Başarının Sırrı 14. Bölge
Öldürücü Darbe Bölgesi

Oyunun yönü

Kale önündeki karambolleri, köşe
vuruşlarını ya da serbest vuruşları bir
tarafa atın. Geçen yıl Fransa’da yapılan Dünya Kupası, maçların 14. Bölge denen ve ceza sahasının hemen
önündeki bir bölgede kazanılıp kaybedildiğini gösterdi. Oynanan maçların bilgisayar analizleri, "delik" diye
de adlandırılan bu bölgedeki oyun
biçiminin zafer ya da yenilgide başlıca etken olduğunu gösterdi.
Liverpool John Moores Üniversitesi Spor ve Beden Eğitimi Bilimleri
Araştırma Enstitüsü’nden Tom Reilly’e göre bu bölge, bireysel yaratıcı
eylem ve rakip savunma hattını delecek kollektif taktikler için, sahanın
en uygun yeri. Reilly ve meslektaşı
Mark Williams, her oyuncunun yaptığı her hareketin izlenmesine dayalı
bilgisayar teknikleri kullanarak, kupada başarı sağlayan ve sağlayamayan
birer küme takımı incelemişler. Araştırmacılar çalışmalarına temel olarak
yarı finale kalan dört takımın (Hol-

landa, Hırvatistan, Brezilya ve sonunda şampiyon olan Fransa) oynadığı 24 maç ile, ikinci tura geçemeyen takımlarca oynanan 12 maçı gözlemişler. Sahayı 18 bölgeye ayıran
araştırmacılar, başarılı takımların her
maçta 14. Bölgede ortalama 25 pas
kullandıklarını saptamışlar. Başarısız
takımların bölgedeki pas sayısıysa 15.
Başarılı gruptaki oyuncuların 14. Bölgeden verdikleri pasların %70’i penaltı bölgesine doğru olmuş. Başarısızlardaysa bu oran % 64. Başarılı her
takımın "delik"ten savunmanın gerisine yaratıcı çıkışlar yapabilen birer
yıldız oyuncusu olduğu saptanmış.
Reilly, Fransa takımındaki Zinedine
Zidane’ın "en iyi örnek" olduğu görüşünde. Öteki savunma yarıcılar Hollanda’dan Dennis Bergkamp, Brezilya’dan Rivaldo ve Hırvatistan’dan da
Zvonomir Boban. İngiliz araştırmacılara göre Kupada başarıyı belirleyen
bir başka etmen de, sağa, sola ya da
geriye paslar yerine ardarda iki ya da

daha fazla ileri pasla savunma hatını
delip geçebilme becerisi. Başarılı
gruptaki takımların her maçta gösterdiği bu akıcı hareket sayısı 94. Başarısızlar ise 76’da kalmış. Reilly, Fransa ve Hırvatistan’ın bu akıcı hücum
oyununu benimsediklerini söylüyor.
İngiltere ise yan ve geri pas alışkanlığından kurtulamıyor, spor uzmanına
göre. "Gerçi bu topa daha fazla sahip
olma anlamına geliyor ama, bu da rakip savunmayı yarmak yerine sanki
kendi başına bir hedefmişçesine yapılıyor." Diyor.
New Scientist, & Şubat 1999

Silicon Graphics Çehre Değiştirdi

Intel’den Hızlı Çip

Silicon Graphics (SGI)’in Windows NT işletim sistemi altında çalışacak bilgisayar yapması kendi çizgisinin dışına çıktığını ve eski özelliğini kaybettiğini gösteriyor.
SGI aslında önemli mühendislik
ve tasarım projeleri için ürettiği işistasyonlarıyla tanınıyordu. Ancak bilgisayar endüstrisinde gözlenen Intel
işlemci ve Windows çözümüne doğru yöneliş,
SGI firmasını da etkisi
altına aldı. Firma yeni
SG 540 ve SG 320
ürünlerini, geçtiğimiz
ay içerisinde düzenlediği toplantılarla Türkiye’ye tanıttı. Bu yeni
ürünlerde firma güçlü

Intel, geliştirdiği en hızlı bilgisayar
çipini, 17 Şubat’ta piyasaya sürdü. Yeni
ürün, 550 Mhz’lik Pentium III. Şirket
yöneticileri, çoklu ortam için tasarlanan
yeni çiple Internet’ten daha zengin veri ve bilgi sağlanabileceğini kaydettiler.
Pentium III neredeyse gerçek görünümlü oyunlara olanak sağlayacağı gibi,
ses tanımını da kolaylaştıracak. Bir kolaylık da Internet görüntülerinin istendiği gibi çevrilebilmeleri. Video görüntüleri de, TV’ye daha yakın olacak. Bu olanaklar, Pentium III’ün hız ve etkinliğine
uyarlanmış yeni programlarla kullanılabilecek. Bir eleştiri, kolaylıkla saptanabilen bir seri numarası taşıması. Şirket yetkilileriyse, bunun istendiği taktirde
görünebildiğini söylüyorlar.
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RISC işlemcisini ve IRIX işletim sistemini bırakarak, Intel Pentium ve
Windows NT işletim sistemini kullanmayı tercih etti.
Toplantılarda tanıtılan makinalar
etkileyici tasarımlarıyla pek çok kişinin ilgisini çekti. SG 320 modeli,
Microsoft Windows NT 4.0, iki Intel
Pentium II ve 1 GB ECC SDRAM’a
kadar yükseltilebilme olasılığı, 28
GB kapasiteye kadar Ultra ATA
ya da Ultra2 SCSI sürücüleri
gibi özellikleri barındırıyor. Büyük kardeşi 540
ise dört Intel II Xeon
yongası içeriyor ve bellek 2 GB’a kadar
yükseltilebiliyor.
Alkım Özaygen
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