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ÖZET 

 
Bu çalışmada noktaları WGS84-koordinatlarıyla tanımlanan bir güzergah üzerinde istenilen kamera parametreleriyle 

Google Earth Map’ten resim-alabilen bir yazılım geliştirilmiştir. Güzergah noktasında gözlemlenen sahneye ait imge isteğe 

bağlı olarak diske kaydedilebilmekte ve bu imgeler istenildiğinde video animasyona çevrilebilmektedir. Uygulamanın kayıtlı 

Google Earth Map kullanıcıları için kullanımında yasal bir sorun da bulunmamaktadır. Uygulama 3D kentsel modeller 

oluşturma ve bu modelleri veritabanlarında sorgulayabilme gibi birçok olanağın oldukça kolay ve düşük maliyetlerle orta-

düzey kullanıcılar tarafından bile kolaylıkla gerçekleştirilebileceğini göstermesi açısından önemlidir. 

 
Anahtar Kelimeler: Google Earth, HDM, 3B uçuş simülatörü 

 

GOOGLE EARTH MAP BASED HDM AIDED 3D FLİGHT SIMULATOR 

 

ABSTRACT 

 
In this study, a flying simulation has been realized over a predefined path in Google Earth Map (GEM) environment. The 

GEM images of the predefined path locations have been captured and creations of geo-video animation using the captured 

images have been also supported. 

 

Keywords: Google Earth, HDM, 3D Flight Simulator 

  

 

1. GİRİŞ 

 
Bu çalışmada noktaları WGS84-koordinatlarıyla tanımlanan bir güzergah üzerinde istenilen kamera 

parametreleriyle Google Earth Map’ten resim-alabilen bir yazılım geliştirilmiştir. Güzergah noktasında 

gözlemlenen sahneye ait imge isteğe bağlı olarak diske kaydedilebilmekte ve bu imgeler istenildiğinde *.avi, 

*.mpeg gibi formatlarda geo-video animasyonlara çevrilebilmektedir. Uygulamanın kayıtlı Google Earth Map 

kullanıcıları için kullanımında yasal bir sorun yoktur. Uygulama 3D sanal kentsel modeller oluşturma ve bu 

modelleri üçüncü derece veritabanlarından sorgulayabilme gibi birçok olanağın oldukça kolay ve düşük 

maliyetlerle orta-düzey teknik kullanıcılar tarafından bile kolaylıkla gerçekleştirilebileceğini göstermesi 

açısından ayrıca önemlidir. Uygulama HMD sunucularda inersiyal algılayıcılarla kullanıldığında Sanal Gerçeklik 

uygulaması niteliğini kazanmaktadır. Kullanılan HMD sunucu 2D inersiyal algılayıcıya sahip olduğundan harici 

inersiyal algılayıcı kullanımına ihtiyaç duyulmamıştır. 3D Sanal modeller üzerine herhangi bir üçüncü derece 

tasarım izdüşürülmediğinden uygulama bir sanal gerçeklik uygulaması niteliğindedir. 

 

Geliştirilen uygulama, lisanslı Google Earth Map kullanıcılarına aslında Google Earth Map’in doğasında 

bulunan bir çok yeteneğe daha kolay erişmelerini sağlamaktadır. Gerçekleştirilen deneyler geliştirilen 

uygulamanın bir çok farklı teknik uygulama için mali ve teknik açıdan ciddi bir potansiyeli olduğunu 

göstermiştir. 

 

Bu bildirinin diğer bölümleri şu şekilde organize edilmiştir. İkinci bölümde Teknik Uygulama []verilmiştir. 

Üçüncü bölümde  Sonuçlar ve Tartışmalar verilmiştir. 

 

2. TEKNİK UYGULAMA 

 
Bu bildiride bir arazi-uçuşu benzetiminin Borland Delphi ortamında GEM kullanılarak gerçekleştirilmesi 

anlatılmıştır. Benzetimde kullanılan uçuş-yolunu tanımlayan kamera-uçuş koordinatları, MS Excel formatında 

hazırlanmış ve *.xls dosyaları halinde saklanmıştır. MS Excel genelde tüm ofis bilgisayarlarında yüklüdür, 
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ayrıca kullanımı uzmanlık bilgisi gerektirmez. MS Excel verilerinin düzenlenebilmesi ve gerektiğinde 

denklemlerle işlenmesi oldukça kolaydır. Bilindiği gibi Excel pek çok farklı ortamdan veri transferi 

yapabilmekte ve bir çok veritabanlarına doğrudan bağlanabilmektedir. Aşağıda verilen tabloda örnek bir uçuş-

yolu MS Excel formatında tanımlanmıştır. 

 

 

Tablo 1: Örnek uçuş-yolunun tanımı. 

 

lat lon alt amode range tilt azimuth speed 

38.7085 35.5233 1350 2 0 0 -14.1961 5 

38.7086 35.5233 1350 2 0 0 45.8298 5 

38.7088 35.5235 1350 2 0 0 90.6548 5 

38.7088 35.5237 1350 2 0 0 103.6609 5 

38.7087 35.5239 1350 2 0 0 97.9229 5 

… … … … … … … … 

 

 
Tablo 1’de  lat ve lon sütunları uçuş-yolu boyunca görüntü alınmak istenen konumlara ait belirli aralıklarla 

boyunca tanımlanmış GPS koordinatlarıdır (WGS84).  

 

Alt sütununda kameranın yerden yüksekliği tanımlanır. amode sütununda kameranın yüksekliğinin referansı 

verilmiştir. Bu sütunun 1 olması durumunda referans yer seviyesi olarak kabul edilmiş, 2 olması durumunda ise 

referans deniz seviyesi olarak kabul edilmiştir.  

 

range sütununda kamera ile odak noktası arasındaki uzaklık metre cinsinden verilmektedir.  

 

tilt sütununda kameranın tilt açısı 0 ile 90 derece arasında olacak şekilde verilmektedir. 0 derecede, kamera 

gökyüzünden yere dik olarak bakmakta, 90 derece de ise kamera yere paralel olarak yani ufuk çizgisine doğru 

bakmaktadır. azimuth sütununda azimut derecesi verilmekte ve speed sütununda ise kameranın bir koordinattan 

diğer koordinata uçuş süresinin hızı verilmektedir. Burada 5’den büyük değerler verilmesi durumunda kamera 

hiç beklemeden diğer noktaya konumlanacaktır.  

 

Uygulama, sanal gerçeklik sunum ortamı olarak GEM’i kullanmaktadır. GEM’in bu çalışmada geliştirilen 

yazılım uygulamasına entegrasyonu için Google Earth COM API kullanılmıştır. Anılan uygulama 

kütüphanesinin web sitesine http://earth.google.com/comapi/ adresinden ulaşılabilir. 

 

Google Earth COM API, üçüncü parti uygulamaların Google Earth’e komutlar göndermesi ve bilgileri 

sorgulamasına olanak verir. IApplicationGE arayüzü ile üçüncü uygulamalar mevcut GEM’i sorgulayabilir, 3B 

görünümü değiştirebilir ve KML özelliklerini kullanabilir. API’nin kullanılabilmesi için öncelikle ilgili 

bilgisayarda GEM uygulamasının yüklü olması gerekir. Herhangi bir nedenlerden dolayı API’yi tekrar yüklemek 

gerekirse ( "C:\Program Files\Google\Google Earth\googleearth.exe" /RegServer   ) komut çalıştırılmalıdır. 

 

Google Earth COM API’nin temel arayüz sınıfları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Google Earth COM API’nin temel arayüz sınıfları. 

 

IAnimationControllerGE Animasyon ayarları ve kontrolleri.  

IApplicationGE Google Earth COM API’nin ana giriş noktası. 

ICameraInfoGE Özel bir kamera açısının belirlenmesini sağlar.  

Dünya üzerindeki odak noktası ve kameranın oryantasyonu gibi. 

IFeatureCollectionGE Özelliklerin bir koleksiyonu.  

IFeatureGE Bir KML özelliğinin temel gösterimi.  

IPointOnTerrainGE Dünya üzerindeki bir nokta için dönüş arayüzü. 

ISearchControllerGE Arama ayarları ve kontrolleri.  

ITimeGE Tarih ve zaman.  

ITimeIntervalGE Belli bir zaman aralığının belirlenmesi (beginTime, endTime)  

ITourControllerGE Tur opsiyonları ve kontrolleri.  

IViewExtentsGE Mevcut bir sahnenin parametrelerinin tanımlanması. 
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İlgili API’nin bu çalışmada kullanılan fonksiyonları bildirinin uygulama-geliştirme aşamalarını içeren 

bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu çalışmada sunulan uçuş simülatörü uygulaması Borland Delphi 

ortamında geliştirilmiştir. Google Earth COM API’nin Delphi içerisinde pratik bir şekilde kullanımı için Google 

Earth COM API’nin ActiveX (URL 1) bileşenine dönüştürülmüş hali olan Google Earth Airlines (URL 2) 

uygulaması kullanılmıştır.  

 

Şekil 1’de geliştirilen uygulamanın ara yüzü görülmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 1: Geliştirilen uygulamanın ara yüzü. 

 
Ekranın sol tarafında Google Earth Map penceresi bulunmaktadır. Tüm uçuş buradan izlenebilmektedir. Sağ 

tarafta ise uçuş koordinatları penceresi bulunmaktadır. Uçuş koordinatları uygun bir Excel dosyasından 

yüklenene kadar uçuşa başlama ve bitirme tuşları (Start/Stop) pasif durumdadır. Üst tarafta bulunan File 

menüsünden Open Excel Database… komutu ile bilgisayarda daha önce hazırlanmış olan Excel dosyaları 

açılabilir. Koordinat bilgileri açıldıktan sonra, simülatör uçuş güzergahını sarı renkte bir işaretleyici ile yer 

üzerine çizmektedir.  

 

Şekil 2’de Erciyes Üniversitesi kampüsünü içeren örnek bir uçuş-yolunun önceden belirlenmiş koordinatları ve 

grafik-güzergahı görülmektedir. Burada mevcut sahne üzerine bir yol tanımlanabilmesi için Google Earth KML 

kodlamasından yararlanılmıştır. Excel dosyasından elde edilen veriler KML formatına dönüştürülmüş ve ilgili 

fonksiyon ile ekrana çizdirilmiştir. 
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Şekil 2 : Erciyes Üniversitesi kampüsünü içeren örnek bir uçuş-yolu. 

 
KML, Google Earth uygulaması için geliştirilmiş olan coğrafi bilgilerin gösterimini sağlayan bir dosya 

formatıdır. XML standardında tag tabanlı bir yapı kullanır. Bütün tag’lar büyük küçük harf duyarlıdır ve referans 

kütüphanesinde belirtildiği gibi kullanılmalıdır.  Bu konuda ayrıntılı bilgilere 

http://code.google.com/apis/kml/documentation/kmlreference.html adresinden ulaşılabilir. 

 

Uçuş yolu boyunca seçilen herhangi bir konuma yer-işareti ekleme işlemi aşağıdaki kod ile 

gerçekleştirilebilmektedir; 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2"> 

  <Placemark> 

    <name>Simple placemark</name> 

    <description>Attached to the ground. Intelligently places itself  at the height of the underlying 

terrain.</description> 

    <Point> 

      <coordinates>38.7085, 35.5233,0</coordinates> 

    </Point> 

  </Placemark> 

</kml> 

 

Uçuş-Yolu tanımı için kullanılan KML kodu aşağıda verildiği gibidir; 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2"> 

  <Document> 

    <name>Paths</name> 

    <description>Examples of paths. Note that the tessellate tag is by default 

      set to 0. If you want to create tessellated lines, they must be authored 

      (or edited) directly in KML.</description> 

    <Style id="yellowLineGreenPoly"> 

http://www.uzalcbs2008.org/
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      <LineStyle> 

        <color>7f00ffff</color> 

        <width>4</width> 

      </LineStyle> 

      <PolyStyle> 

        <color>7f00ff00</color> 

      </PolyStyle> 

    </Style> 

    <Placemark> 

      <name>Absolute Extruded</name> 

      <description>Transparent green wall with yellow outlines</description> 

      <styleUrl>#yellowLineGreenPoly</styleUrl> 

      <LineString> 

        <extrude>1</extrude> 

        <tessellate>1</tessellate> 

        <altitudeMode>absolute</altitudeMode> 

        <coordinates> 38.7085,35.52331,1350,  

                                38.7086,35.52333,1350 

                                38.7088,35.52355,1350 

                                38.7088,35.52375,1350 

                                38.7087,35.52392,1350 

                                … 

        </coordinates> 

      </LineString> 

    </Placemark> 

  </Document> 

</kml> 

 

Yukarıda tanımı verilen KML verisi Delphi ortamından anılan API kullanılarak ekrandaki Google Earth 

uygulamasına gönderilmekte ve çizdirilmektedir. Bu amaçla  

 

HRESULT IApplicationGE::OpenKmlFile  ( [in] BSTR  fileName,  [in] BOOL  suppressMessages ) 

 

komutu kullanılmıştır.  

 

Uygulama ekranında Start tuşuna basıldığı anda sırasıyla dosyadaki konumlara uçuş kamerası odaklanmakta ve 

resim alımı gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada bu çalışmada kullanılan API’nin aşağıda verilen 

fonksiyonlarından yararlanılmıştır. 

 

HRESULT IApplicationGE::SetCameraParams  ( [in] double  lat,   

  [in] double  lon,   

  [in] double  alt,   

  [in] AltitudeModeGE  altMode,   

  [in] double  range,   

  [in] double  tilt,   

  [in] double  azimuth,   

  [in] double  speed    

 ) 

 

Görüleceği üzere fonksiyonun aldığı parametreler, Excel dosyasındaki her bir satır ile bire bir uyuşmaktadır. Bu 

da kullanıcıya maksimum esneklik tanımaktadır. 

 

Eğer ekranın sağ üstünde bulunan Save screenshots while flying seçeneği aktifse, uçuş anı diske BMP formatında 

resim olarak kaydedilmektedir. Yukarda verilen örneğe ait kaydedilmiş ekran görüntülerinden bazıları Şekil 3’de 

verilmiştir. 
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Şekil 3: Örnek uçuş yolunda yakalanan imgeler. 

 
Diske kaydedilen imgelerin  isimlendirilmesi resimno_lat_lon_alt.bmp formatında yapılmıştır. Örnek: 

10_38.7087_35.5251_1350.bmp 

 

Böylece kaydedilen ekran görüntüleri başka uygulamalarda kullanılırken imge adından resim sırası  ve kamera 

odak merkezi koordinatları  kolaylıkla elde edilebilmektedir. Uygulama ile kuş uçuşu belli bir yol üzerinde 

görüntü alınabileceği gibi, istenirse bir sanal gerçeklik uygulaması olarak 3 boyutlu cadde ve sokaklarda ve  

binaların arasında da dolaşılabilmektedir. Şekil 4 ve 5’de ABD’nin Newyork şehrinin caddelerinde bir gezinti 

simülasyonu gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4. Kentsel alanda 3D gezinti simülasyonu-1. 
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Şekil 5: Kentsel alanda 3D gezinti simülasyonu-2. 

 

 

Uygulamanın bir diğer özelliği de manuel olarak istenilen bir koordinatta arzu edilen kamera parametreleri ile 

resim alma olanağının bulunmasıdır. Şekil 6’da verilen arayüzün alt kısmında bulunan Manual Fly bölmesinden 

ilgili bilgiler girilerek (lat, lon, alt, amode, range, tilt, azim ve speed) Fly tuşuna basıldığında ilgili sahne elde 

edilebilir. Daha sonra File menüsünden Save screenshot komutu ile ekrandaki resim diske kaydedilebilir. Şekil 

6’da Erciyes Üniversitesi kampüsünden Ali dağı ve Erciyes Dağına ait görünümler elde edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 6. Manuel uçuş. 

 

Aşağıda verilen Şekil-7’de HMD ile geliştirilen sanal gerçeklik ortamının çalışması görselleştirilmiştir. 
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Şekil-7 : HMD ile geliştirilen sanal gerçeklik ortamının kontrolü (HMD ekranı ile yansı ekranı aynıdır ve 

görüntü merkezi baş-oryantasyonuna göre değişmektedir.). 

 

3. SONUÇLAR VE YORUMLAR 

 
Hızla gelişen ve ucuzlayan yazılım teknolojileri Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında çalışan orta-düzey 

kullanıcılara kolaylıkla karmaşık teknik uygulamalar geliştirebilme olanağı sağlamaktadır. Bu çalışmada 

bahsedilen API uygulamasının DELPHI ortamında kullanımıyla GEM ortamından istenilen niteliklerde veri 

alma olanağı sağlanmıştır. Bu bildiride kullanılan teknikler kullanılarak, 

 

1. İstenilen veritabanlarına bağlantılı 3D kentsel model sunucuları kolaylıkla tasarlanabilir. 

2. Kentsel alan düzenlemelerinin olası etkileri GEM ortamında sanal olarak benzetilebilir. 

3. Kentsel alanlarda elde bulunan harita verileri GEM ile ilintilendirilebilir. 

4. GEM’den istenilen koşullarda (lisanslı kullanıcı olmak koşuluyla) veri alınabilir. 

5. Elde edilen GEM imgeleri istenilen fps hızında *.avi ( veya *.mpeg) animasyona 

dönüştürülebilmektedir. 

6. Elde edilen imgeler panoramik imge işleme yöntemlerle ilintilendirilebilir. 
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