
Bilgisayar Oyunlar› Görsel
Becerileri Nas›l Etkiliyor?
New York Rochester Üniversitesi’nden araflt›rmac›lar›n yapt›¤› bir çal›flmaya
göre, bilgisayar oyunlar› oynamak görsel alg›yla ilgili becerilerin geliflmesini
sa¤l›yor. Bu araflt›rmac›lar, yapt›klar› çal›flmada, araba sürme gibi konular›
olan baz› oyunlar› alt› ay boyunca haftada birkaç kez oynayan erkeklerin, bu
oyunlar› oynamayanlara göre görsel alg› testlerinde daha baflar›l› olduklar›n›
saptanm›fllar. Bu oyunlar› oynayanlar›n, h›zl› hareket eden nesnelere daha
h›zl› tepki verdikleri de saptanm›fl. Bu tip oyunlar›n, araba kullananlar, pilotlar,
hava trafik kontrolörleri gibi kiflilerin e¤itiminde ya da görsel alg› becerileri
zarar görmüfl kiflilerin tedavisinde kullan›labilece¤i düflünülüyor.
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Kentler ve Tar›m, Küresel Is›nma
Hesaplar›n› Zorlaflt›r›yor 
Yap›lan araflt›rmalar, toprak kullan›m›ndaki de¤iflikliklere ba¤l› olarak,
son 50 y›l içinde, yaklafl›k 0,13 oC’lik s›cakl›k art›fl› oldu¤unu gösteriyor.
Gün içindeki en yüksek s›cakl›kla, gece en düflük s›cakl›k aras›ndaki fark
da, yine bu nedenle giderek azal›yor. Bunun nedeni, k›smen sera
etkisinden kaynaklanan ›s›nmaya ba¤lan›yor. Bir baflka neden de,
binalar ve caddelerin gün boyunca güneflin s›cakl›¤›n› emerek, bir k›sm›n›
geceleri geri yans›tmalar›. Ayr›ca tar›m da s›cakl›kta art›fla neden
oluyor. Araflt›rmalarda, yer istasyonlar›n›n, uydu ve balonlardan daha
yüksek s›cakl›klar kaydetti¤i görülmüfl. En yüksek gündüz ve en düflük
gece s›cakl›klar› aras›ndaki farksa, yer istasyonlar›ndan al›nan
sonuçlarda, iki kat daha h›zl› bir azalma gösteriyor. Tüm bunlar, toprak
kullan›m›n›n küresel ›s›nmay› etkiledi¤inin kan›t› olarak görülüyor. 

Farelerde H›zl› Evrim
Hangi canl› için kullan›l›rsa kullan›ls›n, “evrimsel
de¤iflim” sözcükleri, akl›m›za çok çok uzun,
binlerce, milyonlarca y›ll›k süreçleri getiriyor.
Ancak son zamanlarda yap›lan birçok
araflt›rma, durumun her zaman böyle
olmayabilece¤ini de gösteriyor. ABD’deki
Illinois Üniversitesi’nden araflt›rmac›lar da,
farelerle yapt›klar› bir çal›flmada, yaln›zca 150
y›l gibi görece k›sa bir sürede bile, çarp›c›
evrimsel de¤iflimler olabilece¤inin ipuçlar›n›
yakalam›fllar. Çal›flma, 1855 y›l›na kadar
uzanan 56 müze örne¤i fare ve bölgedeki
ormanl›klardan yakalanan 52 farenin (ayn›
türden) DNA’lar›yla ve yaklafl›k 50’fler y›ll›k üç
dönem ele al›narak yap›lm›fl; bu 50 y›ll›k
dönemler aras›nda, DNA’daki gen diziliminin
çarp›c› s›kl›kta de¤ifliklikler gösterdi¤i
saptanm›fl. Bu tür bir h›zl› de¤iflime iliflkin
kan›tlar›n, daha önce sirkesinekleriyle yap›lan
çal›flmalarla da ortaya ç›km›fl olmas›na karfl›n,
sözkonusu çal›flmaya, memelilerdeki “h›zl›
evrim”i belgeleyen ilk çal›flma gözüyle bak›l›yor.




