Yak›nda Modemin Bir Ucunu Evinizdeki Elektrik Prizine Tak›n Derlerse ﬁaﬂ›rmay›n

Elektrik Prizinden
‹nternet’e
Evlere elektrik götürmek üzere döﬂenmiﬂ olan hatlar, ayn› zamanda dünya üzerindeki en yayg›n kablo a¤lar›ndan birini
oluﬂturuyor. Ancak yak›n bir gelecekte
evinizde bulunan elektrik prizlerine sadece elektrikli cihazlara ait fiﬂleri de¤il, bilgisayar›n›z›n ‹nternet soketini de ba¤lama fikrine kendinizi haz›rlay›n. Çünkü
dünya üzerindeki en yayg›n altyap›lardan
biri olan elektrik hatlar›, düﬂük maliyetli
yayg›n ‹nternet eriﬂim hizmeti sunmak isteyen baz› firmalar›n ilgi oda¤›n› oluﬂturuyor.
T›pk› telefon hatlar›ndan oldu¤u gibi
elektrik hatlar›ndan da geniﬂ bant, yani
h›zl› ‹nternet ba¤lant›s› sunma fikrinin ilk
ortaya ç›k›ﬂ› 1990’lar›n sonlar›na
kadar uzan›yor. Fikir ilk ortaya

ç›kt›¤›nda, elektrik hatlar› kullan›larak elektri¤in gitti¤i her yere
1Mbps h›z›nda ‹nternet ba¤lant›s› sa¤lanabilmesi hedefleniyordu. Ancak güvenlik ve uygulanabilirlik gibi sorunlar yüzünden, bu parlak fikrin uygulanmas› maalesef düﬂünüldü¤ü ölçüde kolay olmad›.
Hatta bu teknolojinin fikir babas› say›lan
Nortel-NorWeb birlikteli¤i ve bu konudaki çal›ﬂmalara sonradan kat›lan Alman
teknoloji devi Siemens, 2000’li y›llar›n
baﬂlar›na gelindi¤inde uygulamadaki zorluklar ve rakip geniﬂ bant ‹nternet çözümlerinin daha kolay uygulanabilir olmas› gibi sebeplerle bu konudaki çal›ﬂmalar›dan
çekildiklerini aç›klad›lar. ﬁüphesiz bu kararlar›n verilmesindeki en büyük sebebi,
baﬂlang›çta elektrik ﬂebekesiyle ‹nternet
ba¤lant›s›n›n en yak›n rakibi olarak görülen ve telefon hatlar› arac›l›¤›yla veri taﬂ›yan xDSL teknolojilerinin, daha önce olgunlaﬂm›ﬂ ve daha karl› bir yat›r›m haline
gelmiﬂ olmas›yd›.
Baﬂlang›çta yaﬂanan bu geliﬂmeler her
ne kadar elektrik hatlar› arac›l›¤›yla ‹nternet servisi sunma fikrini savunan firmalar›
durduramam›ﬂ olsa da, geçen zaman içinde bu teknolojiye dair verimli bir uygula-

man›n ortaya koyulabildi¤ine dair kimseden ses ç›kmad›. Arada bir yap›lan denemelere dair ç›kan haberler de maalesef detaylardan yoksundu. Örne¤in The Register
sitesinin 2001 y›l›nda Almanya ve ‹spanya’n›n elektrik hatlar› üzerinden 45Mbps
h›z›nda veri aktarma denemelerine dair haberinde yer alan detaylar, sadece hedeflenen veri aktar›m h›z› ve çal›ﬂmalar›n henüz erken aﬂamalarda oldu¤unu belirten
notlardan ibaretti (http://www.theregister.co.uk/content/archive/20380.html).

Günümüzdeki Durum
Bugün elektrik ﬂebekesi üzerinden
gerçekleﬂtirilecek geniﬂ bant ‹nternet ba¤lant›s›n›n h›z yönünden birçok rakibi
var, ama iﬂ kapsama alan›na geldi¤inde bu fikir cazibesini hala koruyor. Bugün bu konuda teknoloji
geliﬂtiren ﬂirketler, bu konudaki çal›ﬂmalar› duyurmak ve standartlar› oluﬂturmak üzere HomePlug (http://www.homeplug.org) ve
The Power Line Communication Association (http://www.plca.net) gibi organizasyonlar›n ﬂemsiyesi alt›nda toplan›yorlar. Di¤er yandan her ne kadar elektrik
hatlar›ndan geniﬂ bant ‹nternet çözümleri ﬂimdilik sunulam›yor olsa da,
http://www.homeplug.org/products/index.html adresinde görebilece¤iniz üzere
birçok üretici taraf›ndan evinizin elektrik
tesisat›n› kullanarak h›zl› ev a¤lar› kurman›z› sa¤layacak özel donan›mlar çoktan
piyasaya sürülmüﬂ vaziyette. Bu tarz donan›mlar sayesinde, örne¤in çal›ﬂma odan›zdaki bilgisayar› salondaki bilgisayara
elektrik prizi arac›l›¤›yla ba¤lamak mümkün olabiliyor.
Elektrik hatlar› arac›l›¤›yla ‹nternet
servisi sa¤lanmas› konusundaki çal›ﬂmalarda da son aylarda ciddi baz› k›p›rdanmalar göze çarp›yor. Baﬂlang›çta belirtti¤im gibi bu teknolojiye dair fikirler ilk ortaya ç›kt›¤›nda, en büyük problemi elektrik hatt›n›n neden oldu¤u parazitler oluﬂturuyordu. Hatta öyle ki, o zamanlar so-

kak lambalar›n›n çal›ﬂmas›yla bile ba¤lant›n›n olumsuz etkilendi¤i söyleniyor. Ancak y›llar içinde geliﬂen teknoloji sayesinde, veri aktar›m›n›n parazitlerden daha az
etkilenir hale gelmesiyle bu konudaki ciddi denemelerin say›s› da yavaﬂ yavaﬂ art›yor. Örne¤in Amerika’n›n St. Louis kentinde konuﬂlanm›ﬂ olan ve Misouri-Ilionis
eyaletlerinde toplam 1.5 milyon adet müﬂterisi bulunan Ameren Corp. adl› enerji
ﬂirketi (http://www.ameren.com), kullan›c›lar›na elektrik hatlar› üzerinden geniﬂ
bant ‹nternet servisi verebilmek için test
çal›ﬂmalar›n› baﬂlatm›ﬂ durumda.
Üstelik bu konudaki umut verici çal›ﬂmalar okyanusun ötesiyle de s›n›rl› de¤il;
‹skoçya Hidroelektrik kurumunun deneme amac›yla yaklaﬂ›k 100 hanelik bir gruba elektrik ﬂebekesi üzerinden 2Mbps h›z›nda geniﬂ bant ‹nternet ba¤lant›s› sa¤lad›¤› yolundaki haberler, geçti¤imiz ay teknoloji haberleri veren ‹nternet sitelerinin
ço¤unda yer ald›. ‹skoç Hidroelektrik kurumu, bu projeyi olgunlaﬂt›rmay› baﬂarabilirse 3.5 milyon müﬂterisine bu yolla ‹nternet ba¤lant›s› sunmay› hedefliyor.
Ancak bütün bu geliﬂmelere ra¤men
hala bu konuda çal›ﬂmalar yapan ﬂirketlerin a¤z›ndan “yolun baﬂ›nday›z”, “bu iﬂi
servis olarak gündeme getirmek için çok
erken” gibi sözler eksik olmuyor. Sonuçta
belki bu tarz bir teknoloji servis olarak sunulmaya baﬂlad›¤›nda muhtemelen o tarihe kadar iyice yayg›nlaﬂacak olan fiber optik hatlar veya Metro Ethernet gibi rakipleriyle h›z yönünden boy ölçüﬂebilecek konumda olamayacak. Ancak yine de herhangi bir elektrik prizinin oldu¤u her yerden bir ﬂekilde ‹nternet’e ba¤lanabilmek,
ﬂüphesiz ço¤umuzun geniﬂbant ‹nternet
çözümlerine uzak kalmas›na sebep olan
altyap›, ulaﬂ›labilirlik ve maliyet sorunlar›
tarihin derinliklerine gömmeye yetecektir.
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