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Hayallerimiz Sonunda Gerçek Oldu

Çift Yönlü
Uydu Ba¤lant›s›
Eski yasalar›m›z nedeniyle uydu üzerinden internete ba¤lanmak sadece
tek yönlü mümkün olabiliyordu. Ancak uydu ba¤lant›s›n›n potansiyelini
kullanman›n önündeki yasal engeller art›k kalkt›.
■ ‹nternet ba¤lant›s› denilince büyük bir ço¤unlu¤un akl›na, bilgisayardaki modeme ba¤lanm›ﬂ
telefon hatt› ve ISS numaras›n› ararken modemden ç›kan c›z›rt›l› sesler gelir. Dial-up ba¤lant›ya
sahip ev kullan›c›lar›n›n ço¤u için internet, saniyede 3-5 kb h›z›nda bilgi al›p verilen yavaﬂ, hantal, belki sadece elektronik posta ve chat için kullan›lan bir iletiﬂim yöntemi. Çok küçük bir k›s›m
kullan›c› belki iﬂyerlerinde, belki evlerinde alternatif ba¤lant› yöntemlerinin fark›na varabilirken, herkesim için internet ba¤lant›s› konusunda

en büyük handikab›, internete ba¤lanmak için
bir ISS’in omurgas› üzerinden geçmek oluﬂturuyordu ki yasalar nedeniyle de bunun aksini gerçekleﬂtirmek mümkün de¤ildi. ‹nternete ba¤lan›rken, download yapmak, yani bilgi indirmek
için, çanak anten kullanarak, bu hizmeti veren
bir ISS’in sa¤lad›¤› ba¤lant› ile, uydudan yararlanmak mümkünken, request veya upload yani
internete bilgi gönderme iﬂlemi için, telefon hatlar› kullan›lmak zorunluydu ki, dial up ba¤lant›lar da saniyede 3-5 kb h›z›nda olan bu iﬂlem ba¤-
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lant›n›n yavaﬂl›¤›, hatt›n kopmas› gibi
klasik sebeplerle kullan›c›lar›n ﬂikayetlerine yol aç›yordu. Ancak yeni telekominikasyon yasas› ile veri yay›n› yapma tekelinin kalkmas›, ISS’lerin çift yönlü uydu hizmetlerini ard› ard›na hizmete sunmas› ile sonuçland›.

Çift Yönlü Uydu Ba¤lant›s› Nedir?
Uydu ba¤lant›s›na sahip kullan›c›lar›n,
internetten bilgi al›rken uydudan yararlanabilirken, internete bilgi göndermek
için telefon hatlar›na zorunlu kalmadan,
bir verici ile uyduya direkt veri gönderebilmesi anlam›na gelen çift yönlü uydu
ba¤lant›s› de¤iﬂik servis sa¤lay›c›lar›nda
de¤iﬂik ﬂartlarla kullan›c›ya ulaﬂ›yor.
Genel olarak, 1 Mbit/s download h›z›na karﬂ›l›k maksimum 128 Kbit/s upload h›z› vaat eden çift yönlü uydu ba¤lant›lar›n›n baﬂlang›çta yaﬂayaca¤› ilk
sorunlar›n aras›nda, fiyatlar›n›n di¤er
ba¤lant› alternatiflerine göre yüksek
kalmas› gösterilebilir. 80-90 santimlik
bir çanak anten ile, iki iç modülden oluﬂan sistem için kurulum ücreti al›nmasa
da donan›m için gerekli ilk masraf binlerce dolar› bulabiliyor. Ard›ndan ayl›k
ödenen sabit ücret d›ﬂ›nda ekstra bir
maaliyeti olmayan ba¤lant›n›n saniyede
150 Kilobayta kadar ç›kan download h›z›, dial-up ba¤lant›lar›n 40-50 kat› kadar
bir h›za sahip olmak anlam›na geliyor.
Bu h›zla, 10 MB büyüklü¤ündeki bir dosyay› iki dakikada bilgisayara indirmek

Uzaydan ‹nternet: ‹letiﬂim için
art›k uydular yo¤un olarak
kullan›l›yor.

mümkün ve fiyatlar bu oranlarla
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda makul kal›yor,
üstelik bilgisayar y›lda 365 gün
ve 24 saat boyunca aç›k kalsa bile
ekstra hiçbir ücret ödenmiyor.
Buna telefon faturas› da dahil.
Ama elbette bilgisayarlar›n elektirikle çal›ﬂt›¤›n› unutmamak ve
ülkemizin hereyini kaplayan dev
barajalara, santralere, dünyan›n
en büyük elektrik, sulama ve
enerji projelerine sahip olmas›na
ra¤men, Japonya’dan sonra dünyan›n en pahal› elektri¤ini kulland›¤›m›z› hat›rlamak laz›m.
Uydu vas›tas› ile internete
ba¤lanman›n dezavantajlar›n› da
görmezden gelmemek gerekiyor.
Ba¤lant› bir kablo vas›tas› ile kuruldu¤unda ço¤u kez ba¤lanan di¤er
kullan›c›lar›n yo¤unluklar›na göre yaﬂanabilen h›z dalgalanmalar› uydu ba¤lant›s› için geçerli olmasa da, kabloyu
etkilemeyen bir sorun, hava ﬂartlar›, çok
nadir de olsa sorun ç›kartabilmektedir.
Çift yönlü uydu hizmetleri gündemde
de¤ilken, sadece tek yönlü uydu ba¤lant›s› kullanan kimi kullan›c›lar›n yo¤un

Uyduya Ba¤lanmak: Bir çanak anten ve iki iç modül ile uyduya ba¤lanmak mümkün.

f›rt›nal›, ya¤murlu, karl› havalarda çanak antenlerin yetersiz kalabildi¤ini dile
getirdikleri görülebiliyordu ancak bu
noktada belki de kad› k›z› ile kusur aras›ndaki iliﬂkiyi dile getiren atasözümüzü
hat›rlamak do¤ru olacakt›r.

Avrupa’daki uydu merkezi
Uydu üzerinden internet omurgas›na
ba¤lanma konusunda anahtar rölü ise
Avrupa’daki uydu merkezi oynuyor. Bu
merkez uyduya gönderilen sinyaller ile
interneti buluﬂturuyor ve istemi yapan
kullan›c›ya arad›¤› bilgiyi yine uydu üzerinden gönderiyor.
Yeni yasa ile Telekom tekelinden s›yr›larak, kendileri de uyduya ç›k›ﬂ yapabilecek ISS’lerin hizmet kalitesinin artmas›n›n beklenmesi gibi, ﬂimdilik ço¤unlukla kurumsal kullan›c›lar için düﬂünülen çift yönlü uydu hizmetlerinin k›sa
zaman içinde, rekabetin de etkisi ile, evlerinde kablolara ba¤l› kalmadan internete ba¤lanmak isteyecek veya download için uydunun sa¤lad›¤› yüksek bant
geniﬂli¤i imkan›ndan yararlanma arzusundaki kullan›c›lara da ulaﬂabilecek
ﬂartlara sahip olaca¤› kestirimi yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Bilgi için: www.netiletisim.net
www.superonline.com
www.ihlas.net ■
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