
Ülkemiz Uzaydan Nas›l Görünüyor?
Köflemizde zaman zaman gökcisimlerini
inceleyebilece¤iniz ya da uzaydan dünyaya bak›fl
atabilece¤iniz baz› ‹nternet adresleri vermifltik. Bu ay bir
de¤ifliklik yap›p, uzaydan ülkemizin nas›l göründü¤üne
bir bakal›m istedik. Amerikan Ulusal Havac›l›k ve Uzay
Dairesi (NASA) ve Japon gökbilimcilerden oluflan Aster
adl› ekibin NASA Web sitesinde oluflturduklar› Visible
Earth (Görünür Dünya) adl› bölümde, dünyan›n birçok
ülkesinden baflka, Türkiye’nin de uzaydan çekilmifl ilginç
foto¤raflar›n› bulabiliyorsunuz. Sitede yer alan Türkiye’ye
ait foto¤raflarda,Türkiye’nin genel görünümü, Ege
Denizi, ‹stanbul Bo¤az›, Eski Truva kenti kal›nt›lar›, A¤r›
Da¤›, Anadolu yar›madas›n› kaplayan kar bulutlar›n›n
görüntüsü ve Karadeniz’deki renk dalgalanmalar› gibi 40
farkl› ilginç foto¤raf yer al›yor. Sitenin Türkiye’yle ilgili
foto¤raflar› içeren bölümüne
http://visibleearth.nasa.gov/Countries/Turkey
adresinden ulaflabilirsiniz. Türkiye d›fl›nda, dünyan›n di¤er
bölgelerinin ve bu bölgelerdeki farkl› yer flekillerinin de
uzaydan çekilmifl görüntülerine ulaflmak isterseniz, bu
kez ‹nternet taray›c›n›za
http://visibleearth.nasa.gov/Countries adresini yazarak
görüntülemek istedi¤iniz ülkeyi seçmeniz yeterli. 

Köprü Mühendisi Olmak ‹ster misiniz?
Köprüler, her ne kadar bizim gözümüze üzerinden
yayalar›n ve araçlar›n geçti¤i basit yap›lar gibi görünüyor
olsalar da, baflar›l› bir köprü yapabilmek için uyulmas›
gereken temel baz› kurallar var. Örne¤in, her köprü,
y›k›lmadan durabilmek ve üzerindeki a¤›rl›¤› tafl›yabilmek

için a¤›rl›¤›n› dengeli bir flekilde destek noktalar›na
da¤›tmak zorunda. Tüm bunlar biraz kar›fl›k gibi görünse
de, bilgisayar›n›zda oynayabilece¤iniz küçük ve e¤lenceli
bir oyun sayesinde, baflar›l› bir köprü yaparken nelere
dikkat etmek gerekti¤ini kendiniz de deneyip
görebilirsiniz. Bridge Builder ad› verilen ve
http://5star.freeserve.com/Games/files/bbdemo.exe
adresinden çekebilece¤iniz bu oyunda amac›n›z, bir
nehrin iki yan›na, üzerinden tren geçebilecek kadar
dayan›kl› bir köprü yapabilmek. Oyunu kurup
çal›flt›rd›ktan sonra köprünüzü yapmak için, öncelikle
nehrin iki taraf›na ba¤lant› noktalar›n› yerlefltiriyor, daha
sonra bu noktalar aras›nde oluflturaca¤›n›z çizgilerle
köprü desteklerinizi oluflturuyorsunuz. Haz›rlad›¤›n›z
köprünün ayakta kal›p kalmayaca¤›n› görmek için T
tufluna bir kez basman›z yeterli. E¤er bir kez daha T
tufluna basarsan›z, bu kez köprünün, üzerinden
geçecek olan treni tafl›y›p tafl›yamayaca¤›n›
görebiliyorsunuz. Dilerseniz bu s›rada A tufluna basarak
köprünüzü inceleyebilir, köprünün zay›f noktalar›n›
gösteren k›rm›z› çizgilerin oldu¤u bölümleri destek
ba¤lant›larla güçlendirebilirsiniz. E¤er köprünüz ayakta
kal›rsa ve üzerinden de tren geçirmeyi baflar›rsan›z,
daha zorlu olan ve daha karmafl›k bir köprü yapman›z›
gerektiren bir sonraki aflamaya geçmeye hak
kazan›yorsunuz. Bu son derece e¤lenceli oyun
sayesinde, evinizde büyüklerinizle birlikte güzel saatler
geçirebilirsiniz. Ayr›ca en zor köprüleri bile baflar›p oyunu
bitirdi¤inizde, farkl› zorluk düzeylerindeki oyunlar›
http://www.bridgebuilder-game.com adresinden çekip
oynayabilirsiniz. 

Türkiye’nin ve di¤er ülkelerin uzaydan çekilmifl foto¤raflar› ve köprüler
yapabilece¤iniz harika bir oyun, köflemizin bu ayki konuklar›. 

b ilgisayar 
d ünyas›ndan
I

I

n  n  n  n  n  n  n  n  n  Levent Daflk›ran

Bridge Builder sayesinde
resimdekinden çok daha

karmafl›k köprüler yapabilir ve
üzerinden tren geçip

geçmedi¤ine bakabilirsiniz.

Türkiye’nin uzaydan çekilmifl
birbirinden ilginç 40 farkl›
foto¤raf›n› Visible Earth Web
sitesinde bulabilirsiniz.
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