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Y›ld›z Tak›m›

Oyunlar›n Efendisi Olun
Bilgisayar oyunlar›n› oynamaktan mutlaka hofllan›yorsunuzdur. Oyunlar›n her biri farkl› bir macera; kimi reflekslerinizi kullanman›z› gerektiriyor kimi akl›n›z›. Peki oyun oynamaya flöyle bir ara verip, keflke ben de
kendi oyunumu yapabilseydim diye düflündü¤ünüz oldu mu? Olduysa size iyi haber: ‹nternet’ten indirece¤iniz haz›r programlarla bu hayalinizi kolayca gerçeklefltirebilirsiniz. Üstelik bu programlar›n baz›lar›n›
kullanmak için programlama bilmenize bile gerek yok.
‹nternet’ten bulabilece¤iniz programlar
yard›m›yla buna benzer oyunlar› kendiniz de haz›rlayabilirsiniz.

Örne¤in http://www.yoyogames.com/make adresinde yer alan Game
Maker adl› yaz›l›m, size oyun haz›rlaman›z için haz›r setler sunuyor. Size
de bu setlerde yer alan unsurlar› ekrana diledi¤iniz gibi yerlefltirip, kahramanlar›n›z› da ekleyerek oyununuzu tasarlamak kal›yor. Üstelik tasarlad›¤›n›z oyunu paylaflma ve serbestçe da¤›tma olana¤›n›z da var.
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fiu aralar gündemde olan buna benzer bir di¤er proje de Stencyl
(http://www.stencyl.com). Stencyl, t›pk› Game Maker gibi grafik ve
seslerden oluflan setleri kullanarak kendi oyunlar›n›z› haz›rlaman›za
olanak sa¤layacak bir uygulama. Programc›lar›, Stencyl’in önümüzdeki
aylarda haz›r olaca¤›n› söylüyorlar; izlemekte yarar var.
Bunun ötesinde konuyla daha derin ilgileniyorsan›z, http://www.
ambrosine.com/resource.html adresindeki kaynaklara mutlaka bak›n.
Burada farkl› tarzlarda oyun tasarlaman›z› sa¤layacak programlardan
serbestçe da¤›t›lan karmafl›k oyun motorlar›na kadar birçok kayna¤› bir
arada bulabilirsiniz n

Trackstick, sizinle oldu¤u sürece
gitti¤iniz her yeri not al›yor.

fiimdiye kadar bu teknolojiden yararlan›larak, tafl›tlar ve gezginler için

GPS, yani küresel konum belirle-

nün yapt›¤› iflse di¤erlerinden biraz farkl›. Tasar›m olarak USB belleklere

me cihazlar›, cep telefonundan
kol saatine kadar

hemen her

yerde karfl›m›za ç›kmaya bafllad›.
Bu cihazlar, dünya çevresinde
dolaflmakta olan uydulardan gelen sinyalleri yakalay›p de¤erlendirerek dünya üzerindeki konu-

kaybolmay› önleyen say›s›z cihaz piyasaya sürüldü. Trackstick II adl› ürübenzeyen bu alet, sürekli yan›n›zda tafl›yabilece¤iniz küçük bir GPS al›c›s›. Trackstick II, yan›n›zda tafl›d›¤›n›z sürece bulundu¤unuz yerin koordinatlar›n› belli zaman aral›klar›yla sessizce not al›yor. Daha sonra bu koordinatlar› ücretsiz Google Earth (http://earth.google.com) harita uygulamas› üzerinde arka arkaya s›ralayarak, nereleri gezdi¤inizi size tek tek
gösteriyor. Böylece yaklafl›k 1 ayl›k bir zaman dilimi içinde hangi tarihte
nereye gitti¤inizi, yolda nerelere u¤rad›¤›n›z›, hatta parkta dinlenmek

munuzu birkaç metrelik yan›l-

için kaç dakika oturdu¤unuzu bile görebiliyorsunuz. Ayr›nt›l› bilgi

mayla tespit edebiliyorlar.

http://www.trackstick.com adresinde n
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