haber odtü
Bu Haftanýn aylýk ekidir Aralýk 2006 Sayý:9

Eðitimde Bir Yenilik:
CÝDDÝ BÝLGÝSAYAR OYUNLARI
Doç.Dr. Kürþat Çaðýltay
Günümüzde bilgisayarlarýn
kullanýldýðý alanlardan en
önemlilerinden birisi de elektronik
oyunlar ve benzetim sistemleridir.
Son yýllarda eðlence sektörünün vazgeçilmez öðesi haline gelen ve cep
telefonundan, bilgisayara;
televizyondan, kol saatine kadar her
yerde karþýmýza çýkan elektronik
oyunlar, her kesimden ve her yaþtan
insanýn ilgisini çekmektedir.
Savunma, saðlýk, planlama ve eðitim
gibi alanlarda uygulama olanaðý
bulan elektronik oyunlar, sinema ve
müzik sektörleriyle rekabet eder hale
gelmiþtir. Eðlence amaçlý oyunlardan
farklý kullaným hedefine sahip
olduklarý için "Ciddi Oyunlar -Serious
Games" adý ile de anýlan bu
oyunlarýn kullaným alanlarý ve
oranlarý sürekli artmaktadýr.
Ayrýca, "Ciddi Oyunlar", yaygýn
kullanýmý nedeniyle, ülkelerin ve
kültürlerin tanýtýmýnda da önemli bir
akým olarak ilk sýrada yerini almýþtýr.
Ülke ve kültür tanýtýmýndaki
olaðanüstü etkileri nedeniyle, Güney
Kore Kültür ve Turizm Bakanlýðý dört
yýl önce bu alaný stratejik alan olarak
ilan etmiþtir. Yüksek potansiyelinden
dolayý, yazýlým ve donaným firmalarý
elektronik oyunlar üzerine büyük
yatýrýmlar yapmaktadýrlar. Diðer
biliþim alanlarýnda Türkiye'de de
çalýþmalar yapýlmakla birlikte,
elektronik oyunlar alanýnda yapýlan

SIMGE çalýþmalarý kapsamýnda geliþtirilen bazý
bilgisayar oyunlarýndan görüntüler
Tomb Raider oyun motorunun 5. sýnýf Fen ve
Teknoloji dersi için uyarlanmýþ sürümü

çalýþmalar yok denecek kadar azdýr.
Konunun ekonomik boyutun
ötesindeki etkileri de son derece
önemlidir. Bilgisayar oyunlarý üzerine
yapýlan çalýþmalar sonucunda, iyi
tasarlanmýþ oyunlarýn özellikle
çocuklarýn kiþisel geliþimleri,
öðrenme durumlarý, eleþtirel
düþünmeleri, yaratýcýlýklarý, kavramsal olarak öðrenmeleri gibi bir
çok konuda olumlu etkiler
oluþturduðu belirlenmiþtir. Ayrýca bu
tür ortamlarýn yetiþkin eðitiminde de
motivasyonu artýrýcý ve oyunsal
öðrenmeyi saðlayýcý yönde olumlu
etkileri saptanmýþtýr. Diðer yandan

UnReal Tournament oyun motoru ile yaratýlan ve
Geri Dönüþüm'ü konu alan "Ajan Deterjan"
oyunundan bir görüntü.

yüzlerce veya binlerce sayýda
kullanýcýnýn iþbirliði halinde oynayacaklarý oyunlarýn geliþtirilmesi,
önemli teknolojik birikim gerekmektedir. Böyle bir ortamýn geliþtirilmesi ve etkin bir þekilde iþletilmesi
için bilgisayar aðlarýndan yapay
zekaya, bilgisayar grafiðinden yüksek
performanslý paralel iþlemeye kadar
çok çeþitli alanlarda yapýlan bilimsel
çalýþmalarýn sonuçlarýnýn entegre
edilmesi ve iyileþtirilmesi gerekmektedir. Eðitsel amaçlý oyunlarda,
en az teknoloji kadar önemli olan
bir baþka baþarý faktörü ise öðretim
tasarým teorileri ve modellerine dayalý
olarak geliþtirilen senaryolar ve
tasarýmlardýr.
Tüm bu ihtiyaçlar ve eksiklikler
çerçevesinde ülkemizde Ciddi
Oyunlar (Serious Games) alanýnda
yapýlan ticari ve akademik
çalýþmalarýn yetersizliði daha iyi
anlaþýlabilir. Bu gereksinimi göz
önüne alarak ODTÜ Eðitim

Fakültesi, Bilgisayar ve Öðretim
Teknolojileri Eðitimi Bölümü altýnda
2004 yýlýnda kurulan "Simulations
and Games in Education-SIMGE"
araþtýrma grubu, oyunlar konusunda
D o ç . D r. K ü r þ a t Ç a ð ý l t a y ' ý n
koordinasyonunda yoðun olarak
akademik araþtýrma
çalýþmalarýný sürdürmektedir.
SIMGE içinde özellikle Çok Kullanýcýlý
Çevrimiçi Rol Yaparak Oyun
(Multiplayer Online Role Playing
Games- MORPG) yaklaþýmý ile oyun
türü öðrenme materyalleri
kullanarak, zengin öðrenme
ortamlarýný yaratma ve bu ortamlarýn
öðrenme üzerindeki etkinliðini
araþtýrma konusunda çalýþýlmaktadýr.
Elektronik oyunlarýn pedagojik ve
biliþsel boyutlarýnýn yaný sýra oyun
yazýlýmý geliþtirme konularý da SIMGE
grubunun uzmanlýðý içindedir. Ayrýca
ülkemizdeki deðiþik yaþ gruplarýndan
bilgisayar kullanýcýlarýnýn elektronik
oyun oynama profillerininin
çýkartýlmasý konusunda da düzenli
çalýþmalar yapýlmaktadýr. Grup
üyeleri bugüne kadar yüksek lisans
tezleri, uluslararasý kitaplarda
bölümler ve saygýn dergilerde
makaleler yayýnlamýþ; ulusal ve
uluslararasý konferanslarda bildiriler
sunmuþtur. ABD'de ve Avrupa'da
konu ile ilgili çalýþan
akademisyenlerle ortak çalýþmalar
da sürdürülmektedir. SIMGE grubu
ayný zamanda elektronik oyunlarla
ilgili Avrupa Topluluðu proje
önerilerinde de bulunmuþ olup, 7.
çerçeve programý için yeni proje
önerileri üzerinde hazýrlýklar
yapmaktadýr.
SIMGE araþtýrma grubunun
çalýþmalarý ve yayýnlarý ile ilgili detaylý
bilgiye http://simge.metu.edu.tr
web sitesinden ulaþýlabilir.

'Yeni Fikirler Yeni Ýþler'
Yarýþmasý'nda "Oyna Öðren"
Projesi ile PalMAX Grubu
1. oldu
ODTÜ ve ODTÜ Teknokent'in,
Elginkan Vakfý ana sponsorluðunda
organize ettiði "Yeni Fikirler Yeni Ýþler"
En Ýyi Teknolojik Ýþ Fikri Yarýþmasý'nda,
215 proje arasýndan "Oyna Öðren"
Projesi ile PalMAX Grubu 1. oldu
YFYÝ 2006'nýn Final4 etkinliði, 11
Kasým 2006 tarihinde gerçekleþtirildi.
Bir yýllýk çalýþmanýn ve yaz boyu alýnan
eðitimlerin sonucunun alýndýðý bu
günde, 215 proje arasýndan finale
kalmaya hak kazanan 4 proje ilk defa
kamuyla paylaþýldý. Hem seyirciler,
hem de jüri üyeleri tarafýndan dinlenen
sunumlarýn ardýndan Jüri, 4 finalist
ekip arasýndan PalMAX grubunu
birinciliðe layýk ekip olarak belirledi.
Böylece PalMAX grubu, 50.000YTL'lik
ödülü, ODTÜ Teknokent'te üç yýl
ücretsiz ofis sahibi olma imkanýný ve
'hayallerindeki fikri iþe dönüþtürme
olanaðýný' kazanmýþ oldu.
Rektör Akbulut tarafýndan açýklanan
sürpriz karar ise, baþarýlý bulunan bir
projeyle yarýþmaya katýlan KÖPRÜ
grubuna verilecek olan 10.000YTL'lik
"Özel Jüri Ödülü" oldu.
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Her yýl Yeni Fikirler Yeni Ýþler
Yarýþmasýnýn son aþamasý olarak
tanýmlanan final etkinliði, ayný
zamanda yeni baþlayacak yarýþmanýn
da ilk adýmý sayýlýyor.
Üniversite öðrencilerini yenilikçi ve
giriþimci olma yolunda destekleyen
ve teknoloji tabanlý giriþimciliðe
yönelerek kendi iþlerini kurma
fýrsatý sunan Yeni Fikirler Yeni Ýþler
Yarýþmasý'nýn 2007 dönemi baþvurularý Ocak ayýnda www.yfyi.info
adresinden alýnmaya baþlanacak.
YFYÝ 2005 yýlýnýn 3 finalisti de bugün
ODTÜ Teknokent'te þirket olarak
faaliyet gösteriyor.
Ekip Adý: PalMAX (1. GRUP)
Proje Adý: Oyna ve Öðren
Grup üyeleri, Münir Ercan, Gürkan
Caner Birer ve Mustafa Ayan ODTÜ
Bilgisayar Mühendisliði Bölümü 2006
mezunu, Furkan Kuru ise ayný
bölümde yüksek lisans öðrencisi.
"Artýrýlmýþ gerçeklik" sanal gerçekliðe
benzemektedir: bilgisayarda üç

boyutlu grafikler üretip kullanmanýn
bir baþka yoludur.
Sanal gerçeklikte uygulamaya özel
olarak, yaþadýðýmýz dünyanýn 3
boyutlu simülasyonlarý bilgisayar
ortamýnda çizilir ve her þey bu sanal
dünyada geçer. Artýrýlmýþ gerçeklikte
ise sadece gerekli olan cisimlerin 3
boyutlu grafikleri çizilir ve bunlar
yaþadýðýmýz dünyaya eklenir.
Sinema filmlerinde kullanýlan
animasyonlar ve 3 boyutlu çizimler
aklýnýza gelebilir. Örneðin 'Jurassic
Park' filmindeki dinazorlar gibi. Fakat
bunlar artýrýlmýþ gerçeklik uygulamasý
deðildir. Artýrýlmýþ gerçekliðin en
önemli özelliði sanal nesnelerin gerçek
nesnelerle iliþkili ve eþ zamanlý (real
time) olarak çizilmesidir. Yani önce
video görüntüleri kaydedilip daha
sonra bunun üzerine sanal nesneler
eklenmez, bu iþlem eþ zamanlý olarak
gerçekleþir.
Fizik deneylerinin artýrýlmýþ gerçeklik
ile simülasyonunu ele alalým. Örneðin
bir öðrenci elinde tutup hareket
ettirdiði cismin hýzý, ivmesi, yer
deðiþtirmesi gibi soyut kavramlarýný
üç boyutlu bilgisayar grafikleri ile eþ
zamanlý olarak cismin üzerinde
görebilir.
Bunu gerçekleþtirmek için özel veri
gözlükleri kullanýlýr. Bu gözlükler
bilgisayara baðlý optik gözlüklerdir.
Herhangi bir optik gözlük gibi bu
gözlüklerle de etrafýnýzý görebilirsiniz
fakat bunun ötesinde gördüðünüz
ortama yerleþtirilmiþ sanal nesneleri
de görebilirsiniz. Þekil - 1 gördüðünüz
ortamý gösteren resimdir. Þekil - 2
bilgisayar üzerinde çizilmiþ bir
animasyondur. Veri gözlüklerini
kullanarak görebileceðiniz görüntü
ise Þekil-3 yani ikisinin birleþimidir.
Artýrýlmýþ gerçekliðin kullaným alaný

oldukça geniþtir. Çeþitli kitaplarda
yaþadýðýmýz yüzyýlýn en çok ses
getirecek 10 teknolojisi arasýnda 3.
sýrada gösterilir.
Hedef, gördüklerimizin yetersiz olduðu
durumlarda gerçekliði sanal
nesnelerle artýrarak daha fazla bilgiye
daha kolay ulaþmaktýr.
Örneðin BMW servis elemanlarýnýn
bir motoru tamir ederken, motor ile
ilgili teknik bilgileri motorun üzerinde
animasyonlarla, yazýlarla, resimlerle
görebilecekleri bir proje yapmaktadýr.
Bilgiye ulaþma dýþýnda ayrýca eðlence,
oyun, eðitim, savunma sanayi gibi
çok farklý alanlarda deðiþik
uygulamalar yapýlmaktadýr. Örneðin
Quake oyunun artýrýlmýþ gerçeklik
versiyonu yapýlmýþtýr. Böylece evinizin
içinde koþarak, zýplayarak oyunu
oynayabilir, odanýzdan çýkan
canavarlarý öldürebilirsiniz.
Biz, PalMAX yazýlým olarak, artýrýlmýþ
gerçeklik uygulamalarýný kolayca
yapabileceðimiz bir arayüz geliþtirdik.
Bu arayüzü baþta eðitim sektörü (fizik
deneyleri ve biyoloji) olmak üzere
reklamcýlýk, savunma sanayi gibi
farklý alanlarda kullanmayý
hedefliyoruz. Daha ayrýntýlý bilgi
www.palmaxsoft.com adresinde
bulunmaktadýr" Münir ERCAN,
Bilgisayar Müh., PalMAX Yazýlým
Ekip Adý: KÖPRÜ (Jüri Özel Ödülü )
Proje Adý: iris-Hayatý Yeniden Okumak
Grup üyelerinden Arif Sinan Alagöz
ODTÜ Fizik Bölümü'ne, Ahmet
Kuruköse ise ODTÜ Elektrik ve
Elektronik Mühendisliði Bölümü'nde
yüksek lisans öðrencisi. Diðer
üyelerden Çaðrý Dindar ODTÜ Fizik
Bölümü 3. sýnýf, Emre Candan Bilkent
Bilgisayar Mühendisliði 4. sýnýf, Berat
Reha Sönmez ise ODTÜ Ýþletme
Bölümü 3. sýnýf öðrencisi.
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Jüri Özel Ödülü'ne layýk görülen ürün,
görme engellilerin, yazýlý eserleri
dokunarak okumalarýna ve dinlemelerine imkan tanýyacaktýr. Söz
konusu ürün (iris) az görenlerin veya
görme engellilerin günlük hayatta
gereksinim duyduklarý yazýlý
dokümanlarý (kitap, gazete, fatura,
bilgisayar çýktýsý, vb.) baþka bir alete
ya da kiþiye gerek duymadan dijitalize
edip saklayabilmelerini, dinleyebilmelerini ve Braille olarak
okuyabilmelerini olanaklý kýlmaktadýr.
Sesli kayýt yapabilme ve yapýlan kaydý
dinleyebilme özelliðine de sahip olan
iris istenildiði takdirde dijital olarak
kayýtlý tüm bilgilerini harici bir
depolama birimine aktarýlabilmektedir.
Ekip Adý: RÝMS (Final4 Finalisti)
Proje Adý: Dual Sim Kart Cep Telefonu
Ürün, bir cep telefonu ile iki ayrý sim
kartý eþ zamanlý olarak kullanmayý
saðlayacak bir baský devredir. Bu ürün
ile her iki numara, tek cep telefonu
üzerinden ayný anda aranabilecek ve
arama yapabilecektir.
Bu sistem, kullanýlmakta olan mevcut
cep telefonlarýna bir aksesuar (arka
kapak) olarak eklenecektir. Telefona
takýlý olan sim kartlardan her ikisi de
gelen aramalara açýk olacaktýr. Arama
yapacak olan sim kart kullanýcý
tarafýndan verilecek bir komut ile
belirlenecektir ve ayný komut ile
istenildiði zaman deðiþtirilebilecektir.
Sadece telefon kapaðý deðiþtirilerek
sistem kullanýlýr hale gelecektir.
Ekip Adý: ANKA (Final4 Finalisti)
Proje Adý: Presentation Tool
Üretilecek ürün, bilgisayara ihtiyaç
olmadan sunum yapabilmeyi
saðlayan, harici belleðe kaydedilmiþ
görsel ve iþitsel öðeleri doðrudan
projektöre aktarabilecek elektronik
kartýn üretimidir.

Etkili bir sunum görsel öðelerle
desteklenmelidir. Günümüzde sunum
yaparken hem eðitim alanýnda hem
de iþ dünyasýnda kullanýlan en yaygýn
yöntem slayt gösterilerinden
yararlanmaktýr. Tam donanýmlý
salonlarýn yetersizliði, konuþmacý için
sunum öncesinde ve sýrasýnda çeþitli
zorluklara neden olmaktadýr. Bu iþ
fikri sayesinde, bir bilgisayarýn sadece
"sunum" için kullandýðý donanýmýn tek
bir harici elektronik kartta toplanmasý
ve bu kart aracýlýðýyla sunumda
kullanýlacak verilerin projektöre
aktarýlmasý hedeflenmektedir.
Yeni Fikirler Yeni Ýþler Yarýþmasýnýn
Amacý:
"Yarýnýn teknoloji firmalarýna ilk adým
desteði..."
Bu projenin amacý ODTÜ baþta
olmak üzere üniversite öðrencileri
arasýnda teknolojiye ve yenilikçiliðe
dayalý giriþimciliði teþvik etmek ve
desteklemektir.
ODTÜ, "iþ bulan deðil iþ kuran mezun"
ilkesi ile öðrencilerinin giriþimciliðini
teþvik etmek ve desteklemek, bu
süreçte gereksinim duyacaklarý uygun
bilgi ve eðitimler ile donanmalarýný
saðlamak amacýyla ücretsiz
programlar yürütmektedir. Yeni Fikirler
Yeni Ýþler Yarýþmasý'nýn amacý da, "iþ
kuran mezun" hedefinin bir uygulama
aracý olarak, yenilikçi ve teknolojik
bir iþ fikri olan öðrenci giriþimcilere
bu iþ fikirlerini hayata geçirmeleri için
araþtýrmaya yöneltmek ve baþarýlý
olanlara fikirlerini hayata
geçirmelerinde yardýmcý olacak ortamý
saðlamaktýr.
Yeni Fikirler Yeni Ýþler Yarýþmasýnýn
Hedefi:
"Teknoloji tabanlý bir fikrin, bir iþe
dönüþmesi "
Yeni Fikirler Yeni Ýþler yarýþmasýnda
kazanan projenin verilecek desteklerle

teknoloji tabanlý yenilikçi bir iþe
dönüþmesi ve bu sayede nitelikli
iþgücüne istihdam yaratýlmasý
hedeflenmektedir.
Ayný zamanda YFYÝ'ye katýlan tüm
öðrencilerin büyük kazanýmlarla bu
süreci tamamlamalarý da bu
yarýþmanýn hedeflerindendir.
" Bir fikrin bir iþe dönüþme sürecinde
eðitilmek,
" Giriþimciliðin zorluklarý, riskleri ve
ödüllerine iliþkin kiþisel deneyime
sahip olmak,
" Disiplinlerarasý, planlý ve hedefe
yönelik ekip çalýþmasýnýn deðerini
ve önemini yaþamak,
" Daha önce benzer süreçlerden
geçmiþ kiþilerin deneyimlerinden
birebir faydalanma þansýna sahip
olmak,
" Projelerinin baþka ilgi gruplarýnca
(risk sermayesi þirketleri, yatýrýmcýlar,
þirketler gibi) öðrenilmesini
saðlamak ve belki de finanse
edilmesi þansýný yakalamak,
" Temelde eðitilirken rekabet altýnda
eðlenme fýrsatýný yakalamak,
yarýþma boyunca tüm proje sahiplerinin kazanmasý hedeflenen
baþlýklardýr.
Türkiye'de hiçbir belediyenin tam
olarak yapamadýðý katý atýklarýn geri
dönüþümünü, ODTÜ baþardý. 11
yýldýr yürütülen proje ile bin 400 ton
katý atýk geri dönüþtürüldü, 25 bin
yetiþmiþ çam aðacý kesilmekten
kurtarýldý. Her yýl masraflarýn
çýkýlmasýnýn ardýndan elde edilen net
25 bin YTL'lik gelir ise, ODTÜ'de
eðitim gören öðrencilere burs olarak
daðýtýlýyor.
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Her Yýl Geri
Dönüþümden
Gelen
25 Bin YTL
Öðrencilere
Burs Oluyor
ODTÜ'de projeyi baþlatan Prof. Dr.
Tayfun Akýn, 11 yýl önce ABD'den
dönerken orada gördüðü bu
alýþkanlýðý ODTÜ yerleþtirmek için
çalýþmalara baþladýðýný söyleyerek
"Türkiye'ye gelince o dönem rektör
yardýmcýsý olan Prof. Dr. Ural
Akbulut'un desteði ile geri dönüþüm
sistemini uygulamaya geçirdik. Bugüne
kadar hiçbir belediye geri dönüþüm
sistemini oturtamadý. Burada
koordinasyon çok önemli. Çöpler
yerinde ayrýþtýrýlýrsa sorun çözülüyor.
Yani herkes evinde çöpünü ayrýþtýrmalý"
dedi. Prof. Akýn, öncelikli amaçlarýnýn
para kazanmak deðil, çevreyi
koruyarak geri dönüþümü saðlamak
olduðunu; ancak geri dönüþümden
her yýl kazanýlan yaklaþýk 25 bin
YTL'nin de ODTÜ Döner Sermayesi'ne
aktarýldýðýný ve öðrencilere burs olarak
daðýtýldýðýný belirtiyor.
ODTÜ'de 600'ü iç mekanlarda, 100'ü
ise dýþarýda olmak üzere toplam 700
geri dönüþüm kumbarasý bulunuyor.
Atýk toplama kutularýnýn üzerinde "Burs
için geri dönüþüm kumbarasý" yazýyor.
Kumbaralara cam, alüminyum kutu,
kaðýt, naylon, pet þiþe, plastik, cam
atýlabiliyor.

