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Wikipedia Evreninde Farklı Bir Gezintiye Çıkın
Yıllar içinde büyüye büyüye dev bir bilgi dağarcığına
dönüşen Wikipedia’da yer alan başlıklar arasında farklı
bir şekilde dolaşmak isterseniz, Owen Cornec’in Wikiverse adını verdiği web sitesi eminim ilginizi çekecektir. Wikiverse, Wikipedia içeriğini bir yıldız kümesi olarak yeniden yorumlayarak âdeta başlıklarla örülü dev
bir gökadanın içinde dolaşmanızı sağlıyor. Ayrıca aynı kategorideki maddeleri gruplayarak görünür hale
getirmek ve ziyaret ettiğiniz başlıktaki referanslardan
hareketle size farklı rotalar çizmek gibi ilginç özellikleri de var. Siteyi wikiverse.io adresinde ziyaret edebilirsiniz.

Wikipedia başlıkları arasında farklı bir şekilde dolaşmak isterseniz
Wikiverse web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Jason Statham’ın Yumrukları Bize Bir Şey mi Anlatıyor?
Büyük veri adı verilen, herhangi bir düzene veya mantığa sığdıramadığınız, tabloya dizemediğiniz veri yığını doğru açıdan baktığınızda hiç ummadığınız sonuçlar
ortaya koyabiliyor. Örneğin Matt Haughey adlı bir meraklı, nereden aklına geldiyse Jason Statham‘ın oynadığı filmlerde oyuncunun attığı ilk yumruğun filmin kaçıncı dakikasına denk geldiğini saymaya karar vermiş.
Yapılı vücudu ve hareketli mizacıyla Hızlı ve Öfkeli, Cehennem Melekleri, Taşıyıcı gibi filmlerdeki rolleriyle tanıdığımız Statham’ın en önemli özelliklerinden biri eninde sonunda zıvanadan çıkıp birilerini pataklaması. İşte
Haughey de üşenmemiş, Statham’ın hangi filminde ilk
yumruk kaçıncı dakikada çıkıyor tek tek işaretlemiş. Bir
şartla: Yumruk öfkeli ve sert olacak. Öyle havada dost-

Haughey’nin TTSP (Time to Statham Punch) adını verdi-

ça yumruk tokuşturmak veya omzu yumrukla ittirmek
yumruktan sayılmıyor. Sonra bunları bir tabloya dizmiş

ği bu çalışma her ne kadar zevk için yapılmış olsa da,
birbiriyle hiç alakası yokmuş gibi görünen ham verile-

ve son derece ilginç bir sonuca varmış: Statham’ın yumruklarının zamanlamasıyla filmlerinin ilk hafta gişe performansı doğrudan ilişkili. Yumruk ne kadar geç çıkarsa
filmin açılış gişesi o kadar iyi oluyor.

rin doğru açıdan bakıldığında geleceğe ışık tutan ipuçlarına dönüşebildiğini gösteren ilginç bir örnek. Siteye
time.to.stathampun.ch adresinden ulaşabilirsiniz.

Matt Haughey’nin
Jason Statham’ın yumrukları ile
filmlerinin gişe performansları
arasında ilişki kurduğu
çalışma son derece ilginç.
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