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Bir web sitesine oturum açmaya

çal›fl›yorsunuz, ama çal›flm›yor.

Defalarca deniyorsunuz, üstelik inad›n›z

da ifle yaram›yor. ‹stedi¤iniz site,

aç›klanamaz bir flekilde, eriflim d›fl›.

H›mm! Belki de ba¤lanmaya çal›flt›¤›n›z

adresteki bilgisayar az önce

kapat›lm›flt›r. “Hepsi bu mu? Kapat›lm›fl

olmak!” Oysa bunca s›k›nt›n›n, çok

daha gizemli nedenleri olmal›yd›!.. 

‹flte Washington Üniversitesi’nden bir

grup araflt›rmac›, herhangi bir zamanda,

sonland›r›lan bilgisayar trafi¤inin bir

k›sm›n›n, gönderilmifl bilgileri yutan bil-

gi kara deliklerinin pefline düflmüfl. Bil-

gi nas›l yutuluyor diye sorarsan›z, örne-

¤in, bir web sitesini dolaflma iste¤i ya-

p›ld›¤›nda, iki bilgisayar aras›nda bilgi

iletimini sa¤layacak bir yolu aç›¤a ç›ka-

r›yormufl, ama bazen bu iletiler yol bo-

yunca kaybolup gidebiliyormufl. 

Washington Üniversitesi’ndeki, araflt›r-

mac›lar›n Hubble ad›n› verdikleri bir sis-

tem, bu kara delikleri ar›yor ve bir web

sitesi üzerinde, ‹nternet’in sürekli de¤i-

flen zay›f noktalar›n›n, haritas›n› ç›kar›-

yor. Hubble haritas›, ziyaretçilerin, ge-

nifl bir aral›¤a yay›lan sorunlar›n harita-

s›na bakma; ya da, o andaki durumu

kontrol etmek üzere, özel bir web sayfa-

s› ya da a¤ adresleri yazmalar›na izin

veriyor. San Francisco’daki bir sempoz-

yumda sunulan bu çal›flmayla ilgili ola-

rak, Washington Üniversitesi, Bilgisayar

Bilimleri ve Mühendisli¤i Bölümü dok-

tora ö¤rencisi Ethan Katz-Bassett “Çal›-

flan bir internet ba¤lant›n›z varsa, o za-

man, internetin hepsine eriflti¤iniz gibi

bir varsay›m söz konusu!” diyor ve ekli-

yor ”Biz, böyle olmad›¤›n› bulduk!”

Proje ad›n›, derin uzaydaki kara delikle-

ri gözleyen Hubble uzay teleskopundan

alm›fl, çünkü söz konusu araç, interneti

yap›land›ran yönlendiricilerin ve fibe-

roptik kablolar›n oluflturdu¤u labirent

için, benzer bir ifllevi gerçeklefltiriyor.

Asl›nda, internetin yap›lar› ve verimlili¤i

üzerine araflt›rmalar, zaman zaman, in-

ternet astronomisi fleklinde de tan›mla-

n›yor.

Projede görev alan araflt›rmac›lar, dün-

yan›n her yerine, internet üzerindekile-

rin tümüne de¤ilse bile baz›lar›na erifli-

lebilen bilgisayarlar› aramak üzere, de-

neme mesajlar› gönderiyorlar. Gönde-

rimlerde, k›sa haberleflme bip sesleri

yok say›l›yor; 15 dakika arayla yap›lan

iki denemede, sitede görülen en az bir

sorun kaydedilmek zorunda. Son ola-

rak, baflka bir denemede, dünya üzerin-

deki %7’den fazla bilgisayarda, üç hafta

boyunca en az›ndan bir kere, ba¤lant›

kopma hatalar›yla (düflme) karfl›lafl›ld›¤›,

bulundu. Washington Üniversitesi, Bil-

gisayar Bilimleri ve Mühendisli¤i Bölü-

mü araflt›rmac›lar›ndan Doç. Dr. Arvind

Krishnamurthy, projeye bafllad›klar›nda

bu kadar çok sorun bulmay› bekleme-

diklerini, elde ettikleri sonuçlar›nsa çok

flafl›rt›c› oldu¤unu, söylüyor.

fiimdilerde, araflt›rma ekibi, bir çevrim

içi küresel harita yaratm›fllar. Her 15

dakikada güncellenen bu harita hali ha-

zirda karfl›lafl›lm›fl sorunlar›n yerini gös-

teriyor. Hubble, karfl›lafl›lm›fl sorunlar›n

bulundu¤u alanlar›, üzerine bir bayrak

koyarak iflaretliyor ve sorunlardan etki-

lenmifl bilgisayar gruplar› için say›sal

adresleri listeliyor. Her adres tipik ola-

rak, birkaç yüzden birkaç bine kadar ki-

flisel bilgisayarlar› tan›ml›yor. Hubble,

baflar›yla incelenmifl deneme yüzdesinin

ne oldu¤unu ve her sorunun ne kadar

süreyle kald›¤›n› da bildiriyor. Üzerine

t›klanan bir bayrak, bulundu¤u yerdeki

makineye eriflim olup olmad›¤›n› göste-

riyor. Hubble’›n sonraki versiyonu, her

bir kara deli¤in nedenini belirlemeye ça-

l›flmak olacakm›fl. 

Hubble’›n ‹nternet üzerindeki sanal gö-

zü, büyük olas›kl›kla PlanetLab denen

dünya çap›nda yay›lm›fl ve paylafl›ma

aç›k bir a¤ üzerinden yap›lm›fl. Was-

hington Üniversitesi araflt›rmac›lar›, yak-

lafl›k 40 ülkedeki, yaklafl›k 100 Planet-

Lab bilgisayar›n›, dünyan›n çeflitli yerle-

rindeki bilgisayarlara sanal sondalar

göndermek amac›yla kullan›yorlar. Arafl-

t›rmac›lar›n söyledi¤ine göre, Hubble,

bu yolla ‹nternetin %90’›n› izleyebiliyor. 

Yap›lacak yeni bir harita, bunalm›fl

kullan›c›lar›n, bir web sitesinin neden

kendi bilgisayarlar›na yüklenmedi¤ine

iliflkin, gereksiz meraklar›n› tatmin

edebilir; ama, bu haritan›n as›l ifllevi

‹nternetin düzgün çal›flmas›n›

sa¤lamakla görevli profesyonel a¤

iflleticilerinin iflini kolaylaflt›rmak

olacakm›fl. ‹nternet üzerinden,

haberleflme ve çeflitli ifllemler yapma

isteklerinde afl›r› art›fl›n fark›nda olan

araflt›rmac›lar da, bu ç›lg›n a¤› çok

daha saydam ve güvenilir yapmaya

u¤rafl›yorlarm›fl.
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