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Bir “t›k”la

dünya turu

Bilgisayar›m›z›n baﬂ›nda ‹nternet’te gezinirken herhangi bir konu hakk›nda arama yapmak istedi¤imizde ço¤umuzun akl›na gelen ilk yer kuﬂkusuz Google arama motoru. Tüm dünya genelinde
milyonlarca kiﬂinin baﬂvuru kayna¤› olan Google, arad›¤›m›z bir konuyla ilgili ‹nternet üzerinde
varolan tüm web sitelerinin listesini önümüze dökerek hayat›m›z› oldukça kolaylaﬂt›r›yor. ﬁimdilerdeyse gündemde olan en yeni yaz›l›m› Google Earth ile Google, web sitelerinin ötesine geçip
tüm dünyay› parmaklar›m›z›n ucunda ekrana dökmekte. E¤er bilgisayar›n›z hala Google Earth ile
tan›ﬂmad›ysa, son derece keyifli bir dünya turu yapma f›rsat›n› kaç›r›yorsunuz demektir.
Google Earth, http://earth.google.com
adresinden ücretsiz olarak bilgisayar›n›za indirilebilece¤iniz bir ürün. Yaz›l›m›n ücretli olarak sunulan iki farkl›
türü varsa da, ücretsiz olarak indirilen
sürümü de keyifli bir dünya turu atman›z için yeterli. Yaz›l›m›n ana ekran›nda aç›lan yerküre görüntüsünü farenizle tutup sa¤a sola çevirebiliyor, istedi¤iniz yönde döndürebiliyor ya da dilediB‹L‹M ve TEKN‹K 72 Kas›m 2005

¤iniz kadar uzaklaﬂt›r›p yak›nlaﬂt›rabiliyorsunuz. Co¤rafi olarak tüm dünyay› gezmenizi sa¤layan bu yaz›l›m› bilgisayar›n›za indirip kurduktan dünya
üzerinde görmek istedi¤iniz herhangi
bir yerin ad›n› solda aç›lan arama kutucu¤una yaz›p arama dü¤mesine t›klaman›z›n ard›ndan yapman›z gereken
tek ﬂey keyifle arkan›za yaslan›p Google Earth’ün sizi dünya üzerinde uçura-

rak istedi¤iniz yere götürmesini beklemek. Bu yolculuk s›ras›nda gitmek istedi¤iniz bölgeye yaklaﬂ›rken bilgisayar›n›z›n ekran›nda önce uzaydan çekilmiﬂ
uydu görüntüleri beliriyor. Daha sonraysa bu uydu foto¤raflar› üzerinden
gitmek istedi¤iniz yere gitgide yaklaﬂarak o bölgenin tepeden çekilmiﬂ bir foto¤raf›na eriﬂiyorsunuz. Bu foto¤raf
arac›l›¤›yla arad›¤›n›z bölgedeki tüm bi-

googleearth

10/20/05

10:24 AM

Page 73

nalar› tepeden görebiliyor, aç›lan bilgi
kutucuklar›yla o bölgede yer alan binalar hakk›nda bilgi alabiliyor, dilerseniz
o bölge içinde yer alan bir yerden di¤erine nas›l ulaﬂaca¤›n›z› kroki üzerinden görebiliyor ya da arabayla nas›l gidilece¤ini gösteren mini bir video izleyebiliyorsunuz. Hatta arama bölümünün alt›nda yer alan bölümlerdeki ilgili
kutucuklar› iﬂaretleyerek o bölgede yer
alan otelleri, kafeleri, lokantalar›, müzeleri ya da sinemalar› görebiliyor, diledi¤iniz birinin üzerine t›klayarak ‹nternet üzerinden do¤rudan bunlar›n web
sitelerine ulaﬂabiliyorsunuz. Türkiye
için yaz›l›m›n tüm bu özelliklerini kullanmak ﬂimdilik olanakl› de¤ilse de ‹stanbul’da oturuyorsan›z oturdu¤unuz
evi ya da çal›ﬂt›¤›n›z iﬂyerini Google’dan bulman›z çok kolay. Çünkü ‹stanbul için kullan›lan görüntüler oldukça ayr›nt›l› ve çözünürlükleri yeterince yüksek. Ancak, Amerika’n›n herhangi bir bölgesi için kolayl›kla eriﬂebilece¤iniz binalar hakk›nda bilgi almak,
belli bir bölgede yer alan lokantalar›
görüntülemek ya da bir yerden di¤erine arabayla nas›l gidilece¤ini gösteren
bir video izlemek gibi hizmetler ‹stanbul için bile henüz aktif hale gelmiﬂ de¤il. Bu hizmetleri kullanabilir hale gelmemiz için pek çok verinin yaz›l›m›n
veritaban›na girilmesi gerekiyor. Türkiye’de ‹stanbul d›ﬂ›ndaki kentlerin ço¤u
için var olan görüntülerinse çözünürlükleri yeterli olmad›¤› için Google
Earth arac›l›¤›yla bu kentleri sadece
gezmek bile ﬂimdilik pek keyifli de¤il.
Tüm Dünya elimin alt›ndayken kendi
evimi ya da iﬂyerimi bulup da zaten ne
yapay›m demeyin. Çünkü Google
Earth’› kullanmaya baﬂlayan kiﬂilerin genellikle en çok ilgisini çeken, görmek ve hakk›nda bilgi almak istedikleri ilk yer genellikle
kendi oturduklar› ya da çal›ﬂt›klar› bölge oluyor. Bunun olas›l›kla
iki nedeni var: Birincisi kendi tan›d›¤›m›z bölgeye bakarak yaz›l›m›n gerçekten do¤ru foto¤raflar
gösterip göstermedi¤ini kontrol
edebilmemiz. ‹kinci nedense, böyle bir yaz›l›mda kendi yaﬂad›¤›m›z
yerin de yer ald›¤›n› görerek “Aaaa iﬂte bizim ev!” cinsinden bir nida atarak inceden inceye mutlu
olmam›z.
Türkiye için belli özellikler henüz geliﬂtirilmemiﬂ olsa da bunlar

yaz›l›mda yerini al›ncaya de¤in Dünya’n›n di¤er bölgelerini gezmek için
Google Earth emrimizde. Marifetlerinin
ve etkileyicili¤inin yazmakla bitmeyece¤i Google Earth’in ne oldu¤unu tam
olarak anlaman›z için yaz›l›m› bilgisayar›n›za kurup kullanman›z gerekli.
Yaz›l›m›n ﬂu andaki en büyük eksikliklerinden biri de asl›nda bu kurulum süreci. ‹nternet üzerinden do¤rudan kullan›ma olanak tan›mayan yaz›l›m› indirip kurulum yapman›n gereklili¤i Google Earth ile ilgili ﬂikayet konular›ndan biri. Bir di¤er eksikli¤iyse, Dünya’y› gezerken izledi¤iniz görüntülerin
gerçek zamanl› görüntüler de¤il de
herhangi bir tarihte çekilmiﬂ olan fo-

to¤raflar olmas›. Bu özellik, yaz›l›m›
kullan›rken az da olsa zaman zaman
hayal k›r›kl›¤›na u¤raman›za neden
olabiliyor. Örne¤in, ‹stanbul’un herhangi bir bölgesini gezerken orada ﬂu
anda var oldu¤unu bildi¤iniz bir binan›n yerinde yeller esti¤ini görebiliyorsunuz. Bunun tek nedeni, Google
Earth içinde kullan›lan foto¤raf›n çekildi¤i tarihte bu binan›n henüz inﬂa edilmemiﬂ olmas›.
‹nternet üzerinden sunulan haritalama hizmetlerinin üzerine yo¤unlaﬂan
kiﬂiler kuﬂkusuz bunu babalar›n›n hayr›na yapm›yorlar. Bu alandaki çal›ﬂmalara ﬂimdiden büyük yat›r›mlar yapan
tüm ﬂirketlerin gözlerini diktikleri ﬂey
bu tür sistemlerin yak›n bir
gelecekte çok büyük birer
reklam alan› haline gelecek olmas›. Belli bir bölgeyi ziyaret
edecek kiﬂilere o bölgedeki lokantalar, kafeler, oteller hakk›nda bilgi vermek, kiral›k ya
da sat›l›k evleri bu tür sistemler üzerinden pazarlamak gibi
olanaklar›n arkas›nda ciddi
maddi kazanç beklentisi yat›yor. Hatta ‹nternet üzerinden
bu tür sistemleri kulllanan kiﬂilerin özellikle hangi bölgeleri ziyaret ettiklerinin takip edilip karﬂ›lar›na o bölgelerle ilgili reklamlar›n ç›kart›lmas› gibi
planlar da ﬂimdiden gündemKas›m 2005
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de. Bu tür planlar kuﬂkusuz beraberinde gözetleme ile ilgili tart›ﬂmalar› da
ortaya ç›kar›yor. Kiﬂilerin ‹nternet üzerinden bu ﬂekilde takip edilmelerine
karﬂ› ç›kan sivil toplum örgütlerinin yan›s›ra baz› hükümetler de güvenlikle ilgiili çekinceleri nedeniyle bu tür yaz›l›mlara karﬂ› savaﬂ açm›ﬂ durumda. Bu
tür yaz›l›mlarla gezebilece¤iniz yerler
aras›nda bir ülkenin savunmayla ilgili
birimlerinin de yer al›yor olmas› bir
tehdit unsuru. Örne¤in Google Earth
kullanarak gezinirken Pentagon’un
bahçesine kadar inip etraf› dolaﬂma
ﬂans›n›z oluyor. Bu da baz› hükümetlere göre ciddi bir güvenlik tehditi anlam›na geliyor. Örne¤in ülke güvenli¤ini
tehdit etti¤ini öne süren Kore Hükümeti ﬂimdiden A.B.D’den Google
Earth’in kapat›lmas›n› talep etmiﬂ durumda.
Tüm bu tart›ﬂmalar bir yandan süredursun, nas›l ki ‹nternet Explorer ya
da Firefox gibi taray›c›lar ‹nternet’te
gezinmeyi sa¤l›yorsa Google Earth de
Dünya’y› gezmeyi sa¤layan bir taray›c›
olarak bilgisayarlarda h›zla yerini almakta. Co¤rafi bilgileri ‹nternet üzerinden sunulacak temel bir yap›sal dayanak olarak ele alan bu taray›c› ‹nternet’in kullan›lma ve hayatlar›m›zda yer
alma biçimini kökten de¤iﬂtirebilir.
Çünkü bu ﬂekilde ‹nternet art›k üzerinde varolan web sitelerinden oluﬂan ve
gerçek dünyadan ayr› bir yap›dan ç›k›p
içinde yaﬂad›¤›m›z gerçek dünyayla bütünleﬂen baﬂka bir yap›ya dönüﬂüyor.
Böylece fiziksel dünyada var olan yerlerle ilgili deneyimlerimizi derinleﬂtiren
ve bu ﬂekilde gerçek hayat›m›z›n bir
uzant›s› haline gelecek ‹nternet kimileri için bilgisayar kullan›c›lar› için yararl› pek çok olanak sunacak yeni bir dö-

‹nternet Haritalar›
.

Google Earth, ‹nternet üzerinden sunulan
co¤rafi tabanl› uygulamalar›n ilki de¤il.
1990’lar›n ortas›nda MapQuest isimli harita uygulamas›n›n kullan›ma sunulmas›yla baﬂlayan
bu ak›m, Microsoft’un MSN Virtual Earth, Yahoo’nun SmartView, Google’›n Google Earth isimli uygulamas›ndan bir önceki Google Maps isimli uygulamas› ve farkl› ﬂirketler taraf›ndan kullan›ma sunulan benzerleriyle bilgisayar kullan›c›lar›n›n hayatlar›ndaki yerini çoktan alm›ﬂ durumda. Ancak, bu y›l›n Temmuz ay›nda ilk sürümü kullan›ma sunulan Google Earth uygulamas›, bar›nd›rd›¤› ayr›nt›l› hava ve uydu foto¤raflar›, geliﬂkin grafik ve animasyonlar, geniﬂ
bölgesel arama uygulamalar› özellikleriyle kendisinden önceki tüm örneklerin ötesine geçmiﬂ
durumda.
1990’l› y›llarda tasarlanan web tabanl› harita uygulamalar› alan›nda aralar›ndan seçim yap›labilecek pek de fazla seçenek yoktu. Ortaya ç›kan ilk örnek olan MapQuest isimli uygulaman›n
1996 y›l›nda ortaya ç›kmas›n›n hemen ard›ndan
birçok yaz›l›m geliﬂtirici bu uygulamay› kendi
amaçlar› do¤rultusunda özelleﬂtirmek için çal›ﬂmalara baﬂlad›. Ancak MapQuest bar›nd›rd›¤›
haritalar›n yaz›l›mc›lar taraf›ndan geliﬂtirilmesi
konusunda pek fazla olanak sunmuyordu. Yaz›l›mc›lar›n kendi ellerindeki verileri varolan haritalara eklemelerini sa¤layan Uygulama Programlama Arayüzleri (API- Application Programming Interfaces) ad› verilen birimler bu tarihte
ortaya ç›kan haritalar için söz konusu idiyse de
yeterince geliﬂkin ve kullan›c› dostu de¤ildi. Bu
nedenle MapQuest içinde yer alan haritalar›n
farkl› amaçlar do¤rultusunda yeniden kullan›lacak ﬂekilde özelleﬂtirilmeleri oldukça zordu. Üstelik o tarihlerde yer alan web tabanl› haritalar
grafiksel anlamda da oldukça yetersizdi. Tüm bu
eksikliklerin giderilmesi için aﬂ›lmas› gereken
üç temel eksiklik vard›. Bunlardan ilki dijital haritalar›n görüntülenmesi ve düzenlenmesi için
gerekli karmaﬂ›k matematiksel iﬂlemlerin üstesinden gelebilecek ﬂekilde bilgisayarlar›n iﬂlemci h›zlar›n›n ve saklama kapasitelerinin artmas›yd›. Neyse ki Moore Yasas›’n›n geçerlili¤ini korumas› sayesinde aradan geçen on y›l içinde bu
sorunun üstesinden gelinmiﬂ oldu. Dijital haritalar üzerinde programc›lar›n kendi gereksinimleri do¤rultusunda özelleﬂtirmeler yapabilmeleri
için giderilmesi gereken bir di¤er eksiklikse yaz›l›m geliﬂtirme alan›ndaki aç›k kaynak yaklaﬂ›-

nemin baﬂlang›c›yken kimileri
içinse güvenli¤in ve gizlili¤in
bütünüyle yok oldu¤u yeni bir
dünyan›n habercisi. Bu yaklaﬂ›mlardan hangisinin hakl› ç›kaca¤›n› teknolojide yaﬂanacak
ilerlemeler sonucunda zaman
içinde nas›lsa görece¤iz. Ancak
o zamana kadar Google Earth’i
bilgisayar›m›za indirip keyifli
bir dünya turu yapma ﬂans›ndan yoksun olmamakta yarar
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m›n›n dijital haritalar alan›nda da kendini göstermesiydi. Zaman içinde dijital haritalar alan›nda çal›ﬂan ﬂirketlerin Uygulama Programlama
Arayüzleri’ni geliﬂtirmeye önem vermeleriyle bu
alanda belli standartlar oluﬂmaya baﬂlad›. Haritalama yaz›l›mlar›nda kullan›lacak API’lerde kullan›lacak temel standartlar konusunda yap›lan
çal›ﬂmalar sonucunda günümüzde bu tür uygulamalar›n yaz›l›mc›lar taraf›ndan kolay ve etkin ﬂekilde kullan›labilir hale gelmesiyle bu sorun da
aﬂ›lm›ﬂ oldu. Üçüncü eksiklikse bu ilk iki koﬂul
biraraya gelse bile dijital haritalar›n bar›nd›raca¤› bilgiler zenginleﬂtirilmedi¤i sürece bu haritalar›n kullan›mlar›n›n bir anlam ifade etmeyecek
olmas›ndan kaynaklan›yordu. Neyse ki zaman
içinde büyük veritabanlar›na sahip ﬂirketlerin bu
veritabanlar›nda yer alan bilgileri dijital haritalarda kullan›lacak ﬂekilde kullan›ma açmalar›yla
bu sorun da giderilmiﬂ oldu. 2005 y›l›n›n baﬂ›nda donan›m, standartlar ve paylaﬂ›m konusunda
yaﬂanan bu geliﬂmelerin oluﬂturdu¤u altyap› sayesinde web tabanl› haritalar alan› bir patlama
yapmaya haz›rd›. Bu patlaman›n gerçekleﬂmesi
için gereken ilk k›v›lc›m Google Maps ad› verilen yaz›l›m›n deneme sürümünün 8 ﬁubat günü
kullan›ma sunulmas›yla ateﬂlendi. Bu ateﬂin ard›ndan Temmuz ay›nda kullan›ma sunulan Google Earth ise dijital haritalar alan›nda yeni bir ç›¤›r aç›ld›¤›n›n müjdecisi oldu.
Programc›lar›n haritalarda yer alan bölgelere iliﬂkin ellerinde varolan bilgileri JavaScript
gibi basit ve herkesçe bilinen standart programlama dili araçlar›n› kullanarak ekleyebilme ve
‹nternet üzerinden sunma olana¤›na kavuﬂmas›yla eskiden yaln›zca profesyonel harita bilimciler ve co¤rafi bilgi sistemi uzmanlar›nca oluﬂturulan dijital haritalar kiﬂilerin üzerlerine bilgi
ekleyebildikleri ve kendi birikimleri ve gereksinimleri do¤rultusunda geliﬂtirebildikleri araçlara dönüﬂtüler. Kendilerine sunulan bu olana¤›
kullanma hevesiyle dijital haritalar üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlayan programc›lar Google’›n harita
altyap›s› üzerine kendi oluﬂturduklar› servisleri
eklemeye baﬂlad›lar. Örne¤in varolan bir emlak
arama sitesi ile Google Earth altyap›s›n› birleﬂtiren bir programc› tüm dünya genelinde co¤rafi konumuna göre sat›l›k ya da kiral›k ev aramay› sa¤layan HousingMaps isimli bir web sitesi
oluﬂturdu. Bu tür birleﬂtirilmiﬂ uygulamalar Google Earth’in ortaya aç›kt›¤› günden bu yana
özellikle Amerika’da h›zla yayg›nlaﬂmakta.

var. Çünkü bilgisayar ekran›ndan olsa
bile dünya üzerinde belki de hiç gidip
göremeyece¤imiz yerlerde gezinme
ﬂans›na sahip olmak hiç de fena bir ﬂey
say›lmaz.
Ayﬂenur T. Akman
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