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Anlayış değişmeli
Aşırı yüklenme olduğu zaman siteleri çöken 
yerler sadece ÖSYM ile de sınırlı değil. Milli 
Piyango sonuçlarının ardından Milli Piyango 
sitesi çöküyor, vergi dönemlerinde maliyenin 
siteleri yavaşlıyor, Wesley Sneijder’in 
transferinin ardından Galatasaray resmi sitesi 
çöküyor… Bu liste uzayıp da gidiyor. Türkiye’de 
nedense internet siteleri yoğunluk olunca 
çöker – bu da gayet normaldir gibi hastalıklı 
bir anlayış var. İşin kötüsü bu sadece sistem 
yöneticileri tarafından değil kullanıcılar 
tarafından da özümsenmiş durumda. 
Günümüz teknolojisinde bir internet sitesi 
eğer istenirse milyonlarca kullanıcıyı bile 
aynı anda kaldıracak şekilde tasarlanabilir. 
Böyle bir altyapı kurmak için de büyük 
paralar harcamak gerekmiyor. Örnek vermek 
gerekirse Amerikan futbolu resmi sitesi 
nfl.com’u her sene Super Bowl zamanında 
milyonlarca kullanıcı ziyaret ediyor. Normalde 
kullanıcı sayısı az olan site bir anda aşırı bir 
yoğunluk ile karşılaşıyor. Bizdeki örneklerin 
aksine nfl.com çökmüyor ve yavaşlamıyor.
 

Çare bulutlarda
Normalde yüksek trafik almayan ama 
dönemsel trafiği yüksek siteler için ekonomik 
iki model var. Bu modellerden birincisi 
Amazon Web Services gibi bulut tabanlı bir 
mimari kullanmak. Amazon’un dünya geneline 
yayılmış 40 binin üzerinde sunucusu var 
isteyen herkese istenen güçte sunucu hizmeti 
sunuyorlar. Bu mimaride Amazon kullanılan 
bant genişliği ve CPU kullanımı bazında 
ücretlendirme yapıyor. Normalde trafiğiniz az 
ise az ödüyorsunuz, trafik artışı olduğu zaman 
ona göre ücretlendiriliyorsunuz. Sunucuları 
Amazon üzerinde çalıştırmak ÖSYM gibi 

büyük yapılar için ideal çözüm olabilir. Bulut 
mimarisi hem güvenli hem de toplam sahip 
olma maliyetin çok daha ekonomik. ÖSYM 
benzeri sitelerin çökmesindeki temel neden 
bant genişliği değil sorun yapılan sorgulama 
sayılarının çokluğunda yaşanıyor. Ayrıca 
ülkemizin yurtdışı internet bağlantı hızları 
oldukça yüksek. Bu yüzden ÖSYM gibi yapıların 
web sunucularını yurtdışında barındırması 
için hiçbir engel yok. Amazon’un Avrupa’da 
da büyük sunucu tarlaları olduğu için erişim 
hiçbir sorun oluşturmayacaktır. Ericsson, 
Unicredit gibi dünya devleri web sunucularını 
Amazon üzerinde çalıştırıyorlar.

CDN alternatifi
Galatasaray.com gibi daha düşük ölçekli 
ve multimedya ağırlıklı siteler içinse CDN 
(Content Delivery Network – İçerik Dağıtım 
Ağı) çözümleri ideal. Yine bulut tabanlı bir 
mimari olan CDN var olan sunucuyu başka 
yere taşımadan içeriğin farklı sunucular ve 
farklı lokasyonlar üzerinden verilmesine 
olanak tanıyor. Piyasada MaxCDN, Cloudflare, 
Edgecast gibi dünya geneline hizmet veren 
CDN ağları var ve fiyatları da oldukça uygun. 
CDN hem aşırı yük karşısında sunucuları 
rahatlatıyor, hem bantgenişliği kullanımı 
maliyetlerini düşüyor hem de olası bir 
çökmede sitenin yayına devam etmesine 
olanak tanıyor.

Nasıl sadece 9-6 saatleri arasında çalışan 
bir site kabul edilemezse, aşırı yoğunluk 
karşısında çöken bir site de kabul edilemez. 
Günümüz teknolojisi bunu çözecek çözümlere 
sahip. Önemli olan yöneticilerin 9-6 memur 
zihniyetini değiştirmesi…

Çökmeyen web siteleri 
hayal değil
ÖSYM çöküyor, Milli Piyango çöküyor, Galatasaray çöküyor… Yöneticiler çaresizce 
bekliyor. Oysa çözüm çok kolay.
Geçtiğimiz hafta Açık Öğretim sınav sonuçları açıklandı ve ÖSYM’nin sitesi çöktü. 
Bu aslında yeni bir haber değil, ÖSYM’nin sunucuları her sınav sonucundan sonra 
çöküyor ve yetkililer buna göz yummaya devam ediyor. Bahane de basit: “aşırı 
yoğunluğu sistemimiz kaldırmıyor!”. Bu bahaneyi yapanların ya internet bilgisi yok 
ya da sitelerinin çökmesini önemsemiyorlar.

http://www.bilisimdergisi.org/s151


