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Osman Topaç
İşte kendi yapabileceğiniz
bu kalemle, iCihazınızda daha
iyi bir kalem kullanma deneyimi
yaşayacağınızı düşünüyorum.
Bu kalemi yapmak için
ihtiyacınız olan iki şey var:

Kolay Resim
Yapma Sanatı:
Paper 53

Kendi iCihaz
kalemini yap!

Profesyonel çizerler ve ressamlar
için pek çok bilgisayar
ve tablet uygulaması var.
Paper 53 ise profesyoneller kadar
amatör çizerlere de yönelik
olarak tasarlanmış bir çizim/resim
uygulaması. Bu uygulamanın
bana göre en güçlü yanı
uygulamada kullanılan boyama
teknolojisi. Parmakla rahatlıkla
kullanılabilen Paper 53 ile
daha detaylı çizim yapmanız
gerekirse bir tablet kalemi
kullanmanız gerekiyor.
Bu sayfada Paper ile yapılmış
iki örnek göreceksiniz:

Steve Jobs’ın Walter Isaacson
tarafından kaleme alınan
biyografisinden öğrendiğimize
göre, iCihazlar Steve Jobs’ın bir
takıntısı sonucu sadece parmakla
kullanılmak üzere tasarlanmış.

Amatör olan benim çizimim, diğeri
ise uygulamanın web sayfasında
örnek olarak verilen bir resim.

Bu durum pek çok uygulamada
kolaylık sağlıyor, ancak not alma
ve resim çizme gibi biraz daha
hassasiyet gerektiren durumlarda
parmaklarımız yetersiz kalabiliyor.
Bu ihtiyacı gören üreticiler
tarafından pek çok kalem
piyasaya sürülmüş durumda.
Bu kalemlerin pek çoğunda
kullanılan iletken plastik
çok yumuşak olduğu için normal
bir kalem kullanılıyormuş
hissi vermiyor.

www.fiftythree.com

Resimde gördüğünüz gibi
bir mutfak süngeri ve gövdesi
tamamen metal bir kalem.
Burada dikkat etmeniz gereken
şey süngerin sert koyu yeşil
kısmını değil, daha yumuşak olan
açık yeşil kısmını kullanmak.
iCihaz kaleminizi yapmak
için kaleminizin uç kısmını
çıkarıp içini boşaltın.

Daha sonra süngerden yeterli
kalınlıkta kesip kalemin uç kısmına
sıkı bir şekilde yerleştirin.
Hepsi bu kadar.
Kaleminiz kullanıma hazır.
Bu kalemi kullanmadan önce
ekranınızda koruyucu film
olup olmadığını kontrol edin ve
kaleminizin metal kısmının
cihazınızın ekranına
dokunmamasına özen gösterin.
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1TB Flash Bellek
Pek çoğumuzun yanından eksik
etmediği USB flash bellekler büyük
boyutlu verileri depolamaktan
çok, veri aktarımında kullandığımız
cihazlardı. Kingston tarafından
üretilen Hyper Predator USB flash
bellek ise 1 TB kapasitesi ile

Elektrikli Arazi
Yarış Aracı:
SRI EV1
Elektrikli araç denilince aklımıza
ufak tefek şehir içi araçlar geliyor.

Merkezi Kaliforniya’da bulunan
Strategic Recovery Institute
(SRI) tarafından geliştirilen EV1 ise
535 Hp gücü, 193 km/s hız limiti
ve 160 km menzili olan bir arazi yarış
aracı. Toplam ağırlığı 2,3 tondan
fazla olan SRI EV1’in batarya ağırlığı
ise 800 kg’dan fazla. SRI EV1
sadece batarya değiştirmek için
durmak kaydıyla 35 saat ya da 2000
km yarışta kalabiliyor. Yarış sırasında

bu anlayışı yıkmak üzere
tasarlanmış. USB 3.0 bağlantı ile
saniyede 240 MB veri okuma ve
160 MB veri yazma hızına sahip olan
Hyper Predator aynı zamanda USB
2.0 bağlantı modunu da destekliyor.
www.kingston.com

yedek bataryaların dolumu ise
mobil olarak tasarlanmış bir güneş
enerji istasyonu ve bir dizel jeneratör
kullanılarak yapılıyor. Bataryanın
tam kapasite dolumu 5 saat sürüyor.
SRI EV1 arazi yarış aracının
Mart ayında SCORE San Felipe
250 ve Nisan ayında da NOORA
Mexican 1000 yarışlarında
yer alması bekleniyor.
http://www.strategicrecoveryinstitute.blogspot.ca/
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Gözleri
açan uygulama:
Groupshot
Grup fotoğrafı çektiğimizde,
gruptaki insan sayısı arttıkça
fotoğraftakilerden birinin
gözü kapalı çıkma ihtimali artıyor.
Bu yüzden de grup fotoğrafları,
poz veren herkesin en iyi
halini yakalamak için çoğu
zaman defalarca çekilir.

Groupshot uygulaması ise
bu soruna çözüm bulmak için
fotoğraftaki herkesin en çok
beğendiğiniz halini birleştirmenizi
sağlayan bir iCihaz uygulaması.
Ancak profesyonel PhotoShop
kullanıcılarının yapabileceği
bu tür bir düzeltme, Groupshot
uygulaması sayesinde her
kullanıcı tarafından kolaylıkla
yapılabiliyor.
www.groupshot.com
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Not alma
sanatı:
Notability
Fotoğrafa
video boyama
sanatı:
Echograph
Çektiğiniz fotoğraflar size çok
durağan, çektiğiniz videolar da
çok hareketli geliyorsa
Echograph ile videolarınızın
bir kısmını fotoğrafa dönüştürüp
sadece istediğiniz alanı video
olarak saklayabiliyorsunuz.
Öncelikle iCihazınızla bir video
çekiyorsunuz veya çektiğiniz bir
videoyu iCihazınıza yüklüyorsunuz.
Fotoğrafta hareketli olmasını
istediğiniz zaman aralığını ve
bölgeyi belirliyorsunuz.
Daha sonra ortaya çıkan eseri
sosyal paylaşım ağlarında
paylaşabiliyorsunuz.
www.echographs.com

Uzun batarya ömrü ve kolay
taşınabilirliği ile tablet cihazların
günlük hayattaki yeri her geçen
gün artıyor. Tablet cihazların
üretkenlik amacıyla kullanıldığı
durumların başında kolay not alma
özelliği geliyor olsa gerek.
Bu amaçla tasarlanmış onlarca
uygulama var, Notability de
bu uygulamalardan biri.
Notability ile notlarınıza resimler
ve web sayfaları ekleyebiliyorsunuz.
Örneğin bir toplantı sırasında
merak ettiğiniz bir konuda
web taraması yaptığınızda,
çıkan sonucu notunuza görsel
olarak ekleyebiliyorsunuz.
Üstelik ses kaydı özelliği sayesinde,
not alırken sayfaya aynı anda
sesli notlar da eklenebiliyor.
Notlarınıza PDF belgeleri ekleyip
o belgeler üzerine not da
alabiliyorsunuz. Notlarınızı
klavye kullanarak yazarsanız,
notlarınızın içinde arama da
yapabiliyorsunuz.

Benim en çok kullandığım özellik
ise “zum yazma” özelliği.
Normalde tablet ekranında
doğrudan yazdığınız el yazıları
çok fazla yer kaplıyor.
Buna engel olmak için sayfanın
alt tarafındaki kutucuğa yazdığınız
yazılar sayfaya normal okunacak
büyüklükte yerleştiriliyor.
Bu sayede aynı sayfaya normalde
yazabileceğinizden çok daha
fazla not alabiliyorsunuz.
www.gingerlabs.com
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