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7 a r a l › k 1 9 4 1 ’d e 360 Japon savafl uça¤›n›n,

ABD’nin Hawai Pearl Harbor’da bulunan

Pasifik donanmas›na girifltikleri sald›r›, 5’i

Amerikan donanmas›n›n en önemli gemisi

olmak üzere, 21 geminin sulara gömülmesi,

park halindeki 350 kadar savafl uça¤›n›n yok

olmas›yla sonuçlanm›flt›. Bu maddi kayba

ölen asker ve personeli ekledi¤imizde, karfl›-

lafl›lan tablonun ABD tarihinin en önemli

olaylar›ndan bir tanesi oldu¤u aç›kt›r. Bu tür

tarihi konular› sinemaya aktarmaya oldukça

merakl› olan Hollywood, pek geç kalmam›fl

ve günümüze kadar birçok filmde bu bask›n›

ifllemifltir. Bu filmlerden bir tanesi de geçti¤i-

miz yaz döneminde vizyona giren “Pearl

Harbor” adl› filmdir. Bu filmi di¤er Pearl

Harbor filmlerinden ay›ran en belirgin özel-

lik ise, kullan›lan bilgisayar efekt ve animas-

yonlar›yla olay›n çok baflar›l› bir flekilde can-

land›r›lm›fl olmas›d›r. Biz de bu yaz›m›zda

Pearl Harbor filminde kullan›lm›fl olan bil-

gisayar efekt ve animasyonlar›n› inceleyerek,

uygulanan teknikler hakk›nda bilgi edinme-

ye çal›flaca¤›z.

Filmde yer alan efektlerin büyük bir ço¤un-

lu¤unu, bu konuda uzmanl›¤›n› de¤iflik film

çal›flmalar›yla göstermifl olan ILM (Industrial

Light and Magic) firmas› gerçeklefltirmifltir.

Ço¤unlu¤u Pearl Harbor’a sald›r›ya ait olmak

üzere, ‹ngiltere semalar›ndaki hava çarp›flma-

lar›, Japonya’ya düzenlenen Dolittle görevi,

gemi inf›laklar› vb. 200’ün üzerindeki sahne-

de ILM’in baflar›l› çal›flmalar›n› görmek

mümkündür. Filmde yer alan 400’ün üze-

rindeki efekt sahnesinin di¤er yar›s›n›, Dis-

ney’in efekt stüdyosu haline gelip Secret Lab

ad›n› alan ve flu anda kapat›lm›fl olan Dream-

Quest Images gerçeklefltirdi. Filmde bu den-

li özel efekt ve animasyona yer verilmesinin

en büyük sebebi, zamana ait uçak, gemi vb.

araçlar›n ya art›k bulunmamas›ndan, ya da

sahnelerde kullan›lmalar›n›n zor ya da tehli-

keli olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Gerçek-

ten de günümüze ulaflm›fl 9 Japon uça¤›n›n

çekimlerde kullan›lmas› da, filmde çokça gö-

rünen Zero tipi savafl uçaklar›ndan dünyada

kalan 1 taneyi kullanarak 360 uçakl›k Japon

filosunu oluflturmak imkâns›zd›r. Günümü-

ze kadar korunarak sa¤lam kalan Amerikan

uçaklar› bulunmas›na ra¤men, yine filmde

çokça görülen P40 tipindeki uçaklar›n gerçek-

lefltirdikleri manevra ve hareketleri bunlarla

gerçeklefltirmek çok zordur. Ayn› durum fil-

min bafllar›nda Manfl denizi semalar›nda çar-

p›flan ‹ngiliz Spitfire ve Alman Messerscmith

uçaklar› için de geçerlidir. Gemiler aç›s›ndan

bakt›¤›m›zda, döneme ait gemilerin bir ço¤u-

nun sulara gömülmüfl oldu¤u, kalanlar›n ise

emekliye ayr›l›p müze olarak kullan›ld›klar›

gerçe¤iyle karfl› karfl›ya kal›r›z. Bu gibi sebep-

lerden dolay›, gemilerin de bir flekilde canlan-

d›r›lmas› flartt›. 

Tüm bu k›s›tlamalara ra¤men bilgisayar

efektlerinin ne derece baflar›l› olaca¤› konu-

sunda yönetmen Michael Bay’in flüpheleri

vard›. Bu nedenle ilk olarak çeflitli denemeler

yap›ld›. Öncelikle döneme ait hava savafllar›

ve uçaklar› izlenerek gerekli bilgiler topland›.

Daha sonra eldeki görüntülerden birinde yer

alan iki savafl uça¤›n›n hava çarp›flmas› ve bi-

rinin vurularak, dumanlar ç›kararak denize

çak›lmas› sahnesi gerçeklefltirilmeye çal›fl›ld›.

Elde edilen sonuç oldukça baflar›l› olunca yö-

netmen de tatmin oldu ve filmde kullan›lacak

say›sal uçaklar hakk›nda bir flüphe kalmad›.

Film, çal›flmalara bafllanmas›ndan yaklafl›k

bir y›l sonra, Hawai’de, filmin animatiklerin-

de kullan›lacak foto¤raflar›n çekimine baflla-

d›. Elde edilen foto¤raflar birlefltirilerek, sa-

nal mekanlar oluflturuldu ve bu

görüntülerden daha sonradan yap›lan yeni bi-

nalar, yap›lar ç›kar›ld›. Öte yandan, döneme

ait arflivler, yay›nlanan gazeteler, doküman-

lar ve görüntüler incelenerek, animatiklerin

olabildi¤ince gerçekçi olmas› için çal›flmalar

gerçeklefltirildi. Bu s›rada animatikleri haz›r-

layan DreamQuest’in maliyetler göz önüne

al›nd›¤›nda gerçeklefltirilmesi gereken 140

özel efekt sahnesini ILM’e devretmesiyle fir-

man›n filmdeki a¤›rl›¤› büyük oranda artt›.

Animatiklerin haz›rlanmas›nda Electric Ima-

ge, FormZ ve Maya yaz›l›mlar› kullan›ld›. As›l

üretim sürecinde kullan›lacak sistem konu-

sunda ise Maya yaz›l›m› tabanl› teknolojiler

kullan›ld›. Bu nedenle öncelikle ILM’deki

üretim sürecinde gerekli de¤ifliklikler yap›l-

d›. Çünkü Maya’n›n standart özellikleriyle

kullan›ld›¤› çok az say›da sahne bulumas›na

ra¤men, efekt ve animasyonlar›n ço¤u ILM’in

gelifltirdi¤i sistemlerle elde edilmekteydi.

Standart Maya yaz›l›m›n›n kullan›ld›¤› sah-

nelerde ise hesaplama ifllemleri Pixar’›n

MTOR (Maya to Renderman) sistemi kulla-

n›larak, PR Renderman’e aktar›lmas› ve bu

sistemle hesaplanmas› sa¤land›. 

SAVAfi GEM‹LER‹

savafl gemilerinin modellenmesi aflama-

s›nda gemilerin iki gruba ayr›lmas› ve bu fle-

kilde modellenmesine karar verildi. Bu ka-
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rarda, gemilerin birbirlerinden te-

mel farklar›n›n kuleleriyle s›n›rl› ol-

mas› etkili oldu. Baz› gemiler tri-

pod tipinde, bir k›sm› ise kafes

tipinde kulelere sahip olunca, Ari-

zona, Nevada ve Oklahoma gemi-

lerini elde etmekte kullan›lacak te-

mel bir yap›n›n oluflturulmas› ve

di¤erlerinin (West Virginia, Ten-

nesse ve Maryland) bu gemilerin

kuleleri de¤ifltirilerek oluflturulma-

s› yöntemi tercih edildi. Her gemi-

ye ait özellikler olan toplar›n konu-

mu, say›s› vb. bir tak›m küçük

de¤iflikliklerle, tüm gemiler model-

lendi. Modeller elde edildikten son-

ra, bunlar›n renklendirilmesi ve

boyanmas› ifllemlerine geçildi. Bu

aflamada tarihi kaynaklarda gri üze-

rine gri tonlarda oldu¤u bilinen ge-

milerin boyanmas›nda, mavi üze-

rine mavi renk tercih edildi. Bu

tercihte, dramatik aç›dan bak›ld›-

¤›nda, mavi renk tonlar›n›n, savafla

griden daha uygun oldu¤u düflün-

cesi etkili oldu. Bu dramatik de¤i-

flikli¤e, sadece film içerisinde arfliv

görüntülerininde yer alaca¤› West

Virginia’da gidilmedi. Renk de¤i-

flikli¤i d›fl›nda, tüm gemi modelle-

ri as›llar›na sad›k kal›narak tüm ay-

r›nt›lar›yla modellenip, boyand›.

Asl›na o kadar sad›k kal›nd› ki,

“Vestal” ad›ndaki mühimmat ge-

misinin yerine bir savafl gemisi ko-

nulmas› kolayc›l›¤›na dahi kaç›lma-

yarak, bu küçük gemi dahi en ince

ayr›nt›s›na kadar modellenip, bo-

yand›. 

Gemilerle ilgili en büyük ve as›l

çözülmesi gereken sorun ise ger-

çekçi ayd›nlat›lmalar› konusunda

yafland›. Çünkü geleneksel yöntem olarak ad-

land›r›lan ve bizlerin de sahnelerimizi ayd›n-

latmakta kulland›¤›m›z standart ›fl›k kaynak-

lar›yla gerçekçi sonuç almak için onlarca ›fl›k

kayna¤› kullanman›z ve birçok ayr›nt›ya dik-

kat etmeniz gerekmektedir. Dahas› elde ede-

ce¤iniz sonuç tam olarak gerçe¤i yans›tma-

yabilir. Di¤er taraftan gerçekçi ayd›nlatma

elde etmekte kullanabilece¤imiz Radiosity,

çok hesaplama gücü gerektiren ve çok uzun

süre alan bir çözümdür (ayr›nt›l› bilgi için

bkz. PC LIFE Ocak 2001 GrafikAnimasyon

yaz›s›). Gemilerin hareket etmedikleri ve sa-

bit durduklar› göz önüne al›nd›¤›nda, Radi-

osity’nin bir kere hesaplanmas› ve bu bilgi-

nin yüzey özelliklerine eklenmesi yöntemi

uygun görüldü ve teknik yönetmenlerden

Ken McGaugh’in gelifltirdi¤i yöntem ile ra-

diosity sonucunun bir kere hesaplan›p, her

sahnede kullan›lmas› sa¤land›. Bu yöntem

bir süredir LightWave 3D kullan›c›lar›n›n

kulland›klar› “surface baker” özelli¤i ile ayn›

ifllemi yerne getirmektedir. Savafl gemileri-

nin ›fl›kland›r›lmas›nda; daha do¤ru bir ifa-

deyle ›fl›k kaynaklar›n›n konumlar›n›n belir-

lenmesinde ise, HDRI (bkz. PC LIFE Ocak

2001 GA yaz›s›) benzeri bir yöntem uygula-

narak çekimlerde reflection map’in elde edil-

mesi için kullan›lan resimlerden ›fl›k bilgisi

elde edildi. Fakat burada çözülmesi gereken

birbaflka teknik sorunla karfl›laflt›lar. Kulele-

rin gemilerin üzerinde oluflturmas› gereken

gölge, di¤er taraftan gemiyi ayd›nlatan gök-

yüzünün etkisiyle gerekti¤i gibi oluflmuyor-

du. Bunun üzerine teknik ekip bir

raytrace hesaplama sistemi geliflti-

rerek gölgeyi baflar›l› bir flekilde el-

de etmeyi baflard›. 

Filmde nerede maket, nerede bil-

gisayarda haz›rlanan gemilerin kul-

lan›laca¤› karar›n›n verilmesinde

ise, bilgisayarda elde edilmifl say›-

sal karakterlerin kullan›m› etkili ol-

du. Maketlerin üzerine bilgisayar

karakterlerinin baflar›l› bir flekilde

yerlefltirilmesi ve canland›r›lmas›

güç oldu¤undan, birçok sahnede

bilgisayarda haz›rlanm›fl gemiler

kullan›ld›. Zaten gemilerin batt›¤›

sahnelerde ço¤unlukla Titanic’in

çekimlerinin de yap›ld›¤› Fox stüd-

yolar›n›n California’daki Baja havu-

zu kullan›ld›¤›ndan, birçok yak›n

çekim ve bat›fl sahnelerinde canl›

set görüntüleri kullan›ld›.

U Ç A K L A R

filmin hemen bafl›nda g e r ç e k l e fl-

tirilen çal›flmalardan bir tanesi,

Hayden Landis taraf›ndan gerçek-

lefltirilen gerçekçi uçaklar›n elde

edilmesi çal›flmalar›d›r. Gerçekçi-

likte büyük etkisi olan uçaklar›n ay-

d›nlat›lmas›nda, gemilerin ayd›nla-

t›lmas›nda da kullan›lan yöntem

tercih edilmifltir. Bunun yan›s›ra

haz›rlanan Mental Ray shader’›

kullan›larak, uçaklar›n her noktas›-

n›n ne derecede ›fl›k ald›¤› hesap-

lanm›fl ve radiosity’nin hesaplan-

ma süresinden de büyük tasarruf

sa¤lanm›flt›r. Çünkü uçaklar›n üst

taraf› d›fltan gelen ›fl›ktan tam etki-

lenirken, uça¤›n motoru ve alt tara-

f› ›fl›ktan çok daha az etkilenmekte-

dir. Bu gerçe¤i hesaba katan shader

sayesinde %90 oran›nda Radiosity etkisi el-

de edilirken, sonuca çok k›sa sürede ulafl›la-

bilmifl. Uçaklar›n dokuland›r›lmas›nda ise,

biraz özenli bir çal›flmaya gidilerek, ILM’in

foto¤rafç›lar›ndan Sean Casey ve beraberin-

deki bir ekip taraf›ndan 5 günlük Hawaii zi-

yaretinde filmdeki tüm Japon uçaklar›n›n

ayr›nt›l› foto¤raflar› çekilmifl. Bu iflte o ka-

dar özenle davran›lm›fl ki, vinçler kullan›la-

rak uçaklar›n her ayr›nt›s› tek tek foto¤raf-

lanm›fl. Elde edilen foto¤raflarla kaplanan

sanal uçaklar o kadar baflar›l› olmufllar ki, sa-

dece bu kaplamalarla bile gerçeklerinden

ay›rt edilmeleri neredeyse imkans›zm›fl. 

Uçaklar›n sadece görünüfl olarak gerçekle-

rine benzemesi ile yetinilmeyip, animasyon

ve hareketlendirilmelerinde de gerçekçilik
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yakalanmaya çal›fl›lm›fl. Animasyon ekibi

ulaflabildi¤i tüm video görüntüleri saatlerce

izleyip, uçaklar›n nas›l hareket ettiklerini, na-

s›l manevra yapt›klar›n› incelemifller. Daha

sonra elde ettikleri bilgilerden faydalanarak,

animasyonlar› gerçeklefltirmeye çal›flm›fllar.

Fakat bu ifl sand›klar› kadar kolay olmam›fl.

Çünkü pervaneli uçaklar, jet uçaklar›yla kar-

fl›laflt›r›lmayacak derecede hafif olduklar›n-

dan rüzgardan çok daha fazla etkilenmekte,

h›zlar›n›n düflük olmas› nedeniyle zamanla-

mada istenmeyen sonuçlarla karfl›lafl›lmak-

taym›fl. Her zaman oldu¤u gibi teknik ekip,

animatörlerin ifllerini kolaylaflt›racak plug-in

ve araçlarla baflar›l› olmalar›na katk›da bu-

lunmufl. Gerçeklefltirilen plug-in’lerden bi-

riyle, animatörün, animasyonunu yapt›¤›

uça¤›n saatte kaç mil h›zla gitmesi gerekti¤i-

ni belirlemesi ve uça¤›n otomatik olarak ha-

reketlenmesini sa¤lamas› mümkün k›l›n-

m›fl. Gelifltirilen bir di¤er sistem ise birçok

hareketin otomatik olarak elde edilmesini

sa¤lamaktaym›fl. Mesela uçak kendi etraf›n-

da dönecekse bunu bir tufla basarak elde et-

mek, uça¤›n manevralarda hareket etmesi

gereken aksamlar›n›n otomatik olarak hare-

ket ettirilmesi bu sistemle mümkün olmufl.

Uça¤›n tafl›d›¤› bomba ya da torpili b›rakma-

s› isteniyorsa, bu ifllemde yine sadece bir tu-

fla bas›larak gerçeklefltirilebiliyormufl. 

SAYISAL KARAKTERLER

oklahoma gemisinin yan yat›p batmas›

Fox stüdyolar›n›n havuzunda gerçeklefltiril-

mifl ve bu sahnede genel olarak gerçek aktör

ve dublörler kullan›lm›flt›r. Fakat bu sahne-

de ve filmin birçok sahnesinde dikkati çek-

memekle beraber say›sal karakterler kulla-

n›lm›flt›r. Filmdeki say›sal karakterlerin

oluflturulmas› için, ILM taraf›ndan 8 de¤i-

flik model tasarland›. Askerlerin giydi¤i k›-

yafetler göz önüne al›narak de¤iflik k›yafet

modelleri haz›rlanm›fl ve bu flekilde say›sal

karakterlerin birbirlerinden farkl› görünme-

si sa¤land›. Bunlara ek olarak modellerin ya-

p›lar› ve büyüklüklerinde çeflitlendirilmeye

gidilerek, uzaktan farkl› karakterler gibi gö-

rünmeleri sa¤land›. Say›sal karakterler ge-

nel olarak kameran›n uzak oldu¤u sahneler-

de kullan›ld›¤› için, tüm say›sal karakterlerin

yüzleri ayn› olmas›na ra¤men, bu pek dik-

kat çekmedi. 

Say›sal karakterlerin hareketlendirilmesin-

de ise motion capture yöntemi kullan›ld›.

Gerekli hareketlerin elde edilmesi için 2 se-

ansta yüzlerce hareket verisi al›nd›. Elde edi-

len mocap verilerinden 64 tanesi seçilerek,

say›sal karakterlerin hareketlendirilmesinde

kullan›ld›. Mocap verilerinin say›sal karak-

terlere uygulanmas› s›ras›nda, özel yaz›l›m-

lardan da faydalan›ld›. Bu özel yaz›l›mlarla

hem mocap verileri, hem de animatörlerin

elle müdahaleleri bir arada kullan›labiliyor,

üstelik karakterler sahneye yerlefltirilmeden

sonucu izlemek mümkün oluyormufl. 

Baz› sahnelerde ise say›sal karakterlerin

canland›r›lmas›nda mocap yerine ‘Match Mo-

tion’ olarak adland›r›lan ve bizim de farkl› ya-

z›lar›m›zda ifade etti¤imiz canl› çekimlerden

hareketlerin al›nmas› yöntemi kullan›lm›fl.

Gemilerin batma sahnelerinde denize düflen

karakterlerin canland›r›lmas›nda bu yöntem

kullan›larak, yüksek mesafeden suya düflen

dublörlerin dört de¤iflik aç›dan kay›t edilen

görüntülerinden hareketleri al›nm›fl. Bu yön-

tem filmdeki birçok suya düflme ve atlama

sahnesinde tercih edilmifl.

Baz› sahnelerde gerçekleflen patlamalar

sonucu, uçuflan, havaya yükselen ve düflen

karakterlerin canland›r›lmas›nda ise özel sis-

temlerden faydalan›lm›fl. Gelifltirilen yaz›-

l›m sayesinde say›sal karaktere uygulanan

patlama kuvveti sonucu, karakterin havalan-

mas› ve gerçek bir insanda oldu¤u gibi ayak

ve kollar›n› sallamas› sa¤lanm›fl. Bu sistem-

le 20 de¤iflik patlama kuvveti ve karakter ha-

reketi elde edilip filmin de¤iflik sahnelerinde

k u l l a n › l m › fl .

DUMAN, ALEV VE MERM‹ ‹ZLER‹

filmde gerçek duman ve patlama görün-

tüleri kullan›ld›¤› gibi, say›sal duman ve

alevlere de yer verildi. Hatta Pearl Harbor fil-

minde flimdiye kadar hiçbir filmde kullan›l-

mad›¤› kadar çok say›da say›sal patlama ve

duman kullan›ld›¤› ifade edilmekte. Bunlara

bir de uçaklar›n silah alevleri, mermi izleri

vb. eklenince, say›sal duman ve efektlerin

filmdeki a¤›rl›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Pearl

Harbor filmindeki yo¤un ve büyük çaptaki

dumanlara bak›ld›¤›nda, bunlar›n standart

parçac›k sistemleriyle yap›lmas›n›n ne den-

li zor oldu¤u aç›kt›r. Baz› sahnelerde kame-

ran›n 3 boyutlu hareketiyle bu dumanlar›n

çevresinde dolafl›yor olmas› bu etkinin say›-

sal olarak elde edilmesini zorunlu k›l›yordu.

Bunun üzerine teknik ekip benzer yo¤un ve

kara dumanlar›n (petrol duman›) yer ald›¤›

Kuwait’in görüntülerinin yer ald›¤› “The Fi-

res of Kuwait” adl› Imax filmini inceleyerek

bilgi edinmeye çal›flt›. Hareket eden duman
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Gerekli hareketlerin elde edilmesi için 

2 seansta yüzlerce hareket verisi al›nd›.



incelendi¤i zaman akan suya benzer bir ka-

rakteristikte oldu¤u ortaya ç›kt›. ILM’in su

ve benzer yap›lar›n dinami¤i konusunda ge-

lifltirdi¤i VOL adl› ak›flkanlar dinami¤i siste-

mi ve bu sistemi gelifltiren uzman bir kad-

rosu vard›. “The Perfect Storm” filmini konu

alan yaz›m›zda da bahsetti¤imiz, John An-

derson, Vishwa Ranjan ve Ari Rapkin’den

oluflan ekip, bu konuda çok baflar›l› çal›flma-

lara imza atm›flt›. Ayn› ekibe eklenen yeni

isimlerle filmde kullan›labilecek ve ayn› za-

manda interaktif olarak müdahale edilebile-

cek bir duman sistemi gelifltirildi. Bu siste-

min dikkat çekici ilk özelli¤i, sonucu, küçük

çapta olsa da çok daha önceden göstermesi

ve istenen de¤iflikliklerin kolayca yap›labil-

mesidir. Çünkü daha önce gelifltirilen birçok

sistemde, benzer simülasyonlar hesaplan-

d›ktan sonra hatalar görülüp düzeltme yolu-

na gidiliyor, bu da çok büyük zaman kayb›na

sebep oluyordu. Sistemin dikkat çekici bir

di¤er özelli¤i ise simülasyonun parçac›k se-

viyesinde kay›t edilip, daha sonradan kulla-

n›labilmesiydi. Bu sayede yaklafl›k olarak 2

gün süren simülasyon sonucu kay›t edilebil-

mekte ve her seferinde s›f›rdan bafllanaca¤›-

na, kal›nan yerden devam edilebilmekteydi. 

Mermi izleri ve mermi çarpmas› sonucun-

da oluflan etkilerin elde edilmesi için de yine

özel yaz›l›mlar gelifltirildi. Bu araçlar›n ço¤u

animatörlerin ifllerini kolaylaflt›racak arayüz-

ler ve araçlar fleklinde kullan›ld›. Gerçeklefl-

tirilen sistem sayesinde animatörler animas-

yonunu yapt›klar› uça¤›n atefl etmesi için

sadece bir tufla bas›yor ve mermiler silahlar-

dan ç›karken par›ld›yor ve arkalar›nda du-

man izi b›rakarak, alevli bir flekilde hedefe

yöneliyordu. Gelifltirilen sistemin bir di¤er

özelli¤i ise mermilerin çarpt›¤› yüzeyde, bir

patlama meydana getirmesi, vurulan zemin-

de etki oluflturmas›yd›. Sistem, e¤er mermi

flu tür bir yüzeye çarparsa flu etkiyi, e¤er flöy-

le bir yüzeye çarparsa flu tür bir etkiyi olufl-

tur mant›¤› üzerine kurulmufltu. Mesela; 50

kalibre bir mermi suya çarp›yorsa, olufltur-

du¤u su damlac›klar› ve dalgalanma farkl›,

farkl› kalibredeki bir merminin oluflturdu-

¤u farkl› oluyormufl. E¤er vurulan hedef bir

gemiyse bu durumda merminin çarpmas›

sonucunda k›v›lc›mlar ve patlamalar oluflu-

y o r m u fl .

Filmin en dikkat çekici sahnelerinden bir

tanesi olan ve bir Japon uça¤›ndan b›rak›lan

bomban›n Arizona gemisine süzülerek, yak-

laflt›¤› ve isabet etti¤i sahnedeki görüntüler

gerçek hayatta elde edilemiyecek flekilde ge-

liflen, tamamen bilgisayarda elde edilmifl

sahnelerden bir tanesidir. Önceleri bu sah-

nenin bir bölüm görüntüsü gerçek görüntü-

lerden elde edilmeye çal›fl›l›p, yüksekten ka-

mera ile çekilen görüntüler elde edildi. Fakat

kameran›n yeterince h›zl› hareket etmedi¤i

farkedilince, arka zemin görüntülerinin el-

de edilen foto¤raflar›n birlefltirilmesi ama-

c›yla yine sanal olarak elde edilmesi yoluna

gidildi. Böylece sahnede yer alan sanal uçak-

lara, bomba, deniz, gemiler ve patlamalara

ek olarak gökyüzü ve ortam da yine bilgisa-

yarda gerçeklefltirilerek, bu sahne tamamen

say›sal olarak gerçeklefltirildi. Sahnenin de-

vam›nda Arizona gemisine çarpan ve gövde-

den afla¤› giren bomban›n, Arizona’da yer

alan di¤er patlay›c›lar›n da etkisiyle, gemiyi

inan›lmaz derecede büyük bir patlamayla

parçalara ay›rd›¤› sahne tamamen bilgisayar-

da gerçeklefltirilmifltir. Tarihi kaynaklara ve

Arizona gemisinin patlamas›na ait arfliv

filmlerine bak›ld›¤›nda patlaman›n bu dere-

ce büyük olmad›¤› bilinmesine ra¤men, yö-

netmenin iste¤i do¤rultusunda bu denli bü-

yük bir patlama haz›rland›. Bu sahnenin el-

de edilmesi için bilgisayarda modellenen ge-

mi, Jim Hourihan ve Jeff Yost taraf›ndan ha-

z›rlanan rigid-body simülasyon sistemi ile

parçalara ayr›ld›. Ayn› araç yine filmdeki ba-

flar›l› bilgisayar efekti sahnelerinden kulede-

ki askerlerin, bir Japon uça¤›n› makineli si-

lahlar ile vurmas› ve bu uça¤›n irtifa

kaybederken bir binaya çarparak parçalan-

mas› sahnesinde de kullan›lm›flt›r. Sistemin

çal›flma sistemi, k›s›m k›s›m tan›mlanm›fl

olan modelin, uygulanan patlama kuvveti

sonucunda fiziksel kurallarla parçalanmas›-

na dayanmaktad›r. Bu sistemde denizin se-

viyesi belirlenerek, patlaman›n bafl›nda yük-

selen geminin daha sonra suya çarpmas›yla

devam eden da¤›lma ve sudaki etkilerde oto-

matik olarak elde edilmifltir. Daha sonra tek-

nik yönetmen Hilmar Koch taraf›ndan bil-

gisayarda haz›rlanan, matematiksel patlama

ve alevlerle sahneler zenginlefltirilmifltir.

Filmde, Manfl denizi üzerinde Alman

Messershmitt uçaklar›yla, ingiliz Spitfire

uçaklar›n›n kap›flt›¤› sahneler; tamamen bil-

gisayar animasyonu olan Japon uçaklar›n›n

alçaktan uçtuklar› ve gemilerin aras›ndan

ilerlerken kamera ile takip edildikleri türden

birçok sahne zengin bilgisayar efekt ve ani-

masyonlar› içermektedir. Bu sahneleri ve ya-

z›m›zda yer alan di¤er efektlerin örnekleri-

ni CD LIFE’da bulabilirsiniz. Son olarak

filmin maliyetiyle ilgili bir bilginin ilginizi

çekece¤ini düflünüyorum. Filmin Hawaii’de

gerçeklefltirilen çekimlerinde, günde

650.000USD harcanmaktaym›fl. Bu birgün-

lük harcaman›n, neredeyse, ülkemizde ger-

çeklefltirilen birçok filmin maliyetine eflit ol-

mas› çok dikkat çekicidir. 

Bana ayr›lan sayfalar› fazla ihlal etmemek

üzere yaz›ma burada son veriyorum.Yaz›la-

r›ma gösterdi¤iniz ilgiden dolay› çok teflek-

kür ederim. Bana e-posta ile ulaflan okuyu-

cular›m›n mesajlar›n› büyük bir özenle

cevaplamaya çal›flsam da, baz› okuyucular›-

m›z›n e-posta adresleri çal›flmamakta ve ce-

vaplad›¤›m e-postalar geri dönmektedir. Bu

nedenle bana mesaj gönderip cevap alama-

yan arkadafllar, e-posta hesaplar›n›n çal›flt›-

¤›ndan emin olarak lütfen tekrardan eposta

y o l l a s › n l a r . ■

Gökhan Sönmez (gsonmez@pcworld.com.tr),

PC LIFE’›n sürekli yazarlar›ndand›r.
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Bir bombaym›fl gibi uçaktan at›l›p gemiye

çarpmak oldukça heyecanl› olurdu!..


