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Programc›l›k neredeyse çocuk oyunca¤›
Bilgisayarla uzun süre u¤raﬂan birçok kiﬂinin akl›na bir gün ﬂu soru mutlaka gelir: “Bilgisayarda kulland›¤›m›z yaz›l›mlar› nas›l programlan›yorlar?
Acaba kendim de buna benzer ﬂeyler programlayabilir miyim?”. Asl›nda
bilgisayar programc›l›¤› biraz karmaﬂ›k bir konu. Hem bol bol birikim ve
iyi bir altyap›, hem programc›l›k mant›¤›, hem de ortal›ktaki karmaﬂ›k
programlama dillerinden hiç olmazsa birini bilmeyi gerektiriyor.
Gel gelelim, bu iﬂe ad›m atmak art›k düﬂündü¤ünüz kadar zor de¤il.
Scratch yaz›l›m›ndaki birbirine uyumlu
parçalar ﬂeklinde tasarlanm›ﬂ görsel komutlar, programc›l›k mant›¤›n› kolayca
ö¤renmenize yard›mc› oluyor.

Amerika’daki MIT Üniversitesinden Mitchel Resnick ve arkadaﬂlar›, programc›l›k mant›¤›n› anlat›rken verilecek en iyi örne¤in tu¤lalar› üst üste
dizmek olmas›ndan hareketle bir yaz›l›m haz›rlam›ﬂlar. Scratch ad›n›
verdikleri bu yaz›l›m, 8 yaﬂ ve üzeri çocuklara programc›l›k mant›¤›n›
ö¤retmeyi hedefliyor. Bu program› kullanarak, t›pk› Lego adl› oyuncak-

Ölmüﬂ CD’lerinizi
yeniden canland›r›n

ta oldu¤u gibi farkl› iﬂlere yarayan parçalar› üst üste dizerek kendi bilgisayar program›n›z› oluﬂturabiliyorsunuz. Hangi parçalar›n birbiriyle
uygun biçimde çal›ﬂabilece¤i, ekrandaki parçalar›n üzerindeki girinti ve
ç›k›nt›lar›n birbirine uygun olup olmad›¤›yla belirleniyor. Program› tamamlad›¤›n›zda, yine kendi arabirimi üzerinden paylaﬂ›m sitesine göndererek di¤er merakl›larla görüﬂ al›ﬂveriﬂi yapabiliyorsunuz.
Program›n Windows ve Mac OS sürümleri mevcut, Linux sürümü ise yolda. Program› indirmek ve di¤erlerinin bu program› kullanarak neler yapt›¤›n› görmek için http://scratch.mit.edu adresini ziyaret edebilirsiniz n
CD ve DVD gibi optik medyalar iyice yayg›nlaﬂt›. Hatta ço¤umuzun evinde bunlar art›k havada uçuﬂuyor. Bazen yanl›ﬂl›kla bardak altl›¤› oluyorlar,
bazen de ufakl›klar›n elinde frizbi gibi oradan oraya uçuyorlar. Ama gün
geliyor, bu döne dolaﬂa çizilen disklerin içinden bir ﬂey laz›m oluyor. Tak›yorsunuz diski cihaz›n›za, ama çizikler yüzünden okunamaz hale geldi¤ini görüyorsunuz. ﬁimdi ne olacak?
E¤er diskin içindekilere çok ihtiyac›n›z varsa, http://www.roadkil.net/
unstopcp.html adresinden Unstoppable Copier program›n› çekip deneyebilirsiniz. Bu program, diski baﬂtan sona denetleyerek okunabilen bölgelerdeki veri parçalar›n› ay›kl›yor ve bunlar› birleﬂtirerek dosyalar›n›z› kurtarmaya çal›ﬂ›yor. ﬁans›n›z varsa, ihtiyaç duydu¤unuz verileri kurtar›lan parçalar
aras›nda bulabilirsiniz. Ücretsiz olan ve Türkçe dil deste¤i de bulunan program›, sabit diskten veri kurtarmak için kullanmak da mümkün n
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