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Saklanacak bir yer kalmad›
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Teknolojinin gözü
kula¤› üzerimizde
Uydular mimiklerimizi görecek kadar geliﬂti. Cep telefonlar›m›z ise
ebeye yerimizi f›s›ldayan m›z›kç› bir saklambaç arkadaﬂ› gibi. Bütün
dünya kameralar›n alt›ndaki büyük bir yar›ﬂma evine mi dönüﬂüyor?
■ Günümüzde geçen casusluk filmlerin- mesini zorunlu k›lan hükümet karar›na dayade veya gelece¤i tasvir eden pek çok bilim- n›yordu.
kurguda, göze batacak kadar belirgin bir geSenaristler seyirciyi etkilemek için bazen
rilim unsuru vard›r. Tüm insanlar›n hakim gerçekleri abartsalar da, teknolojinin imkanotorite taraf›ndan takip ve kontrol alt›nda lar›n› eline geçirenlerin, di¤er insanlar› göoldu¤unu veya olaca¤›n› vurgulayan bu tas- zetlemekten ve özel yaﬂamlar›na girmekten
vir, mutlaka tüm seyircilerin dikkatini çeker. çekinmediklerini bugünlerde fark ediyoruz.
Filmlerde kahramanlar, hatta s›radan insan- Avrupa, ellerinde kameral› cep telefonlar› ile
lar bile geliﬂmiﬂ teknoloji taraf›ndan devam- plajlarda, sokaklarda, gece klüplerinde dolal› gözetlenmekte, takip edilmektedir.
ﬂan milyonlarca röntgencinin özel hayatlar›
Tony Scot’un Enemy of the State filminde tehdit etmesi sorununu manﬂetlerde tart›kirli politikac›lar›n kumpaslar›ndan kaçmaya ﬂ›p, yasa tasar›lar› haz›rlaya dursun, ülkemizçal›ﬂan Will Smith nereye giderse gitsin üze- de de örnekleri olan, cep telefonlar›ndan kulrindeki uydulardan, peﬂindeki ajanlardan lan›c›lar› takip servisleri abone toplamak
kurtulam›yordu. Daha yak›n zamanda vizyo- amac›yla bat› bas›n›nda reklamlara ç›na giren The Recruit’te ise CIA e¤itmeni Al k›yor.
Pacino’nun, ö¤rencisine, cep telefonu aç›k
oldu¤u sürece onu bulmalar›n›n çocuk oyunca¤› olaca¤›n›
B›o Kontrol: Çocuklar›n›z›n sa¤l›¤›n›
söylemesi elbette senaristin
saatin üzerindeki sensörler
hayal gücüne de¤il, 2001
sayesinde internet üzerinden
Ekim’inden itibaren Ameritakip edebilir, nabz›n›, vücut
ka’daki bütün cep telefonlar›na
›s›s›n› kontrol edebilirsiniz.
GPS sistemlerinin yerleﬂtiril-
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‹nsanlar› cep telefonlar› üzerinden
takip etme fikri, önceleri masum bir ihtiyaç nedeniyle ortaya at›ld›. 911 gibi
acil yard›m servislerini arayanlar›n adreslerini bildirememeleri nedeniyle,
yard›m hatt› operatörlerinin arayan
cep telefonu kullan›c›s›n›n bulundu¤u
noktay› ekran›nda görebilmesi gerekiyordu ve Amerikan hükümeti 2005 y›l›nda 911 acil yard›m servisine cep telefonlar›ndan yap›lacak ça¤r›lar›n say›s›n›n 150 milyonu aﬂaca¤›n› hesaplay›nca, tüm cep telefonlar›na GPS (Global
Positioning System) sistemleri eklenmesi ﬂart koﬂuldu. Bu geliﬂme, zaten
baz istasyonlar› üzerinden bulundu¤u
bölge yaklaﬂ›k olarak tahmin edilebilen
bir cep telefonu kullan›c›s›n›n yerini 90
metre hata ile tespit etme imkan› do¤urdu.
Karar öncelikle casusluk filmleri yazan senaristlere ilham kayna¤› olmuﬂ
gibi göründüyse de, casusluk örgütlerinin bu nimetten daha ilk günden itibaren yararlanmaya baﬂlamad›klar›n› düﬂünmek iyimserlikten öte, safl›k olarak
kabul edilebilir. Ancak, uydulardan takip edilebilen cep telefonlar› mucizesi,
sadece gizli haber alma örgütlerinin veya acil yard›m servisleri operatörlerinin
tekelinde kalmad› ve giriﬂimci GSM
operatörleri bu imkan› hemen karl› bir
hizmete dönüﬂtürdüler.

ﬁehir haritas› üzerinde takip
Amerika’da Digital Angel ismi ile pazarlanan hizmet, kay›tl› GSM telefonlar›n›n ﬂehirdeki konumlar›n› ve h›zlar›n›
internet üzerinden takip etmeye imkan

nat›p, geçenleri yüz tan›ma yaz›l›mlar›
ile taramak veya insanlar›n derilerinin
alt›na uydulardan takip edilebilecek
kimlik chip'leri yerleﬂtirmek gibi fikirler
kimi eyaletlerde gündeme gelmiﬂ ama
kamuoyu tepkisi nedeniyle uygulanamam›ﬂ olsa da, Amerika, teknolojinin
insanlar üzerindeki etkisini görmek için
hala iyi bir örnek kabul edilebilir. Digital Angel gibi servislere sadece çocuklar›n› merak eden ebeveynlerin de¤il, birbirlerini k›skanan ve bütün gün takip
etmek isteyen çiftlerin de s›kl›kla baﬂvurdu¤unu görmek, insanlar›n birbirlerine güveninin kalmad›¤›n›n ve teknoloji imkan verdikçe baﬂkalar›n› izlemek
için her yolu deneyeceklerinin ispat› gibi görünüyor.
Uydudan Bak›ﬂ: Günümüz uydular›
geniﬂ aç›dan, detayl› görüntüye kadar
dünya yüzeyini tarama yetene¤ine sahip.

tan›rken, sabahlar› okula gönderdikleri
çocuklar›n›n sa¤l›klar› için endiﬂe eden
ebeveynler için de, çocu¤un bile¤ine tak›lan s›radan bir saat görünümündeki
sa¤l›k kontrol birimleri üretildi. Bu seti
sat›n alan ebeveynler, bütün gün ofiste
çal›ﬂmak zorunda olsalar bile çocuklar›n›n nab›z at›ﬂlar›n›, vücut ›s›lar›n›, sa¤l›k durumlar›n›, ﬂehirdeki konumlar›n›
an› an›na takip edebilirken, örne¤in çocuk önceden belirlenmiﬂ s›n›rlar›n d›ﬂ›na ç›kt›¤›nda ailesi hemen haberdar
edilebilmekte. Yani dijital gözetleme,
hiç kimseye zarar vermese bile, yüzy›llard›r süregelen bir ö¤rencilik gelene¤ini, okul k›rmay› tarihe gömmek üzere.

GPS saklanmay› imkans›z k›l›yor

Endiﬂe Giderici: Abonenin yeri, yönü ve
sa¤l›¤› hakk›nda detayl› bilgiye internet
üzerinden an›nda ulaﬂmak mümkün.

D›ﬂar›da oynamay› seven ve ara s›ra baﬂ›n› al›p giden evcil hayvanlar veya sa¤l›klar›ndan endiﬂe edilen yaﬂl› akrabalar için de çözümler içeren bu sistemin
biraz daha farkl› versiyonlar› ülkemizde
de kullan›l›yor.
Ö¤rencileri evden okula, okuldan
eve taﬂ›yan ö¤renci servislerinin h›zlar›n› ve ﬂehirdeki konumlar›n› internet
üzerinden kontrol etmeye izin veren
GPS vericileri baz› okul servislerine
monte edilmiﬂ durumda. Biraz farkl› bir
uygulama da, ofis d›ﬂ›nda bulunmak
zorunda olan çal›ﬂanlar için geliﬂtirildi.
Bu sistemle, tahsildarlar›n veya teknik
servis elemanlar›n›n ihtiyaç olan bölgeye daha kolay ulaﬂmalar› hedefleniyor.
Bu arada, sokaklar› kameralarla do-

Ticari reklamlar f›rsat kolluyor
K›skanç aﬂ›klardan, peﬂindeki gizli servis ajanlar›ndan veya her ad›m›n› gözetleyen iﬂvereninden saklanman›n yolunu bulsa da, cep telefonu kullan›c›s›n›
hala küçük bir tehdit bekliyor: Spam
reklamlar.
Kablosuz a¤ teknolojisi sayesinde,
cep telefonu kullan›c›s› bir a¤›n kapsama alan›na girdi¤inde tüm hareketleri
kolayca takip edilebilecek. Örne¤in bir
al›ﬂveriﬂ merkezini gezerken hangi ma¤azada ne kadar süre geçirdi¤i, yemek
yediyse hangi restoran› tercih etti¤i,
hangi filme girdi¤i gibi detaylar al›ﬂveriﬂ merkezinin veritaban›na kaydedildikten sonra, bu kullan›c›n›n cep telefonuna ilgi alanlar›na uygun reklam ve indirim kuponlar› gönderip göndermemek, kablosuz a¤ yöneticilerinin insaf›na kalacak.
Neyse ki firmalar cep telefonu üzerinden pazarlama ve reklam yöntemilerinin geri tepece¤inden çekindiklerinden kimse bu bilinmeyene ad›m atmaya cesaret edemiyor. Ama bir gün cüretkar bir firma tüm riski göze al›p ilk denemeyi yapt›ktan sonra, rekabet endiﬂesindeki di¤er firmalar da bombard›mana baﬂlayacaklar. Ve arkadaﬂlar›na,
eﬂine, dostuna, bütün gün evden veya
ofisten d›ﬂar› ç›kmad›¤›n› söyleyen bir
kullan›c›n›n telefonuna, o gün X ma¤azas›n› ziyaret etti¤i için teﬂekkür eden
bir reklam ve indirim mesaj› geldi¤inde,
pek çok insan için özel hayatlar›n›n özel
kalmas›n› sa¤layan “nezaket yalanlar›”
baﬂ a¤r›tan birer soruna dönüﬂebilecek.
Bilgi için: www.digitalangel.net ■
Cem ﬁanc›, cemsanci@chip.com.tr
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