Bunu sa¤lamak için yap›lan fizik mühendisli¤i çal›ﬂmalar›n›n önünde duran bir engelse, sanal dünyaya giren kiﬂilerin ‹nternet’e gerçek dünyalar›ndan farkl› makineler kullanarak ve farkl› ba¤lant› h›zlar›yla ulaﬂ›yor
olmalar›. Bu durum, sanal dünyada çevrenizdeki nesnelerin inand›r›c› bir biçimde
hareket ediyor olmalar›n› güçleﬂtiriyor.
“There” bu sorunun üstesinden gelmek
için, sanal dünyas›nda yaratt›¤› benzetimi
kar›ﬂ›k bir biçimde düzenlemek yöntemi-

ni kullan›yor. Sanal dünyay› zihinlerde
zaman içindeki tek bir anm›ﬂ gibi yaratmaktansa, sunucular tüm nesnelerin kay›tlar›n› zaman noktalar›ndan oluﬂan seriler ﬂeklinde izliyor. Bu teknoloji sayesinde siz sanal dünyada karﬂ›n›zdaki kiﬂiye
do¤ru yürürken, karﬂ›n›zdaki kiﬂi sizin
ona do¤ru yürüdü¤ünüzü gördü¤ünde o
da size do¤ru yürümeye baﬂl›yor. Yaﬂad›-

¤›n›z deneyimleri bu ﬂekilde ayr› ayr› görselleﬂtiren yaz›l›m, sizin gerçek hayatta
bir gezintideymiﬂsiniz gibi çevrenizdeki
sanal dünyayla uyumlu oldu¤unuza sizi
inand›r›yor.
Önde gelen sorunlar›n bir di¤eriyse, bu
dünyalar›n çok büyük olmalar›. “Second
Life” gerçek dünyada varolsayd›, yaklaﬂ›k
sekiz kilometrekarelik bir alan kapl›yor
olacakt›. “Second Life”›n yaz›l›m› bunu
tek bir büyük veri y›¤›n› olarak yönetmektense, bu veriyi 6,5 hektarl›k düzinelerden
oluﬂan parçalara bölüyor. Her bir parça,
Linden Lab’›n ofislerinde bulunan ve iﬂletim sistemi Linux olan birer Pentium4 bilgisayar taraf›ndan idare ediliyor. Hava durumu modellemelerinden, kap› zillerinin
çalmas›n› sa¤layan kodlara kadar her ﬂey,
bu bilgisayarlarca düzenleniyor. Sanal
dünya içindeki bir kullan›c› bir parçadan
di¤erine geçerken, çevresi hakk›ndaki bilginin ak›ﬂ›n› sa¤layan sunucu da de¤iﬂiyor. Ancak kullan›c› bu geçiﬂin fark›na bile varm›yor. Sisteme yeni kullan›c›lar kat›ld›kça Linden Lab yetkilileri yeni bilgisayarlar› devreye sokarak, üzerinde ayn› anda varolan kullan›c›lar›n say›s› artt›kça sanal dünyan›n da kendini geniﬂletebilmesini sa¤l›yorlar.
Linden Lab’dakiler gibi, There’in sunucular› da kullan›c›lar›n›n bilgisayarlar›na akan verileri bölümlere ay›r›yorlar.
Ancak parçalara ay›rma iﬂlemi co¤rafi
bölgeye göre de¤il, nüfus yo¤unlu¤una
göre gerçekleﬂtiriliyor. Örne¤in, belli bir
anda hiçbir kullan›c› Atlantik Okyanusu’nda de¤ilse, bu durumda sunucular
Atlantik Okyanusu’nun tümünü tek bir
parça haline getirebiliyor. Bu s›rada üzerinde binlerce kullan›c›n›n bulundu¤u
daha popüler alanlarsa, küçük parçalardan oluﬂacak ﬂekilde farkl› sunuculara
bölünüyor.

Sanal Karakterler Yoluyla Psikoterapi
.

Son y›llarda bilgisayar tabanl› sanal dünyalar
üzerinde gündeme gelen “sanal karakterler yoluyla psikoterapi”, hastan›n sa¤l›kl› ve sorunlu kimliklerinin ortaya ç›kar›lmas›nda kullan›lmakta. Hayali
senaryolar içindeki kimliklerin, kiﬂilerin gerçek hayattaki kimlikleri hakk›nda ipucu verdi¤i birer kaynak olarak kullan›ld›¤› bu yöntemde, varolan psikoterapik yaklaﬂ›mlar›n pek ço¤u kullan›l›yor.
Sanal karakter psikoterapisi yaklaﬂ›m›n›n temeli, sanal senaryolar içinde yarat›lan tüm karakterlerin hastan›n psikolojisinin çeﬂitli göstergeleri
oldu¤una dayanmakta. Bu sanal karakterler, hastan›n benli¤ini oluﬂturan an›lar›n, korkular›n, arzular›n ve beklentilerin biraraya gelmesi sonucu

oluﬂan karmaﬂ›k bileﬂkeyi belirginleﬂtirmede kullan›l›yor. Sanal karakterlerin bunu yapabilmelerinin nedeni hastalara kendi benliklerinin bu tür
özelliklerini abartabilme, keﬂfedebilme, de¤iﬂtirebilme ve geliﬂtirebilme olana¤› sa¤l›yor olmalar›.
Ancak kuﬂkusuz bu tür terapilerin nihai hedefleri,
hastalar›na bu deneyimleri yaln›zca yaratt›klar› sanal karakterler yoluyla yaﬂatmakla s›n›rl› de¤il.
Ulaﬂmaya çal›ﬂt›klar› son nokta, sanal dünyalarda
yeni bir bütünleﬂme yaﬂam›ﬂ olan bu benlikleri varolduklar› bu sanal dünyadan çekip ç›kartarak
gerçek dünyaya taﬂ›mak.
Kaynak: “Avatar Psychotherapy”, http://www.rider.edu/~suler/psycyber/psyav.html
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Sanal Ekonomi
Gitgide yay›lmakta olan bu sanal dünyalar gerçek
dünyan›n kurallar›ndan çok da uzaklaﬂam›yor; onlar›n
da kendi içlerinde geliﬂtirdikleri sanal bir ekonomi sistemleri var. “There”, her üyesinin hesab›na sisteme
kay›t olduklar›nda “Therebucks” ad›n› verdi¤i para birimlerinden 10,000 birim aktar›yor. Sanal dünyada
sörf yapmaktan hoﬂlanan biriyseniz, kendinize iyi bir
sörf tahtas› alabilmek için bu para birimlerinizin oldukça büyük bir k›sm›n› harcaman›z gerekiyor. Sanal
dünya üzerinde sahip oldu¤unuz servetinizi, oynad›¤›n›z oyunlar ya da hesab›n›za yap›lacak aktar›mlar yoluyla art›rman›z da mümkün. Zaten sanal dünyaya girdi¤inizde büyük olas›l›la öncelikle k›l›k k›yafetinize
ﬂöyle bir çeki düzen verme gere¤i duyacaks›n›zd›r ki,
bu da size oldukça pahal›ya malolacakt›r. There’in
dünyan›n en ünlü spor markalar›ndan biri olan Nike’la
yapm›ﬂ oldu¤u bir reklam anlaﬂmas› kapsam›nda sanal dünya üzerinde kendinize bir çift son model sanal
Nike ayakkab› edinmeniz mümkün. Ancak bunun için
yaklaﬂ›k 1,000 birim sanal paran›z› gözden ç›karman›z gerekiyor. Gerçek dünyada oldu¤u gibi sanal dünyalarda da, karﬂ›n›zdakilerin ilgisini çekebilmek için fiziksel görünümünüze özen göstermek zorundas›n›z.

Bu iki sanal dünyan›n ortak noktas›ysa, sohbet odalar›nda kendili¤inden filizlenen topluluklar› geniﬂletmeyi amaçlayan
teknolojileri kullan›yor olmalar›. Örne¤in,
sanal karakterler merkezli bir iletiﬂim teknolojisi kullanan “There” sanal dünyas›nda bir kullan›c›, herhangi bir yerde gezinirken bir grup insanla karﬂ›laﬂt›¤›nda,
kendisini temsil etmek için seçti¤i sanal
karakter kendili¤inden onlarla yüzyüze
gelecek ﬂekilde pozisyonunu de¤iﬂtiriyor,
karﬂ›s›ndaki insanlar›n yüzleri de ona dönüyor ve karﬂ› karﬂ›ya durarak gözgöze
geliyorlar. Kullan›c›lar bu ﬂekilde bir kez
birbirlerinin ilgisini çektikten sonra, önceden programlanm›ﬂ mimik seçenekleri
aras›ndan dilediklerini seçebiliyor. Örne¤in, karﬂ›n›zdaki sanal kiﬂiden s›k›ld›ysa-

Sanal Dünya Sözlü¤ü
Arayüz (‹ng. Interface): Kullan›c›yla bir bilgisayar ya da hipermedya sistemi aras›nda etkileﬂimi sa¤layan donan›m ve
yaz›l›m.
Bant Geniﬂli¤i (‹ng. Bandwidth): ‹letiﬂim kanal›n›n kapasitesini belirler: Bant geniﬂli¤i ne kadar fazlaysa, belli bir süre
içinde iletilebilecek bilgilerin hacmi de o kadar büyük olur.
Benzetim (eng. Simulation): Bir etkinlik, ortam ya da sistemin bilgisayarda yarat›lan modelle temsil edilmesi.
Etkileﬂim (‹ng. Interaction): Kullan›c› ile bilgisayar aras›nda
denetim ve geribildirim süreci.
Gerçekzamanl› (eng. Realtime): ‹nsan-bilgisayar arabirim tasar›m› ve sanal gerçeklik gibi benzetim sistemlerinde, giriﬂ
ile ç›k›ﬂ aras›nda (yani kullan›c›n›n iﬂlem yapmas›ndan sistemin buna yan›t vermesine kadar) alg›lan›r bir sürenin (gecikme) geçmedi¤i sistemleri belirtir.
Sanal (‹ng. Virtual): Bilgisayarda bir süreç ya da ayg›t›n benzetimi.
Sanal Gerçeklik (‹ng. Virtual Reality): Üç boyutlu, gerçek zamanl› model, konum izleme ve yüksek kalitede görsel/iﬂitsel teknikler arac›l›¤›yla oluﬂturulan, bilgisayar ortam›ndaki
gerçeklik benzetimi.
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Bu tür dünyalara giren bir çok kat›l›mc›n›n öncelikli
amac› yeni insanlarla tan›ﬂmak oldu¤undan, bu ortamda da insanlar gerçek dünyada oldu¤u gibi kendilerini karﬂ›lar›ndaki insanlara be¤endirmek için özel bir
çaba içine giriyorlar. Yeni giysiler, aksesuarlar ve gerekirse yeni sörf tahtalar› edinmek için, sanal paralar›n› harcamaktan çekinmiyorlar.
‹nsanlara sanal paralar›n› harcatmakta güçlük
çekmeyen bu sanal dünyalar›n varl›klar›n› sürdürebilmeleri ve yayg›n birer kitle iletiﬂim ortam› haline gelebilmeleri için, kendilerinin de para kazan›yor olmas›
gerekli. Ancak bunun gerçekleﬂip gerçekleﬂemeyece¤i
konusunda hala ciddi kuﬂkular söz konusu. Varolan iﬂ
modeline göre bu sanal dünyalar›n en temel gelir kaynaklar›, sistemlerine kay›tl› kiﬂilerden ald›klar› kullan›m ücretleri: Second Life’› kullanmak istiyorsan›z ayda 10 $ ödemeniz gerekirken, There’in ayl›k kullan›m
ücreti 5 $. Ayr›ca There’e kay›t olurken, yaln›zca bir

n›z, bu hissinizi onun yüzüne karﬂ› esneyerek kolayca ifade edebiliyorsunuz. Bu
yüz ifadeleri önceden haz›rlanm›ﬂ programl› veriler olsalar da, klavyenizi kullanarak ekrana noktal› virgül yazmaktansa
karﬂ›n›zdakine gerçekten göz k›rpabilmenizi sa¤layan bu sanal dünyalar, kullan›c›larda metin tabanl› sohbetlerin basmakal›p ifadelerine göre çok daha gerçekçi hisler uyanmas›n› sa¤l›yor.

Sanal Olmak ya da
Olmamak…
Sa¤lam bir teknik altyap› ve geliﬂen bir
sanal ekonomiyle, bu yeni cesur dünyalar
yayg›nl›klar›n› art›rma yolunda h›zla ilerSanal Karakter (‹ng. Avatar): Sanal gerçeklik ortamlar› ve
oyunlar›nda, insan kullan›c›y› temsil eden, görünümü ve
özellikleri kullan›c› taraf›ndan de¤iﬂtirilebilen sanal yap›.
Sanal Tema Park›: (‹ng. Virtual Theme Park): Birden çok
kat›l›mc›yla oynanan oyunlar da içinde olmak üzere çok çeﬂitli benzetimler sunan sanal gerçeklik konsol ya da sistemlerinden oluﬂmuﬂ a¤. Fiziksel tema parklar›n›n tersine geniﬂ
araziler gerektirmez ve kullan›c›ya bir sanal gerçeklik konsolunun d›ﬂa kapal› uzam›nda etkileﬂimli yo¤un deneyimler
yaﬂat›r.
Siberuzay (‹ng. Cyberspace): Birbiriyle ba¤lant›l› olan, insan
iletiﬂim ve eylemlerinde yeni bir uzay olarak alg›lanan veri
taban› a¤lar›, telekomünikasyon ba¤lant›lar› ve bilgisayar
a¤lar›n› belirtmek için William Gibson’un 1984 y›l›nda ortaya att›¤› terim.
Üç Boyutlu Grafik (‹ng. Three Dimensonall Graphics): Bilgisayarl› grafikte geniﬂlik, yükseklik ve derinli¤iyle sunulan,
farkl› görünüﬂleri oluﬂturacak uzamsal verileri de içeren
modelin k›sa ad›.
Yapay Zeka (‹ng. Artificial Intelligence): Bilgisayar›n, insanlar›n ö¤renme ve karar verme yeteneklerini taklit etmesini
sa¤layan yaz›l›m.
Kaynak: Cotton, B. ve Oliver, R.; “Siberuzay Sözlü¤ü”; Çevirenler:
Ar›kan,Ö. ve Çendeo¤lu, Ö., Yap› Kredi Yay., Haziran, 1997.

defaya özgü olmak üzere 20 $’l›k bir giriﬂ ücreti ödemeniz gerekiyor. Her iki ﬂirket de bu giriﬂ ve kullan›m
ücretlerinin yan›s›ra, There’in Nike’la yapm›ﬂ oldu¤u
anlaﬂma benzeri reklam kampanyalar› yoluyla da para
kazanmakta. Ancak bu tür reklamlardan elde edilen
gelirlerin oran›, oldukça düﬂük. Neyse ki sanal dünya
geliﬂtiricilerinin önünde para kazanmak için yeni f›rsatlar do¤uyor. ABD ordusu There’i yaratan ekibe, ordu e¤itimlerini verecek benzetim sistemleri geliﬂtirmeleri için 3,5 milyon dolar teklif etmiﬂ durumda.
Asl›nda sanal dünyalar, sözü geçen bu gelirlerden
çok daha büyük miktarlardaki gelirleri oyuncu-tabanl›
ekonomiler yoluyla elde etme potansiyeline sahipler.
Örne¤in, tüm sanal paralar›n› bitirmiﬂ ve yenilerini
kazanmak için sanal dünyada herhangi bir çaba göstermeye üﬂenen bir sanal dünya kullan›c›s›ysan›z, bu
durumda gerçek dünyadaki paralar›n›z› kullanarak
kendinize yeni sanal paralar sat›n alman›z da olas›.
Ayr›ca sistem içinde geliﬂtirilmiﬂ olan bir tür aç›k art›rma sistemi, kullan›c›lar›n kendi aralar›nda de¤iﬂ tokuﬂ yapabilmelerini de sa¤l›yor. Ancak bu uygulamadan yararlanmak isteyen kullan›c›lar›n, bu hizmeti kullanabilmek için aç›k art›rma yoluyla sat›n almak istedikleri ürünlerin ücretinin belli bir yüzdesi oran›nda
sisteme dolar baz›nda bir ücret ödemeleri gerekiyor.

leme potansiyeline sahip olduklar›n› kan›tlam›ﬂ olsalar da, bunun gerçekleﬂmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor. Bu sektörde hizmet veren ﬂirketler halihaz›rda
kendilerine kay›tl› kaç kullan›c›lar› oldu¤unu aç›klam›yor olsalar da, There ve Second Life sanal dünyalar›nda yap›lan gezinmeler, bunlar›n oldukça popüler oldu¤unu aç›kca gösteriyor. Bu dünyalar›n geliﬂmesi için yap›lmas› gereken en önemli
çal›ﬂmaysa, insanlar› bu pazar›n sunabilece¤i olanaklar hakk›nda e¤itmek ve böylece bu sanal dünyalar›n sohbet odalar›nda
metin yoluyla konuﬂmaktan çok daha zengin ortamlar sunabilece¤ini görmelerini
sa¤lamak. Ancak sözü geçen tüm geliﬂmeler ve çal›ﬂmalar yeterli düzeyde sa¤lansa
da, insanlar›n ‹nternet’e girme amaçlar›
her zaman vakit geçirmek ya da yeni insanlarla tan›ﬂmak de¤il de bazen yaln›zca
birilerine k›sa birﬂeyler anlatmak olabiliyor. Böyle olunca da metin yoluyla sohbet
etmeyi kendileri için yeterli bulacak ve eposta ya da k›sa mesaj göndermeyi bir sanal kiﬂiyi yönetmekten çok daha kolay bulacak kiﬂiler, her zaman var olacakt›r. Yine de, sohbet odalar›ndaki bildik sohbetlerin basit bir konuﬂman›n ötesine geçemedi¤ini, sanal dünyadaki konuﬂmalar›nsa
gerçek dünyadakilere eﬂde¤er birer deneyim oldu¤unu bilen kiﬂiler sanal kendileriyle bu dünyalarda gezinmeyi sürdürdükçe, sanal dünyalar da gitgide geniﬂlemeye
devam edecekler.
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