
Bu ay dergimizde fiber ağların performansı-
nı artırmaya yönelik yeniliklerden bahseder-
ken, internet ağının omurgasını oluşturan 
milyonlarca kilometrelik fiber kablo ağından 
da söz etmiştik. Önemli bir kısmı deniz altın-
dan geçerek kıtaları birbirine bağlayan bu 
kablo sistemlerinin neredeyse tamamı ulus-
lararası konsorsiyumlar tarafından döşene-
rek işletiliyor. TeleGeography adlı araştırma 
şirketi de, Global Bandwith Research Service 
(Küresel Bant Genişliği Araştırma Servisi) ve-
rilerini bir araya getirerek denizaltı fiber ileti-
şim ağlarını etraflıca görüntüleyebileceğiniz 
güzel bir harita yayımlamış. Bu harita üzerin-
den, Türkiye dahil olmak üzere küresel ileti-
şim ağlarında hangi kablo ağının nereden 
çıkıp nerede sonlandığını, hangi şirkete ve-
ya konsorsiyuma ait olduğunu görebiliyor-
sunuz. İncelemek için submarinecablemap.
com adresini ziyaret etmeniz yeterli.

Levent Daşkıran

Yeni nesil teknolojiler, örneğin sanal gerçek-
lik, kullanım biçimlerine dair yeni yaklaşımla-
rı beraberinde getiriyor. Dünyanın en büyük 

e-ticaret platformları arasında yer alan Aliba-
ba, sanal gerçeklik gözlükleriyle mağazanın 
rafları arasında dolaşan kullanıcıların gözlü-

ğü çıkarmadan ödeme yapmasını sağlamak 
için yeni bir sistem geliştirmiş: Başını sal-
la ve öde. Bu sayede baktığınız ürünün pa-
rasını ödeyerek sipariş etmek için ürünü al-
mak istediğinizi onaylar şekilde başınızı yu-
karı aşağı sallamanız yeterli olacak. Tabii yine 
ödemenin tamamlanması için başınızı çevi-
rerek şifrenizi girmeniz veya belli bir süre bir 
noktaya doğru bakmanız gerekecek. Yine de 
Alibaba, başınızla bir şeyi onaylamak kadar 
doğal bir hareketin sanal gerçeklik teknolo-
jisinin kullanıldığı mağazalarda daha sıcak 
bir alışveriş deneyimi yaşatacağını öngörü-
yor. Ne de olsa her yeni teknolojinin kendine 
özgü kullanım şekilleri var ve başarılı olmak 
için bunlar arasında kullanımı en kolay olanı 
keşfetmek gerekiyor. Reuters’in ilgili haberi-
ni bit.ly/alibabavr adresinde okuyabilirsiniz.

Sanal Gerçeklikte Ödeme Yapmak İçin Başınızı Sallamanız Yetecek

Denizaltı Fiber Kablolama Ağları Nerede Başlar Nerede Biter?

E-ticaret platformu Alibaba, sanal gerçeklikte sipariş verme ve 
ödeme yapma sürecini başını sallayarak onay vermek kadar kolay 
hale getirmeyi amaçlıyor.

TeleGeograpy araştırma şirketinin yayına aldığı etkileşimli haritayla denizaltı iletişim ağlarının 
nerede başlayıp nerede bittiğini detaylarıyla görebilirsiniz.
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