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Midyedeki Delikle Yok Olufllar Tarihi
Deniz salyangozlar›n›n sevdi¤i yiyeceklerin
bafl›nda midye ve istiridye gibi görece hareketsiz kabuklular geliyor. Vakti oldu¤unda
da yeme¤ini tad›n› ç›kararak, a¤›r a¤›r yemek istiyor. Bunun için tabii, midyenin sert
kabu¤unu delmesi gerekli. Bu iflse bir hafta
kadar sürebiliyor. Böyle olunca da yeme¤in
baflka salyangozlarca ele geçirilmesi ya da
salyangozun kendisinin bal›klara, yengeçlere
ya da baflka avc›lara yem olmas› riski var.
California Üniversitesi’nden (Davis) Prof.
Geerat Vermeij baflkanl›¤›nda bir ekip, Mek-

Elektronik
Cep
Projektörleri
Cep telefonunuzun bir
dizüstü bilgisayar›nki
boyutlar›nda bir ekran›
olmas›n›, ancak yine
de cebinize rahatl›kla
s›¤mas›n› istemez misiniz? Bu iste¤inizi yerine getirmeye çal›flan
firmalardan Lumileds
Lighting firmas› bir
minyatür video projektörünün prototipini gelifltirmifl bile. Bir cep foto¤raf makinesi büyüklü¤ündeki ayg›t, ledler
arac›l›¤›yla bir dizüstü
bilgisayar ekran› büyüklü¤ü ve parlakl›¤›nda bir
görüntüyü, herhangi beyaz
bir yüzeye yans›t›yor. Mitsubishi firmas›ysa,
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sika Körfezi’ndeki salyangozlar›n beslenme
biçimlerini gözlemifller. Salyangozlar, çevrede rakip ya da avc› yoksa, avlar›n›n kabuklar›n› ortadan a¤›r a¤›r delmeyi tercih ediyorlar. Ama rekabet ya da tehlike bask›s› alt›ndalarsa, avlar›n› görece daha yumuflak olan
kapak kenarlar›ndan deliyorlar. Buysa midyenin, kanatlar›n› aç›p kapayarak salyangozun hortumunu koparmas› tehlikesini gündeme getiriyor.
Araflt›rmac›lar, gözlem bulgular›n›, 1,7 milyon y›l önce Pliosen-Pleistosen jeolojik za-

bir kredi kart›n›n boyu ve
eninde bir projektör üzerinde çal›fl›yor. fiirketler, piyasaya ç›karacaklar› ilk
ürünlerin harici kullan›ml› aksesuvar ürünleri
olacaklar›n› ve yaklafl›k
300-900 dolar fiyat etiketleri tafl›yacaklar›n›
aç›kl›yorlar. Ancak as›l
hedef, projektörleri
cep telefonlar› ve
avuç içi bilgisayarlar›n içine yerlefltirmek. Bu ürünlere
yo¤unlaflm›fl flirketlerin Pazar sorunu
olmayaca¤› aç›k. Foto¤raf çekebilen cep
telefonlar›n›n say›s›n›n 2007 y›l›nda 800
milyona ulaflmas› bekleniyor. Ve herhalde
herkes, çekti¤i
görüntüyü efle dosta büyük boyutlarla izlettirmek isteyecektir.
Technology Review, Ekim 2004

manlar s›n›r›ndaki bir kütlesel yokoluflun öncesi ve sonras›ndaki midye kabuklar›ndaki
delme izleriyle karfl›laflt›rm›fllar. Kitlesel yokolufl, salyangozlar aç›s›ndan beslenme ortam›n› rekabetçi bir ortamdan, çok daha az rakibin bulundu¤u rahat bir ortama çeviriyor.
Araflt›rmac›lar, salyangozlar›n yok olufltan
önce her iki delme biçimini de kullan›rken,
yok olufltan sonra yaln›zca ortadan delme
yöntemini kulland›klar›n› belirlemifller.
Science, 24 Aral›k 2004

Bilgisayar
Eldiveni

New York Eyalet Üniversitesi’nden araflt›rmac›lar, elin hareketlerini, kat› yap›lar›n üç
boyutlu bilgisayar görüntülerine dönüfltüren bir eldiven gelifltirdiler. Üniversitenin
sanal gerçeklik laboratuvar›nda gelifltirilen
eldiven yard›m›yla araflt›rmac›lar, elin hareketleriyle bir otomobil kaputunun prototipini ekranda oluflturmufllar. Araflt›rmac›lara
göre, örne¤in bir döner tabla ya da bir spatula gibi elle kullan›lan herhangi bir alet, eldiven sayesinde bir mühendislik arac› haline
getirilebiliyor.
Popular Mechanics, Kas›m 2004

