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Y›ld›z Tak›m›
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Net’te Photoshop
Ücretsiz

Phun, bilgisayar›n›z›n ekran›nda gerçe¤ine çok yak›n fizik modelleri kurman›z› sa¤l›yor.

Fizik Laboratuvar›n› Ekran›n›za Taﬂ›y›n
Microsoft’un dokunmatik ekranl› Tablet PC modeli bilgisayarlar için
ç›kard›¤› Microsoft Physics Illustrator (tinyurl.com/udygk), ilk gördü¤üm andan itibaren akl›mda yer eden bir program. Physics Illustrator, temel olarak ekrana çizdi¤iniz ﬂekilleri, sanki bir a¤›rl›¤›
varm›ﬂças›na fiziksel gerçeklere uygun davranan cisimlere dönüﬂtüren bir fizik modelleme yaz›l›m›. Örne¤in, bu programla önce
yerçekiminin yönünü belirleyip, daha sonra yokuﬂ aﬂa¤› inen bir
yol yap›yorsunuz. Yolun baﬂ›na bir kutu çizip, kutunun alt›na tekerlek niyetine iki tane daire ekliyorsunuz. Çizimi bitirdi¤inizde kutu,
a¤›rl›¤› olan bir cisme dönüﬂüyor ve tekerlekleri üzerinde yoldan
aﬂa¤› kay›p gidiyor.

Bu tarz bir programla zaman geçirmek bir hayli e¤lenceli olsa da,
bugüne kadar program›n üstünlüklerinden sadece Tablet PC kullan›c›lar› yararlanabiliyorlard›. Fakat geçti¤imiz ay okurlar›m›zdan
Bora Kasap, bunun çok daha güzel bir örne¤ini benimle paylaﬂma
nezaketini gösterdi. Bora’n›n sayesinde haberdar oldu¤um Phun
adl› yaz›l›m, t›pk› Physics Illustrator gibi ekranda gerçe¤e yak›n fizik
modellemeleri yapman›za izin veriyor. Fakat Phun’u kullanmak

Adobe firmas›n›n Photoshop yaz›l›m›,
resim iﬂleme ve düzenleme konusunda art›k bir dünya standard› olarak
kabul ediliyor. Bu yaz›l›m da normalde oldukça pahal›d›r ve kurulum dosyalar› bilgisayar›n›zda gayet büyük
bir yer kaplar. Fakat geçti¤imiz ay bir
sürpriz gerçekleﬂti ve Adobe, Photoshop’un sadece ‹nternet üzerinden
kullan›lan Photoshop Express adl› sürümünü ücretsiz olarak kullan›ma açt›¤›n› duyurdu. Photoshop Express,
do¤rudan ‹nternet üzerinden kullanabilece¤iniz ve Photoshop’un temel
fonksiyonlar›na sahip bir resim iﬂleme
yaz›l›m›. Yaz›l›m› kullanmak için önce
www.photoshop.com/express adresinden siteye kay›t oluyorsunuz. Daha sonra düzenlemek istedi¤iniz resimleri siteye yüklüyorsunuz. Siteye
giriﬂ yapt›¤›n›zda otomatik olarak ‹nternet taray›c›n›za yüklenen yaz›l›m,
siteye yükledi¤iniz resimler üzerinde
diledi¤iniz de¤iﬂiklikleri yapman›z›
sa¤l›yor. Program, resimlerin rengini
düzeltmekten ufak tefek de¤iﬂiklikleri
yapmaya kadar, çok say›da iﬂe yarar
araç bar›nd›r›yor. Dilerseniz Photoshop Express ile neler yapabilece¤inizi sitedeki Test Drive butonuna t›klayarak, üye olmadan da görebilirsiniz.
Photoshop Express sayesinde,
resimlerinizdeki küçük düzeltmeleri
‹nternet üzerinden yapabilirsiniz.

için illa Tablet PC sahibi olman›z gerekmedi¤i gibi, sundu¤u özellikler de Microsoft Physics Illustrator’un bir hayli ötesine geçmiﬂ.
Program›n nas›l çal›ﬂt›¤›n› ve neler yapabildi¤ini görmek için öncelikle tinyurl.com/68c69n adresindeki videoyu mutlaka izlemenizi
tavsiye ederim. Phun hakk›nda ayr›nt›l› bilgi edinmek ve program›
ücretsiz olarak bilgisayar›n›za indirmek için phun.cs.umu.se adresini ziyaret edebilirsiniz
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