
Şubat ayının başlarında bizzat Goog-
le Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt’in 
katılımıyla düzenlenen bir basın toplantı-
sıyla Google Earth 5 sürümünün duyurusu 
yapıldı. Google Earth uzun zamandır gün-
demde olan bir program. Yaptığı iş, ek-
randaki dünya haritası üzerinde istediği-
niz herhangi bir noktaya odaklanarak böl-
genin haritasını ve çok yakından çekilmiş 
uydu fotoğrafl arını görüntülemek. Öyle ki 
bu programda oturduğunuz binayı, hatta 
şanslıysanız binanın önüne park ettiğiniz 
arabanızı bile görebilirsiniz. Google Earth 
5 sürümünün bu yazılıma getirdiği olduk-

ça ilginç yenilikler var. Bunlardan birin-
cisi, artık yalnızca karaları değil, deniz ve 
okyanusları da dolaşabilmeniz. Dünya ça-
pında tanınmış denizbilimcilerin katkıla-
rıyla eklenen bu özellik, denizlerin dibini 
görmenizi, hatta gemi enkazları arasında 
dolaşabilmenizi sağlıyor. İkincisi, geçmi-
şe dönebilme özelliği. Bu özellik sayesinde 
bir yerin, -eğer elde varsa- yıllar önce ne-
ye benzediğini görebiliyorsunuz. Üçüncü-
sü, Mars açılımı. Artık yalnızca Dünya de-
ğil, Mars yüzeyinde de gezintiye çıkmanız 
mümkün. Dördüncü özellik de video turu. 
İki nokta arasında bir rota belirlediğinizde, 

Google Earth 5 sizi bu noktalar arasında 
sanal bir tura çıkarabiliyor.

Google Earth 5’i http://earth.google.com 
adresinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

Rüzgârla çalışan cep telefonu denince 
belki aklınıza hemen rüzgâr enerjisiyle pi-
li şarj edilen bir cep telefonu gelmiş olabilir. 
Ancak Koreli cep telefonu üreticisi Pantech’in 
yaklaşımı biraz daha farklı: Rüzgâr, kullanıcı-
nın cep telefonuyla etkileşimini sağlamak 
için kullanılıyor. Şirketin IM-S410 adını ver-
diği yeni model cep telefonu, mikrofona üf-
lediğinizi algılayabildiği gibi, bu üfl emenin 
uzunluğunu ve şiddetini de anlayabiliyor. 

Bu haberin yer aldığı birçok kaynakta 
“Cep telefonuna üfl eyeceksin de ne ola-
cak?” gibi bir tepki yer alsa da hayal gücü 
biraz çalıştırıldığında bunun aslında mo-
bil iletişime farklı bir şeyler katabileceğini 
çıkarmak hiç de zor değil. Örneğin görün-

tülü görüşme sırasında telefona üfl eyerek 
sevgilinize çiçek yollayabilir, favori menü-
leriniz arasında gezinebilir, eğlenceli ekran 
koruyucuları ve oyunlar tasarlayabilir, hat-
ta zor durumlarda acil aramalar yapmak 
için bile bu yöntemi kullanabilirsiniz. 

Aslında düşünce güzel ama o kadar 
da yeni sayılmaz. Örneğin iPhone üzerin-
de mikrofona üfl ediğinizde ekrandaki fl ü-
tü çalabildiğiniz uygulamalar aylardan be-
ri ortalıkta geziyor. Bu aralar iPhone’un en 
ünlü uygulamalarından biri de iSteam. Bu 
uygulamada mikrofona üfl ediğinizde sim-
gelerin üstü buğulanıyor, siz de parmağını-
zı dokunmatik ekranda gezdirerek güzelce 
temizliyorsunuz.  

Google Earth Denize Düştü

Rüzgârla Çalışan Telefon

Bugüne dek bilgisayar virüslerini hep 
bilgisayar sistemleri üzerinden yayılan za-

rarlı yazılımlar olarak bilirdik. Peki, siz da-
ha önce hiç trafik cezası makbuzları üzerin-
den yayılan bilgisayar virüsü gördünüz mü? 
Olur mu öyle şey demeyin, ABD’den gelen 
haberlere göre bal gibi de oluyormuş. Ola-
yın işleyişi de bir hayli ilginç: Virüsü yaymak 
isteyenler, park ettiğiniz aracın üzerine sah-
te bir ceza makbuzu yerleştiriyorlar. Mak-
buzun üzerine de aracınızla trafik kuralla-
rını ihlal ettiğinize, bu ihlallerin kameray-
la kaydedildiğine ve görüntülerin de adre-
si verilen İnternet sitesine yüklendiğine iliş-
kin bir not iliştiriyorlar. Siz de nerede yanlış 
yaptığınızı görmek için hışımla web sitesi-
ne dalıyorsunuz. Açılan site, görüntüleri oy-

natabilmek için bilgisayarınıza bir araç çu-
buğu yüklemeniz gerektiğini söylüyor. O si-
nirle araç çubuğunu da bilgisayarınıza yük-
lerseniz, işte o an hapı yuttuğunuzun res-
midir. Çünkü bu yolla virüsü kendi elleriniz-
le bilgisayarınıza buyur etmiş oluyorsunuz. 
Virüsün yaptığı iş ne diye sorarsanız, o da 
çok ilginç: Virüs sizi bir sahte antivirüs yazı-
lımı satın almanız için ikna etmeye çalışıyor. 
Yöntem biraz dolambaçlı olsa da arkasında-
ki yaratıcılığın hakkını vermek lazım. Bu, bil-
gisayarların güvenliğini sağlamak için artık 
yalnızca bir köşede antivirüs yazılımı çalış-
tırmaktan daha geniş düşünmek zorunda 
olduğumuzu da ortaya koyuyor.

Virüsler Trafik Cezasıyla Yayılıyor

Levent Daşkıran

Virüsleri yaymak için kullanılan yeni yöntemler insanı 
hayrete düşürüyor.

Google Earth 5’le artık Titanik’i bile ziyaret edebiliyorsunuz.

Pantech’in yeni modeli kullanıcı etkileşimini zenginleştirmek 
için yeni bir öneriyle geliyor.

Ctrl+Alt+Del
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Microsoft’un 1982’den beri geliştirdiği ve dünya-
nın en başarılı uçuş simülatörlerinden biri olarak bi-
linen Microsoft Flight Simulator’ın sonu pek iyi gö-
rünmüyor. Microsoft, var olan ekonomik koşulla-
ra bağlı olarak 5000 kişilik Flight Simulator geliştir-
me ekibinin de çalıştığı Aces Studio’nun çalışmaları-
na son verdiğini açıkladı. Microsoft her ne kadar bu 
açıklamanın ardından Flight Simulator’a olan bağlı-
lığını sürdüreceğini söylese de daha önce Microsoft 
Train Simulator’ın başına gelenleri anımsayanlar bu 
konuda o kadar da umutlu değil. Microsoft Flight 
Simulator’ın son olarak 2006’da 10. sürümü piyasaya 
sürülmüştü. Tek pervaneli uçaklardan jumbo jetlere 
kadar her türlü uçağı gerçeğine çok yakın bir dene-
yimle kullanma olanağı sunan oyunu 11 Eylül saldırı-

larını gerçekleştirenlerin eğitim için kullandıkları söy-
lentisi bile yayılmıştı.

Flight Simulator İnişe Geçti

Bilgisayarınızda yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları 
kurtarmanızı sağlayan birçok program var; ama bu 
kez konu bu değil. Diyelim ki İnternet’ten bir prog-
ram indirdiniz ya da klasörler arasında dosyalarınızı 
sürüklerken yanlışlıkla başka bir konuma aktardınız. 
Bu dosyaların nereye gittiğini nasıl bulacaksınız? 

Last Changed Files adlı ücretsiz bir yazılım bu 
tür kayıp dosyaların yerini bulmak için tasarlanmış. 
Yazılımı çalıştırdığınızda sabit disklerinizde kısa bir 
arama yapıyor ve en son değişikliğe uğramış 100 
dosyanın listesini veriyor. Böylece bir anda gözünü-
zün önünden yok olan dosyanın disk üzerinde ne-
reye saklandığını bulup çıkarabiliyorsunuz. Başlan-
gıçta gereksiz gibi görünse de kırk yılda bir işiniz 

düştüğünde değerini anlayacağınızdan emin ola-
bilirsiniz. Yazılımı http://www.file.net/freeware/last-
changed-files.html adresinden indirebilirsiniz.

Polisler suçluları yakalamak üzere görgü tanıkla-
rının tarifi üzerine çizilen robot resimlerden sıkça ya-
rarlanırlar. Bu resimler de çene, göz, kaş, burun, ağız 

gibi yüz şeklini ortaya koyan parçaların tarife uygun 
biçimde, birbirine eklenmesiyle ortaya çıkar. Ninten-
do Wii oyun konsolunda da benzer bir uygulama var. 
Sizi oyunlarda temsil edecek Mii adı verilen karak-
terleri yüzlerce kaş, göz, burun, ağız arasında seçim 
yaparak istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. İşte, 
Japonya’nın Kanegawa kentinde polis, bir çarpıp kaç-
ma vakasında suçluyu yakalayabilmek için görgü ta-
nıklarının anlattıklarına dayanarak bir Mii oluşturmuş 
ve posterlerin üzerine iliştirmiş. Bundan bir sonuç çı-
kar mı bilinmez ama suçluların yakalanmasında bu 
tarz sosyal mühendislik yöntemlerine daha çok rast-
layacağız gibi görünüyor. Nasıl Mii oluşturulduğunu 
http://www.igotwii.com/fl ash-mii-creator adresin-
den deneyerek görebilirsiniz.

Taze Kayıplar Ortaya Çıksın

Suçluları Yakalamak Artık Çocuk Oyuncağı

Last Changed Files ile 
bilgisayarınızda değiştirilen son 
100 dosyayı listeleyebilirsiniz.

Microsoft, Flight Simulator 
geliştiricilerine kapıyı 
gösterince serinin geleceği 
tehlikeye düştü.

Japonya’da polis, suçluların 
robot resmini çizmek için 
Wii kullanmaya başladı.
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