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Bugün, haberleşmede  belli yörüngelere oturtulmuş uyduların kullanıldığı, 

insanoğlunun gen haritasının neredeyse tamamen çözüldüğü ve uzayın derinliklerine 

istasyonların kurulduğu bir çağda yaşıyoruz. Hiç kuşkusuz yapılacaklar bunlarla sınırlı 

değil. Akılları zorlayan, sorulmayı bekleyen daha binlerce soru var. Ama şu sıralar 

bilim dünyasını en çok meşgul eden soru “evren de yalnız mıyız? “ sorusu. Tezimde bu 

sorunun cevabını bulmak için geliştirilen projelerin genel adı olan SETI ‘ yi inceledim. 

SETI  (Dünya Dışı Akıllı Canlı Arayışı), Samanyolu Galaksisinin sınırlı bir 

bölgesini radyo teleskoplarla dinlemekten ibarettir. SETI projesinde,  elektromanyetik 

tayfın mikro dalga aralığına düşen dar-bant radyo sinyalleri incelenir. Bu aralıkta gelen 

sinyaller içinde esas aranan  sinyal, başka uygarlıklar tarafından üretilmiş olandır. Bunu 

anlayabilmek için alınan sinyale,  frekans aralığına göre filtreden süzme ve  fourier 

dönüşümleri gibi çok sayıda işlem uygulanır. Bunun için SETI araştırmalarında sinyali 

toplayan radyo teleskoplar kadar elektronik cihazlarında önemi büyüktür. 

Sinyal analizinde yapılan her işlemin farklı amacı vardır. Önce alıcı sistemlerce 

sinyal algılanır. Algılanan radyo frekans, ara frekans alt sistemleriyle dijitale çevrilir ve 

çok kanallı spektrum analizciye gönderilir. Burada sinyal çeşitli filtre işlemlerinden 

geçirilir ve spektrumda istenmeyen sinyallerin etkisi  en aza indirgenmiş olur. Daha 

sonra parazitlerden arındırılmış sinyal çok sayıda küçük parçaya bölünerek  en iyi 

frekans çözünürlüğüne ulaşılır. Böylece bir dizi işlemden sonra sinyalin karakteristiği 

tayin edilebilir. 

Eğer sinyalin karakteristiğinde bir olağan üstülük varsa o zaman aranılan sinyal 

bulunmuş demektir. ancak mevcut SETI araştırmalarında, şu ana kadar böyle bir sinyale 

rastlanmadı. Yalnızca 1977 yılında Ohio Eyaleti radyo Gözlemevi’nde kaydedilen 

“Wow” sinyali dikkat çekmeyi başardı ama bu sinyalin benzeri bir daha kaydedilemedi. 
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Yeryüzünde bu kadar uzun bir zamandan beri yaşam olmasına rağmen uzayın 

herhangi bir yöresindeki bir gözlemcinin, bu yaşamla günümüze kadar neden 

haberleşemediği kolayca anlaşılabilir. Teknik olarak gelişmiş bir uygarlık düzeyine 

ulaşılması, yaşamın evriminin çok küçük bir dilimini kapsar. Bu nedenle eğer 

galaksimizde geçmişte bizi izleyen gelişmiş uygarlıklar olsaydı, gönderecekleri 

mesajların yanıtlarını alamayacaklardı. Dünya’da 60 yıl öncesine kadar hiçbir radyo 

yayını yapılmıyordu ve bu uygarlıklar milyonlarca yıl önce var olsalardı , üzerinde 

yalnızca dinazorların yaşadığı bir dünya bulacaklardı. Kuşkusuz böylesi bir uygarlık, 

zamanımızda çok farklı bir durumla karşılaşırdı. Acaba bu uygarlık hala varlığını  

sürdürüyor olabilir mi? 

Gelişmiş hiçbir uygarlığın sonsuza kadar yaşaması olası görünmemekte. Bu 

soru üzerinde çalışan bazı bilim adamları, bir uygarlığın ortalama yaşam süresini 1 

milyon yıl olarak veriyorlar. Bu hesaba göre; evren 15 milyar yıl yaşında ve içinde 

bulunduğumuz Samanyolu galaksisi, diğer galaksilerle birlikte 14 milyar yıl kadar önce 

oluştu. O halde, belki Samanyolu’nda belki de diğer galaksilerde şimdiye kadar birçok 

uygarlık yaşamış olabilir. Ancak, şu ana kadar hiç kimseyle haberleşme sağlanamadı. 

Bilim adamları son yarım yüzyıldan beri evrim teorisi üzerinde çalışıyorlar. 

Bu teoriye göre, gelişen gezegenlerde, uygun çevre koşullarında yaşamın ortaya 

çıkması, doğal bir olgu olarak açıklanıyor. Bilimsel kanıtlar Dünya’da hayatın çok 

hızlı bir şekilde oluşmaya başladığını izlenimini uyandırıyor. 

İşte, bütün meraklı soruları cevaplayabilmek için; 1961 yılında, Amerikalı 

Gökbilimci  Frank Drake tarafından “Drake  Denklemi” diye bilinen bir denklem 

geliştirildi. 
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Astronomi Gözlemevi’nde bir radyo astronom olarak çalıştığı yıllarda, teknolojik 

uygarlıkların sayısını bulabilmek için bir çok bilinmeyenden oluşan bir denklem 

geliştirdi. Bu denklem 1961 yılında Drake tarafından bilim dünyasına sunuldu. 

Frank Drake,  geliştirdiği bu denklemde uygulama alanı olarak yalnızca 

Samanyolu Galaksisi’ni seçmiştir. Bu denklemin çekiciliği olağanüstü basitliğine 

dayanır. Denklem, büyük bir bilinmeyeni daha küçük, cevaplanması daha kolay sorulara 

bölerek dünya dışı uygarlıkları arayışı, hem daha gerçekçi hem de daha umut verici bir 

platforma oturtur. Ayrıca  SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Arayışı) projesine de somut 

bir çerçeve kazandırır. 

Denklem ortaya atıldığından beri gökbilimciler ve biyologlar denklemi 

değerlendirmek için uğraşıyorlar. İyimser bir yaklaşımla çok kolay olan çözüm daha 

gerçekçi değerlendirmelerle karmaşıklığı sürdürüyor. Astrofizik ve radyo astronomi 

alanlarındaki, kuramsal ve gözlemsel ilerlemeler ilk beklentilerin aşarı iyimser 

olduğunu ortaya koydu. Bazı bilinmeyenler ise hala gizemini koruyor. 

Drake denkleminden çıkarmamız gereken en önemli sonuç, bütün 

bilinmeyenlere rağmen uzayın derinliklerinde bir yerlerden bizimle haberleşmeye 

çalışan uygarlıkların sayısının, bu uygarlıkların yaşam süreleri ile orantılı olduğudur. 

Ancak yaşam süresinin uzunluğu tam olarak hesaplanamamakta. Samanyolu 

galaksisinin tamamı düşünüldüğünde; bazı bilim adamlarına göre bu sayı 10 milyonlarla 

sınırlı kalırken bazılarına göre de bu uygarlıklara milyarlarca yıl ömür biçiliyor.  

 

            Drake Denklemi; 

 N = R x  f p x  n e x  f i  x  f l  x  f c x L 
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sayısıdır. 

f l  : Bu gezegenler arasında üzerinde yaşam ortaya çıkanların oranını verir. 

f i : Yaşama sahip gezegenler arasında, biyolojik evrimin akıllı bir tür ortaya 

çıkardıklarının oranını verir. 

f c : Bu türler arasında yıldızlar arası radyo haberleşmesini yapabilecek ölçüde gelişmiş 

olanların oranıdır. 

L : Radyo haberleşmesi yapabilecek uygarlıkların ortalama yaşam süresi olarak 

tanımlanır. 

 

2.1. Drake Denkleminin Parametreleri 

 

Kaç Yeni Yıldız Oluşuyor(R)?: 

Samanyolu galaksisinde  her yıl kaç yıldız oluştuğu konusunda farklı görüşler 

var. Son yıllarda bu sayının 10 olduğu konusunda önermeler olsa da, çoğunluk hala 

yılda 1 yıldızın oluştuğunu kabul ediyor. Sayı konusunda bu tartışmalara rağmen, 

denklemin parametreleri içinde en sorunsuz olanı hiç kuşkusuz  R’dir. 

 

Kaç Gezegen Var (f p)?: 

İkinci parametre, oluşan bu yıldızlar içinde gezegen sistemlerine sahip 

olanların oranıdır. Ancak ilk önce, gezegen sistemlerine sahip olabilecek yakın bazı 

yıldızlar incelenmeli. Yaşamı destekleyen yıldızları ayırt etmek için gökbilimciler 

yıldızları  5 ayrı teste tabi tutmuşlardır. 

Bunlar; 
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başlar. Daha sonra  helyum çekirdek büzülürken, üst tabakalar hızla genişler. Buda 

yıldızın parlaklığını ve yarıçapını artırır. Genişlemesi sürdükçe yıldız soğur ve 

parlaklığı daha da artırarak kırmızı bir dev haline dönüşür ve varsa çevresindeki 

gezegenleri yakıp kavurur. Yada üzerinde yaşanmaz hale getirir. Buna karşılık yıldız 

ana kol evresinde, yaşamın ortaya çıkıp gelişmesine yetecek uzunlukta bir sürede 

devamlı ve güvenli bir biçimde ısı ve ışık  saçar. Samanyolu galaksisindeki yıldızların 

%90’ı hala ana kol evresinde olduğundan ilk bakışta galaksimizdeki hemen hemen 

bütün yıldızların gezegen sistemine sahip olma olasılığı var. 

2-) Bir yıldızın akıllı varlıkların gelişmesini desteklemesi için uygun tayf 

sınıfından olması gerekir. Çünkü yıldızın tayf türü, onun ne kadar bir süre ana kol 

üzerinde kalacağını  yani ana kol yaşam süresini ve bu süre boyunca ne kadar ışınım 

üreteceğini belirler. 

Akıllı varlıkların gelişmesini sağlamak için bir yıldızın yeterince uzun ömürlü 

olması gerekir. Dünyada akıllı canlıların ortaya çıkması için 4.6 milyar yıl gerekti. Ama 

başka uygarlıkların ortaya çıkması için mutlaka aynı sürenin geçmesi  gerekmiyor. Bu 

süreden daha  az  yada daha çok zamanda başka uygarlıklar var olabilir ancak kaba bir 

yaklaşımla bile milyarlarca yıl gerektiği kesindir. 

O-B tayf türünden büyük kütleli ve mavi yıldızlar düşünülürse anakol yaşam 

süreleri 100 milyon yılla sınırlı olduğundan bu yıldızlar elenebilir. A tayf türü 

yıldızların çoğununun anakol yaşam süreleri 1 milyar yılı geçmez. Bu ise zeki canlıların 

ortaya çıkması için çok kısa bir süredir. F tayf türü yıldızların sıcak türleri, F0’dan F5’e 

kadar olanları ana kolu erken terk ederler. O halde bu yıldızlarda elenebilir. Bu tayf 

türlerinden daha geç tayf türü yıldızlar yani G-K-M daha soğuk ve anakolda daha uzun 

süre kalırlar. G tayf türü sarı yıldızların(Güneş G2 tayf türünden bir yıldızdır) ortalama 
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donacaktır. Dolayısıyla kırmızı cücelerde bir gezegene sahip olma olasılığı yoktur. O 

halde  gezegen sistemine sahip olabilecek yıldızlar, F tayf türünün soğuk türleri, G tayf 

türünün tamamı ve K tayf türü yıldızlarda sıcak olanları olmalıdır. 

3-) Eğer bir yıldız kararlı halde değilse gezegen oluşturma şansı yoktur. 

Kırmızı cücelerin çoğunun kararlı bir yapıya sahip olmadığı biliniyor. Bu yıldızlar, 

yüzeylerinden sık sık, parlaklıkları yıldızın kendisini gölgede bırakan çok sıcak gaz 

kütleleri püskürtüyorlar. Bu da yakınlarında var olabilecek bir gezegenin üzerinde 

bulunacak yaşamı olanaksız hale getirebilir. 

4-) Dikkat edilecek bir diğer sorunda yıldızın yaşıdır. Herhangi bir yıldız ana 

kol üzerinde, doğru tayf türünde bulunabilir ve istikrarlı bir yapıya sahip olabilir. 

Ancak yıldızın yaşı akıllı canlıların oluşumu için yeterli değilse yaşama uygun 

değildir. Biliyoruz ki yıldızların her birinin yaşını, tek tek hesaplamak mümkün 

değildir. Bunun için astronomlar Hertzspung-Russel(HR) diyagramını kullanırlar. Bu 

diyagramdan yıldızın ışınım gücü güneşin ışınım gücü cinsinden elde edilebilir. 

Yıldızın kütlesi de kütle-parlaklık bağıntısı kullanılarak güneş kütlesi cinsinden 

bulunur. Bunlar kullanılarak yıldızın yaşı hesaplanabilir. Yıldız kümeleri için de 

izlenecek yol aynıdır. HR diyagramı oluşturulabilen yıldız kümelerinin yaşları da ; 

t=0.1×0.007×M�×c²/L� formülü ile hesaplanır. 
 5-) Yıldızların içerdiği metal oranı da yaşamsal faaliyetleri etkiler. Bir yıldızı 

oluşturan gaz ve toz bulutu metal bakımından zengin değilse, etrafında kayadan yapılı 

ve genel olarak demir, silisyum ve oksijen gibi ağır metalleri bolca içeren dünyalar 

oluşamaz. Ayrıca ağır metaller yaşamın kendisi için gereklidir 

Bilim adamları, sadece bu beş testi geçen yıldızların üzerinde canlı 

barındırabilecek gezegenlere sahip olabileceği fikrini savunuyorlar. Eğer 100 milyar 
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yıldızların sayısı da bu oranda azalacak ve 200 milyona düşecektir.  

Ancak  Samanyolu galaksisinin tamamını değil de 12 ila 13 ışık yılından daha 

yakın bir bölgesi taranırsa,uzaklığa bağlı olarak incelenecek yıldız sayısı da farklı 

olacaktır. Gezegen keşfinde başarılarıyla tanınan Geoffrey Marcy ve R.Paul Butler, 

yakın 200 tek yıldızla yaptıkları incelemeler sonucunda, bu yıldızların etrafında 10 

gezegenin varlığını saptamışlardır. Bu durum da f p parametresinin değeri 0.05 olarak 

bulunur. Ancak günümüzde sürdürülen SETI projeleri 200 ışık yılı uzaklıktaki 

yıldızları incelemektedir. O halde parametrenin diğeri, gözlem yapılan uzaklığa ve 

çalışılan yıldız sayısına bağlı olarak değişecektir. 

 

Uygun Gezegenlerin Sayısı(ne): 

Drake denkleminin üçüncü parametresi olan ne, tipik bir güneş sistemindeki 

Dünya benzeri gezegenlerin oranını ifade eder. 

Dokuz gezegenden oluşan Güneş sisteminde sadece Dünya’da yaşam vardır. 

O halde dünyayı  diğerlerinden ayıran özelliklere bakılmalıdır. Dünya, diğer iç 

gezegenler gibi demir ve silisyumca zengin, sert bir kabuğa sahiptir. Ancak Güneş’e 

olan uzaklığı, çevresinde döndüğü yıldızın ısı ve ışığını yeterli miktarda alabilmesini 

sağlar. Buda, burada suyun sıvı tutulmasına imkan verir. Merkür ve Venüs, Güneş’e  

daha yakın olduğundan, suyun sıvı halde bulunduramayacak kadar sıcaktır. Mars ise 

Güneş’e daha uzak ve soğuktur. Yapılan Mars araştırmalarında suyun buz şeklinde 

bulunduğu tabakalara rastlanmıştır. 

Yaşama elverişlilik için gezegenin kütlesi de oldukça önemlidir. Dünya, kalın 

bir atmosferi kendisine bağlı tutmak için yeterli kütleye ve kütle çekimine sahiptir. 

Ancak Ay, Güneş’e Dünya ile hemen hemen eşit uzaklıkta olmasına rağmen, çok 
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gezegenlerin bazılarının büyüklükleri  Jüpiter’in birkaç katı kadar. Ayrıca etrafında 

döndükleri yıldızlara fazla yakındır. Örneğin Güneş türü bir yıldız olan 51 Pegasi yıldızı 

çevresinde saptanan, Jüpiter büyüklüğündeki gezegenin yıldızına olan uzaklığı, yer ile 

güneş arasındaki uzaklığının beşte biri kadar. 51 Pegasi B diye adlandırılan gezegenin, 

yıldızına yakınlığından dolayı, yüzey sıcaklığının 1000 Ko olduğu düşünülüyor. O halde 

buradan görülüyor ki, Frank Drake’ nin 1961 yılında, bu parametre değeri için ön 

gördüğü 0.05 rakamı oldukça büyük. Bazı bilim adamları bu parametrenin değerinin 

0.01 olabileceğini düşünüyor. Ancak parametrenin değeri belirsizliğini sürdürüyor. 

 

Yaşamın Ortaya Çıktığı Gezegenler (f l )  : 

Yaşama uygun gezegenler arasında, üzerinde gerçekten de yaşamın 

gezegenlerin sayısı konusunda bilim adamları eskiye kıyasla daha iyimserler. Bunun 

nedeni yıldızlar arası ortamda, Meteor ve meteroitler de, bulutsularda ve kuyruklu 

yıldızlarda gözlenen karmaşık moleküllerden oluşan organik maddelerin ve hatta 

aminoasitlerin bol miktarda bulunmasıdır. Biyolojiden bilindiği gibi aminoasitler 

yaşamın yapı taşlarındandır. Bilim adamlarının iyimserliğinin diğer bir nedeni de 

yaşamın  dünyayı oluşturan büyük çarpışmaların hemen ardından ortaya çıktığı 

görüşüdür. En eski kaya örneklerinde ortaya çıkan organizma fosilleri, yaşamın güç 

koşullarda bile kolay ve yaygın bir biçimde ortaya çıktığını gösteriyor. O halde diğer 

dünyalarda da zor koşullar altında da olsa yaşam başlamış olmalıdır. Böylece fl 

parametresinin kesin olmayan bir yaklaşımla 1 alabiliriz. 
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adamlarına göre, insanoğlu varlığını tesadüflere borçlu. Eğer yaşamın akışı tersine 

çevrilirse yaşamın yeniden ortaya çıkması olanaksızdır. 

Bu konudaki zıt her iki görüşte radikal uçlarda kalıyor. İyimser düşünen bilim 

adamlarına göre fi değeri her zaman 1’e yakın olacaktır. Ancak diğerlerine göre ise bu 

parametrenin değeri 0(sıfır) kadar küçüktür. 

Son bilimsel verilere göre zeki canlıların olma olasılığı sıfır gibi görünüyor. 

Güneş benzeri gezegen sistemlerinin kararlılığı ve iklimi konularında birçok araştırma 

yapılıyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bilim adamlarından Fred Rasio ve 

Eric Ford tarafından gerçekleştirilen bilgisayar similasyonları, Jüpiter benzeri bir yada 

daha fazla dev gezegene sahip güneş sistemlerinin uzun süre kararlı kalamayacaklarını 

gösteriyor. Dünya benzeri gezegenler, büyük kütleli gezegenlerin kütle çekim kuvveti 

etkisiyle, ya uzayın derinliklerine  fırlıyor ya da kızgın yıldızın içine düşüyorlar. 

Buna karşılık, dev gezegenlerden yoksun sistemlerde, yaşama elverişli 

gezegenlerin oluşmasına elverişli değil. Washington’daki Carnigie Enstitüsü 

araştırmacılarından George Wetherill’ a göre, Jüpiter, Güneş sistemi için dev bir 

elektrik süpürgesi işlevi görüyor. Dünya yörüngesi ile  çakışan göktaşı ve yıldızların 

büyük bir bölümü Jüpiter tarafından temizleniyor. Birçok  bilim adamı  Jüpiter’in 

varlığını tesadüfe bağlıyor. Ancak günümüzdeki tüm uzay araştırmaları bu bilinmeyeni 

de henüz cevaplayamıyor. 

 

Gelişmiş Uygarlıklar (f c): 

Bu parametrenin de değerini kestirmek oldukça güç. Eğer başka uygarlıklar 

varsa, bu uygarlıkların en az bizim kadar gelişmiş olup olmadıklarını, SETI projesi 

araştırmacıları inceliyor. Bunu anlayabilmek için önce  bu uygarlıklardan birtakım 
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Uygarlıkların Ortalama Yaşam Süresi (L): 

Bazı bilim adamlarına göre kararlı, akıllı bir uygarlığın, sonsuza kadar olması 

bile on milyarlarca yıl ayakta kalmaması için bir neden yok. Ancak diğer bazı bilim 

adamlarına göre insanlık  radyo haberleşmesini sadece 60 yıl önce buldu ve o zamandan 

bugüne kadar teknolojik  savaş veya çevre kirlenmesi nedeniyle kendi kendini yok etme 

noktalarına gelindi. 

Sonucu şimdilik kesin olarak bilmek mümkün değil. Belki bilimadamlarının 

dediği gibi evrende başka uygarlıklar da vardır. Belki de şu ana kadar keşfedildiğinden 

fazlası yoktur. Ancak şurası kesin ki, başka uygarlıklar veya yaşam formları varsa bile, 

sayıları çok fazla olamaz. Başarma olasılığını tahmin etmek gerçekten çok güç; ama 

diğer yandan hiç arama yapılmazsa hiçbir şey keşfedilemez. 
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teknolojik düzey olarak en azından bizim kadar gelişmiş uygarlıkları keşfedilebilir. 

Mevcut SETI araştırmaları, radyo astronomların dar- bant aralığındaki radyo 

sinyallerini arayışlarından ibarettir. Radyo sinyallerinin kullanılmasının nedeni, sadece 

radyo dalgalarının yıldızlar arası toz bulutlarını aşabilmesi ve dar-bant aralığındaki bu 

sinyallerin doğada bulunmayışıdır. Ayrıca bu radyo frekanslarda, çok uzak mesafelere 

sinyal göndermek için, diğer frekanslara oranla çok daha az enerji gerekir. 

Dünya dışı canlıları radyo frekans aralığında inceleme fikrini ilk olarak 1960 

yılında Farnk Drake ortaya attı. 30 metre çaplı teleskobu ile güneş benzeri yakın birkaç 

yıldızı inceledi. Buralarda bulunabilecek akıllı canlıların nötr hidrojenin yaydığı 21 cm 

dalga boylu sinyalleri kullanacağını düşündü. Drake gözlemlerinden hiçbir sonuç 

alamadı ancak birçok yeni projenin temelini atmış oldu. Günümüzde çok sayıda SETI 

projesi var ancak bu projelerden bazıları belli başlı yakın yıldızlara odaklıdır. Diğerleri 

ise gökyüzünün yoğun yıldızlı bölgelerini taramaktadır. SETI Enstitüsü’ nün Phoenix 

Projesi, bu projeler arasında en çok söz edilenidir. Bu proje dünya dışındaki zeki 

yaşamı araştıran en büyük proje olarak biliniyor. 

SETI Enstitüsü ise evrende dünya dışı yaşamı araştıran çalışmaları ve bu 

konuyla ilgili eğitimsel projeleri organize eden bir kurumdur. Ancak enstitünün bu işten 

maddi olarak hiçbir kazancı yoktur. SETI Enstitüsü araştırmalarını, astronomi ve 

gezegen bilimleri, kimyasal evrim, hayatın kökeni, biyolojik evrim ve kültürel evrim 

gibi birçok bilim dalında sürdürür. Enstitünün projeleri, Nasa Ames Araştırma Merkezi, 

Nasa Merkez Bürosu, Uluslararası Bilim Vakfı, U.S. Jeolojik Araştırmalar Kurumu, 

Alphered P. Sloan Vakfı  David ve Lucile Packard Vakfı, Paul G. Allen Vakfı, Pasifik 

Bilim Merkezi, Mikrobiyoloji Kuruluşu, Argonne Ulusal Labaratuvarı, Hewlett Packard 

Şirketi ve Uluslararası Astronomi Birliği gibi çok sayıda kurumca ve birçok özel bağışla 
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biyologlar ve eğitimcilerden oluşuyor. 

 

3.1. SETI Araştırmalarında Radyo Sinyalleri 

 

SETI, akıllı yaşam arayışında kullanılan radyo frekanslarının hemen hepsi 

“dar-bant sinyalleri” olarak adlandırılır. Dar-bant sinyalleri, radyo ayar düzeneğinde 

tek bir noktada toplanan radyo sinyalleridir. Örneğin gece geç saatlerde aracınızın 

radyosunu ayarladığınızı düşünün. Radyo bantlarının her yerinde radyo paraziti vardır. 

Kanalları biraz karıştırdıktan sonra tiz bir ses duyulur ki bu ses, belli frekanslarda 

yakalanır. Bunun anlamı istasyonu bulduğunuzdur. Daha sonra yayın netleşir. Dar-bant  

sinyalleri de aynı böyledir. Bu sinyaller sadece düşük frekans veya çok düşük 

genliklerde yayılırlar. Ancak özel olarak inşa edilmiş vericiler tarafından üretiliyor 

olabilirler. 

Pulsarlar, kuasarlar ve düzensiz yıldızlar arası ince gaz katmanı gibi doğal 

gürültü üreticiler dar-bant  sinyalleri üretemezler. Bu kaynaklardan gelen radyo 

gürültüsü radyo ayar düzeneğinin her yerine yayılır. 

Dünya dışı radyo araştırmalarında dar-bant sinyalleri “taşıyıcılar” olarak 

adlandırılırlar. Bu sinyaller, tayfının çok küçük bir alanında çok miktarda enerjiyi 

paketlerler. Bu nedenle hiç güç vermeden bulunması en kolay sinyallerdir. Eğer diğer 

uygarlıklardaki akıllı canlılar, usta birer mühendis iseler, bize kendilerini göstermek 

için dar- bant  sinyallerini kullanacaklardır. 

Tayfın mikro dalga aralığında, galaksiler, kuasarlar ve diğer gürültü 

üreticilerden gelen oldukça büyük bir arka fon gürültüsü vardır. Bu zayıf sinyalleri 

toplamayı kolay hale getirir. Mikro dalgalar elektromanyetik tayfta radyo dalgalarının 
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Temel seviyede ki nötr Hidrojen optik bölgede herhangi bir ışınım salmaz ve 

soğurmaz. Bu nedenle optik bölgede onu doğrudan doğruya gözlemlemek mümkün 

değildir.  

Temel seviyede ki nötr hidrojen tarafından salınan tek ışınım 21 cm çizgisidir. 

Atom çekirdeği etrafındaki yörüngeler üzerinde hareket eden elektronlar aynı zaman 

da bir eksen etrafında da dönmektedirler(spin). Elektron, bir elektrik yükü taşıdığına 

göre, onun kapalı bir yörünge üzerinde ki hareketi zayıf bir elektrik akımını oluşturur. 

Dolayısıyla, elektronların bu hareketi esnasında bir manyetik alan meydana gelir. 

Ayrıca elektronun kendi ekseni etrafında dönmesi de bir başka manyetik alan meydana 

getirir. Atomun enerjisi, elektronun spin hareketinin yönüne bağlıdır. Eğer, elektron 

spini ile yörünge hareketi aynı yönde ise atomun enerjisi yüksek, spin hareketi ile 

yörünge hareketi ters yönlüyse düşüktür. Böylece her enerji seviyesi, elektron spininin 

zıt ve aynı yönde olmasına göre iki enerji seviyesine ayrılır. Hidrojen atomunda da 

birbirine çok yakın da olsa enerji seviyeleri iki seviyeye ayrılır, yalnız temel seviye 

ayrılmaz. 

Ayrıca atom çekirdekleri de kendi eksenleri etrafında dönerler. Buna çekirdek 

spini denir. Elektron spinin de olduğu gibi çekirdek spini de zayıf bir manyetik alan 

meydana getirir. Oluşan bu iki manyetik alanın etkileşmesi de enerji seviyelerinin 

tekrar küçük bir yarılmasına neden olur. Çekirdek ve elektron spininin etkileşmesinin 

önemi, bunun hidrojenin temel seviyesini etkilemesidir. Yani temel seviye de birbirine 

çok yakın iki seviyeye ayrılır. Elektron spinin çekirdek spini ile aynı veya zıt yönde 

olması ile meydana gelen bu iki enerji seviyesi (hiper ince seviye) arasında ki enerji 

farkı (0.000006 ev) o kadar küçüktür ki, elektronun spinin yönünü değiştirmesi ile 
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ulaşmış olan bir uygarlık, evrenin en bol ışınım bileşenlerinden biri olan 21 cm 

ışınımını algılayabilecek düzeye gelmiş demektir. Eğer biz bu dalga boyunu “taşıyıcı” 

olarak seçer ve üzerine frekansı 21 cm olan dar bir frekans bandına kodlanmış sinyaller 

yüklersek, seçtiğimiz hedeflerden birinde de bu kodlu sinyali çözecek bir uygarlık 

varsa bu uygarlıkla iletişim sağlanabilir. SETI programının özünde de bu varsayımlar 

yatmaktadır.  

Ayırt edici özellikteki sinyaller, akıllı canlıların doğal oluşumlarla vericide 

ürettikleri sinyallerdir. Bu sinyallerin tayfının genliğinin radyo bandında ne kadarlık 

bir alan kapladığı önemlidir. Biliyoruz ki doğal olmayan yollarla üretilmiş düşük 

genlikteki sinyallerin frekansı 300sn-1’dir. Bu frekanslardan araştırma yapmak, 

sinyallerin yöresel mi yoksa gerçekten dünya dışından mı geldiğini anlamak açısından 

oldukça önemlidir.. 

SETI araştırmalarında kullanılan alıcılar, sabit veya düşük nabızlı taşıyıcı 

sinyalleri bulmak için tasarlanmıştır. Bu bir şelalenin çıkardığı gürültüye karşı bir 

fülütün tiz sesini yakalamaya çalışmaya benzer.  

Modülasyon olarak adlandırılan, sinyaldeki hızlı değişim ya da konuşma 

diline özgü mesajlar sözü edilen alıcılarla algılanıp kaydedilebilir. Akıllı canlıların bize 

bir şeyler söyleyip söylemediğini anlamak için daha geniş çaplı teleskoplar ya da 

gelişmiş araçlar kullanılmalıdır. Böylece gelen sinyallerin modülasyonu incelenebilir. 

Sinyalin frekansındaki değişimler, akıllı canlıların yaşadığı gezegenin yörüngesel 

hareketi ve dönmesi açıklayacaktır. Bu sınırlı bilgilerle, akıllı yaşam bulma oldukça 

zor bir iştir. 
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özellikleri genlik, frekans, faz, darbe ardışımı ve darbe süresidir. 

 

Genlik Modülasyonu(AM) :Genlik modülasyonunda taşıyıcı dalganın genliğinin 

gönderilmek istenen ses yada görüntü sinyalinde ki değişimlere uyacak biçimde 

değiştirilmesiyle bilgiler taşıyıcı dalgaya işlenir. AM radyo programları yayınında 

kullanılan en eski yöntemdir. AM istasyonları 535 ile 1.605 KHz arasında 10 KHz 

aralıklı frekanslarda yayın yapar. Bu frekans aralığında ki radyo dalgaları iyonosferden 

yansıyarak yere geri döner. Ve yüzlerce kilometre uzaktan alınabilirler. AM ayrıca, kısa 

dalga radyo yayınlarında ve TV görüntülerinin gönderilmesinde de kullanılır. 

 

Frekans Modülasyonu(FM): Frekans modülasyonunda taşıyıcı dalganın genliği sabit 

tutulurken, frekansı gönderilen ses sinyalinde ki oynamalara göre değiştirilir. Bu tür 

modülasyon AM radyo alıcılarını etkileyen girişim ve gürültüden kurtulma amacıyla 

yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilmiştir. Gürültü yaratan bazı sinyaller radyo 

dalgasının frekansını etkilemezken genliğini değiştirebilir. Bu nedenle FM sinyali 

gürültüden daha az etkilenir. FM radyo istasyonları AM istasyonlarından daha yüksek 

frekanslarda çalışır. 200 KHz lik aralıklara bölünen frekanslar 88 MHz den 108 MHz e 

kadar uzanır. 
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Phoenix, 1995 yılının şubat ayında gözlemlerine başladı. Bu projede New 

South Wales,  Avustralya kentindeki, anten çapı 63 metre olan Parkes  radyo teleskobu 

kullanılıyor. Phoenix, % 50 teleskop kullanma zamanıyla Green Bank’ta 1996 yılının 

Eylül ayından 1998 yılı Nisan ayına kadar faaliyetlerini sürdürdü.  

Phoenix  projesi, gökyüzünün tamamını taramaz. Daha çok, yakın uygarlıkları 

ve Güneş benzeri yıldızları inceler. En çok  bu gibi yıldızlar canlı oluşumuna elverişli 

gezegenlere sahip olabilirler. Proje de doğal olarak gezegene sahip yıldızları inceler. Bu 

projeyle gözlenmesi düşünülen yıldız sayısı bin civarındadır ve bu yıldızların hepside 

200 ışık yılı uzaklıkta bulunurlar. 

Projede milyarlarca radyo kanalı aynı anda dinlenir ve gelen her sinyal belleğe  

kaydedilir. En iyi sinyal dinlemesi  bilgisayarlarla yapılır. Ancak  astronomların 

dikkatini çeken bazı sinyaller üzerinde kritik kararlar vermeleri  de gerekebilir. 

Bu projede incelenen sinyaller 1000MHz ile 3000MHz arasında değişen 

frekanslı dar-bant sinyalleridir. Tayfın üzerinde çalışan bölümü, 1Hz genişliğinde ki 

kanallara bölünüyor. Böylece hedef yıldızlar 2 milyar kanaldan dinlenir. 

Projenin bugünkü gözlemler Puerto Rico,  Aerocibo’da  300 metre çaplı radyo 

teleskoplarla yapılıyor. Bu çapa sahip tek bir radyo teleskop yapmak çok  zor bir iştir. 

Görünür ışığın aksine, radyo dalgaları elektrik kablolarıyla taşınabilir. Bu sisteme 

“interferometre” adı verilir. Bu teknik sayesinde birbirinden kilometrelerce uzağa 

yerleştirilen radyo teleskoplarla alınan sinyaller, uzaklığa uygun düzenlemelerden sonra 

bir araya getirilerek, gözlenen cismin daha duyarlı bir saptaması yapılabilir. Bu 

teleskoplar arasındaki uzaklık ne kadar büyükse o kadar duyarlı ölçüm yapılır. 

İnterferometre ile birbirine bağlı teleskoplar tek bir teleskopmuş gibi düşünülebilir. Bu 

teleskobun çapı, onu oluşturan teleskopların arasındaki mesafe ile orantılıdır. Bunun 
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analizini tamamlayabiliyor.  Ancak SETI araştırmaları için bu geniş radyo teleskopların 

yanında, yetenekli sayısal sinyal işlemcilerin de kullanılması gerekiyor. Phoenix de 

500.000$’a mal  olan, oldukça karmaşık bir elektronik birimi olan Hareketli Araştırma 

Olanağı(MRF) adı verilen bir cihaz kullanıyor. Bu cihaz hava, kara ve deniz yoluyla 

teleskoba ulaştırılıp monte ediliyor. 

Phoenix’in gözlemleri her yıl 2 veya 3 haftalık dönemler halinde  yapılıyor. 

Gözlemler sırasında görevli astronomlardan ayrıca rapor alınıyor. Projenin gözlemsel 

bölümünün 2001 yılına kadar çalışmayı sürdüreceği tahmin ediliyor. Ancak kesin tarih, 

radyo teleskopların kullanılabilirliğine, frekanstaki gürültü oranına ve var yada yok 

dünya dışı sinyallerin ne zaman bulunacağına bağlı. Yapılan gözlemlerle 1999 yılının 

ortasında proje, hedef listesindeki yıldızların neredeyse yarısı inceledi. Net bir yayın 

bulunamadı fakat bu konudaki umutlar devam ediyor. 

Eğer projenin daha çok sayıda yıldızı inceleyebilirse umutların yerini somut 

verilerin alacağı düşünülüyor. Bunun için adı Allen teleskop dizisi olan bir dizi 

geliştirildi. Allen teleskop dizisi, SETI ve diğer bazı radyo astronomi araştırmalarında 

kullanılabilecek olan, ticari amaçlı ucuz antenler dizisidir. Bu dizi ile günün 24 

saatinde, bir kerede, birçok kanaldan uzayın geniş bir bölgesinde çalışma olanağı 

bulanabilecek. Aynı zamanda Phoenix Projesi’nin araştırıldığı  yakın yıldız sayısını     

1 milyon yıldıza çıkarma imkanı da verecek. 

Allen teleskop Dizisi, SETI Enstitüsü ve Berkeley,  Kaliforniya 

Üniversitesi’nin ortak bir çalışması. Dizi, Hat Creek Gözlemevi tarafından inşa edilip, 

Berkeley tarafından Kuzey  Kaliforniya’da çalıştırılacak.26.000 $ tutarında olan  bu 

proje, Microsoft’ un ileri görüşlü teknolojistleri Paul Allen ve Nathan  Myhrvold 

tarafından destekleniyor 
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İlk gönderilen TV yayınları binlerce yakın yıldıza ulaşmış olmalı. SETI araştırmacıları 

sinyal göndermekle fazla ilgilenmiyorlar çünkü yollanan sinyalin cevabını almak için 

uzun süre beklemeleri gerekecek. Öyle ki en yakın uygarlık 100 ışık yılı yakınımızdaysa 

bile, bir cevap alabilmek için radyo sinyallerinin çok dikkatli  bir şekilde  200 yıldan 

fazla bir süre dinlenmesi gerekecektir. Yinede, sembolik nitelikte birkaç sinyal yollandı. 

1974 yılında  Arecibo Gözlemevinden mesaj niteliğinde bir sinyal gönderildi. Bu mesaj, 

güneş sistemini anlatan basit resimler, DNA molekülünün yapısı ve hayat için önemli 

bazı organik moleküllerin resimlerini içeriyordu. Bu mesaj, 25.000 ışık yılı uzaklıktaki 

küre biçimli  M13 yıldız kümesi doğrultusunda yollandı. Bu yayın sadece 3 dakika 

sürdü. Eğer zeki canlılar Phoenix tipinde donanıma sahiplerse bizi duymaları çok zor 

görünüyor. Çünkü vericilerimiz çok zayıf ve en yakın yıldızdan bile duyulabilmesi için 

Phoenix’ ten çok daha güçlü donanımlara ve vericilere sahip olmaları gerekiyor. 

 

4.1. Phoenix Projesi Hedef Araştırma Sistemleri(TSS) 

 

Phoenix projesinin amacı, teknolojileri tarafından ortaya çıkarılan mikro dalga 

sinyalleri sayesinde dünya dışı uygarlıkların varlığını keşfetmektir. Burada Hedef 

Araştırma Sistemleri (Targeted Search System) ve Phoenix projesinin planını içeren 

kısa bir tanımlama yapılacaktır. 

 

 

Gözlemsel İhtiyaçlar: 

• Hedef araştırma sistemlerinin (TSS) özellikleri, gözlemsel ihtiyaçlar tarafından 

belirlenir. Hedef araştırma sistemleri temel olarak; 
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• Aday sinyalleri bir an önce test edebilmek için gerçeğe yakın bir araştırma yapısı 

kurar. 

• Araştırmanın kalitesini arttırmak ve insan faktöründen doğacak yanlışları en aza 

indirmek için, en son teknoloji ürünü olan cihazları kullanır. 

Hedef araştırma sistemleri, yüksek duyarlılıktaki SETI gözlemleri için var olan 

radyo teleskopları ile birlikte kullanılabilen, taşınılabilir bir SETI sistemidir. Orijinal 

olarak NASA SETI projesi için geliştirilmiş çok kanallı spektrum  analizine dayanır. 

Enstitü için uzun süreli ve ücretsiz olarak sağlanmıştır. Hedef araştırma sistemi birçok 

alt sistemden oluşur. Bu alt sistemlerin her biri ayrı bir sinyal işlemini gerçekleştirir ve 

oldukça karmaşık bir bilgisayar yazılımı  tarafından kontrol edilir. Aşağıda bu alt 

sistemler açıklanmıştır. 

 

4.2. Hedef Araştırma Sisteminin Alt Sistemleri 

 

Radyo  Frekans / Ara Frekans (RF/IF) Alt Sistemleri: 

Hedef araştırma sistemleri kendi alıcı sistemlerine sahiptir. Çünkü, hiçbir 

rasathane bu sistemin araştırdığı 1GHz’den 3 GHz‘e kadar olan sürekli frekansta veri 

sağlayamaz. Soğutulmuş HEMT yükselteçleri frekans aralığını 1.0 GH’ten 1.8 GH’e  ve 

1.8GH’den 3.0 GHz’e olmak üzere iki banda  bölerek inceler.  

Ayrı bir yalıtkanla beslenen boru, bu iki bant içinde kullanılır. Alıcı sistem, her 

iki dairesel kutuplanma için, anlık 300 Hz’lik bir bant genişliği ve 25 K˚ daha yüksek 

bir sıcaklık sağlar. Radyo frekans sinyali, alıcı sistemi tarafından ara frekansa çevrilir ve 

bu işlem için 20 MHz bant genişliği seçilir. Bu 20 MHz lik bant taban bandına ve 

dijitale çevrilir daha sonra da çok kanallı spektrum analizcisine gönderilir. 
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iyi bir çözünürlük elde etmek için çok yüzeyli bir filtre kullanır. 

SETI programının sinyalleri araştırırken karşılaştığı sorunlardan birisi , bizim 

iletişim sistemlerimizden ve radarlarımızdan kaynaklanan radyo frekans parazitleridir. 

Çok kanallı spektrum analizci bu parazitlerin etkisini en aza indirmek için, Fourier 

analizi tarafından izlenen iki adet dijital bant geçiş filtresine (BPF) sahiptir. Her filtre 

kendi giriş bant genişliğini, 100dB den daha fazla izole edilmiş filtre bantlarını 

kullanarak, 100 küçük banda böler. Bu filtreden geçirme işlemi, istenmeyen güçlü 

sinyallerin tüm gözlem bandından geçişini engeller.  

İkinci bant geçiş filtresinden alınan çıktı örneği, 1 HZ’lik bant genişliğine sahip 

frekans kanalları elde etmek için fourier analizi işleminden geçirilir. Bu işlem 1Hz2lik 

iyi bir frekans çözünürlüğü elde etmek için gereklidir. Çözünürlüğün sayısal değeri ne 

kadar küçük olursa yani incelenen spektrum çok sayıda küçük parçaya bölünürse 

araştırılan sinyalin karakteristiği de o kadar iyi analiz edilir. 

Çok kanallı spektrum analizci, sinyaldeki atmaları elde etmek için için, çok 

sayıda hızlı fourier analizini aynı anda gerçekleştirerek, gözlem bandını, var olan altı 

bant genişliği arasından seçilecek olan üç banda böler. Bu işlem atmaya, 0.02 ile 1.5 

saniyelik zaman aralığı kadar bir duyarlılık kazandırır.  

Atmalar, yer merkezli saatlerle eş zamanlı olamayacağından, çok kanallı 

spektrum analizci için özel bir zamanlama tanımlanır. 

 Çok kanallı spektrum analizci içinde, bazı zayıf frekanslar da birbiri üstüne 

binmiş kanallar, hem sürekli dalga için hem de kanalın içinde kalan veya kanal genişliği 

ile aynı genişliğe sahip bir frekansta birikmiş atmalar için en iyi yanıtı verir. 

Çok kanallı spektrum analizci, 8 ticari bilgisayar board u ile 72 özel devre 

boardları ile  iki standart araca sahiptir. Ve özel bir dijital sinyal işleme çipi  (VLSI) 
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olarak çalışırlar. İkisi de Sistem Kontrol Alt Sistemine(SCS) değerlendirme için 

sonuçları rapor ederler. 

 

Sürekli Dalga Dedektörü  (CWD): 

Sürekli sinyal izleyicisi,tek kanalda 0.25 veya 0.25’ten daha fazla gürültü 

oranına sahip sürekli sinyalleri arayarak, çok kanallı spektrum analizcinin, her bir 

kutuplanmada en iyi çözünürlüğe sahip çıktısını analiz eder. 

Geniş bir doppler sürüklenme oranı elde etmek için; 2 GHz’e kadar olan 

frekanslarda 1 Hz frekans çözünürlüğü kullanılır. 2 GHZ’den büyük frekanslarda ise 2  

Hz’lik çözünürlük kullanıır. 1 Hz‘de , sürekli sinyal izleyicisi saniyede 80 milyon adet 

spektral güç ölçümü yapar. (kutuplanma başına her 0.714 saniyede 28.74 milyon kanal 

demektir.) İzleyicinin zaman bağlı bant genişliği bir bütün halindedir.Bundan dolayı, 

sinyallerin sürüklendiği doğrultu boyunca, ölçülen güçü arttıran bir algoritma kullanılır. 

Bu algoritma gözlem boyunca bütün verilerin saklanmasını gerektirir.Buda ucuz diskler 

dizisi diye bilinen RAID tarafından gerçekleştirilir. 

Gözlem tamamlandıktan sonra, saklanan veriler, dört özel devre tarafından 

işlenir. Bu işlem devam ederken bir başka dizi, yeni gözlem için verileri saklamaya 

devam eder. Sürekli sinyal izleyicisi daha önceden belirlenmiş istatistiksel güç sınırını 

geçen sinyali rapor eder.. 

 

Atma  Dedektörü (PD): 

Sürekli sinyallerle aynı ortalama güce sahip atmalı sinyaller, atmaya rastlandığı 

anda daha fazla güce sahip olacaktır. Bu sinyaller daha önce sürekli sinyal izleyiciden 

geçebilmiş yani belli bir güç sınırını aşabilmiş sinyallerdir. Güç sınırı, gürültü varken 
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Sistem Kontrol Alt Sistemi  (SCS): 

Sistem kontrol alt sistemleri, diğer sistemleri ve gözlemleri kontrol eden, 

izleyen bilgisayarlar ve bilgisayar yazılımlarından oluşur. Bu alt sistemde, 20 MHz 

frekansında yapılan araştırmalarda, kullanıcı/sunucu iletişimini sağlamak için bir çift 

HP çalışma istasyonu (HP 9000/755 ve HP 9000/735) kullanılır. HP 9000/715 çalışma 

istasyonları ise uzaktaki aletleri kontrol etmek için kullanılır. Yazılım ise, her biri ayrı 

bir fonksiyonu gerçekleştiren işlemlerden oluşur. Sistem kontrolünde  kullanılan 

fonksiyon sayısı oldukça fazladır. 

Bir gözlemci, çalışma istasyonları sayesinde grafiksel olarak bir dizi gözlemi 

bilgisayardan programlayabilir. Kullanıcı çok kanallı spektrum analizci için istediği 

çözünürlüğü seçebilir, sınırları belirleyebilir, görüntülenecek ve depolanacak olan veri 

kümelerini belirleyebilir veya var olan düzenekleri seçebilir. Gözlem başladığında, 

kontrol sistemleri gözlemevi kontrol bilgisayarından hedeflenen yıldızı izleyecek 

teleskopu seçmesini ister ve bu işlemin başlaması için bekler. 

Gözlem sırasında interaktif olarak frekansları ve frekans çözünürlüklerini 

değiştirilebilir. Kontrol sistemi elde ettiği bu bulguları daha önceden oluşturulmuş bir 

veri tabanı ile karşılaştırır. Tanımlanamayan sinyaller bir sonraki işlem için sıraya girer. 

Bir sonraki işlemler ise Follow-up Detection Device ile yapılır. 

 

Sürekli Keşif Aygıtları (FUDD): 

Teleskopla ne kadar çok gözlem yapılırsa o kadar çok veri elde edileceğinden, 

teleskobun boş yere  işgal edilmesi doğru değildir. Teleskobun kullanma zamanını boşa 

harcamamak ve aday sinyalleri bir an önce yeni bir testten geçirmek için bu alt sistem 

geliştirilmiştir. 
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gerçekleştirilir. Eğer sistem kontrol alt sistemi tarafından, sinyal bulucunun rapor ettiği 

sinyalin parazit olarak kabul edilemeyeceğine karar verilirse, sinyalin özellikleri her iki 

aygıta da rapor edilir. Hedef araştırma alt sistemleri hedeflenen yıldıza ait yeni 

frekansları gözlemlerken, aygıtlar incelenecek yeni sinyalin frekansını ayarlar ve 

işlemlere yeniden başlar. 

 Eğer sinyal sürekli ise, ana antendeki aygıt, sinyalin özelliklerini hızlı bir 

şekilde tespit eder ve ölçüm özelliklerini geliştirir. Sinyal için iyileştirilen parametreler 

ve iki anten arasındaki geometrik dönüştürme faktörleri, ana antende bulunan aygıta 

rapor edilir. Böylece aygıt o sinyal için yeni bir filtre oluşturulabilir. Bu filtre ana 

antende bulunan aygıt ile elde edilmiş veriye uygulanır. Eğer aynı sinyal her iki aygıt 

tarafından da tespit edilirse sinyalin dünya dışından geldiği düşünülebilir. 
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bilgisayarınız boş durmayıp, dünyanın en büyük radyo teleskobu tarafından özel olarak 

kaydedilen sinyalleri analiz ederek SETI projesine yardımcı olacaktır.Ekran koruyucu, 

Puerto Rico’daki Arecibo  gözlemevindeki radyo teleskoplar ile kaydedilen verileri 

kullanır. Burada ki amaç, veri işleme işini yüzlerce kişisel bilgisayara devrederek daha 

kısa zamanda daha çok sonuç elde edilmesini sağlamaktır. SETI@home ekran 

koruyucusunun veri akışı aşağıdaki şema gibi ifade edilebilir. 
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veri analizinin gerçek zamanlı olarak yapılamasıdır. Bunun sebebi verinin 

algılanmasıyla analizinin aynı anda yapılmamış olmasıdır. 

SETI@home’un bilgisayar yazılımı kullanıcılara, indirilmiş veriyi ekrandan 

seyretme imkanı da verir. SETI@home programı çalışırken deneyin üç ana görüntüleme 

seçeneğinden birisi izlenebilir. Bunlar: 

Bilimsel Mod: Bilgisayar da yapılan analizi gösterir. Her sonucun içerdiği anlam 

sunulur ve işlemler kolay anlaşılır bir düzeyde görüntülenir. 

Gökyüzü İlerleme Modu: Tüm deneyin gökyüzünü nasıl kapsadığını gösterir ve ilk 

bakışta şimdiye kadar elde edilen ilginç olabilecek sonuçları özetler. Arka plan genelde 

bilgisayarın bulunduğu bölgeden görülen parlak yıldızların doğru konumlarını gösteren 

bir resimdir. 

Dünya İlerleme Modu: Bu ekran modunda deneye katılan kişiler üstüne odaklanılır. 

Ekranda o anda projeye katılan her kişinin noktalarla ifade edildiği bir dünya görüntüsü 

gözükür. Ayrıca kaç bilgisayarın devrede olduğu, en uzun süre katılanlar veya en çok 

bilgiyi analiz edenler görüntülenir.  
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5.1. Kullanıcı Bilgileri 

 

 

 

 

Bu bölüm mevcut veri parçalarıyla çalışan kişiler hakkında bilgi verir. 

Name: Bu çalışma için kredi veren kullanıcının ismini görüntüler. 

Data Units Completed: Kullanıcının çalışmasını tamamladığı  ünitelerin 

toplam sayısını verir. 

Total Computer Time: Kullanıcının veriyi çözümlemek için bilgisayarını 

toplam kaç saat kullandığını verir. Burada harcanan zaman, bilgisayarın açık olduğu 

toplam zaman değil, ekran koruyucunun kullanıldığı toplam zamandır. 
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Böylece bulgulara bir yenisi daha eklenilebilir. Eğer bir işaret bulunursa, bu bilgi 

uzayda bulunduğu yere geri gidilmesi ve sonuçların tekrar gözden geçirilmesi  için 

radyo tayflarının doğru kısımlarını tekrar incelemeye yarayacaktır. 

 

Nereye Bakıyoruz? 

Bu tabloda ilk satır, verinin toplandığı yerin uzaydaki koordinatlarını belirtir. 

Burası o anda uzayda teleskobun üzerinde bulunduğu noktayı gösterir. Dünyada bir yeri 

belirtmek için enlem  ve boylam gibi iki koordinata ihtiyaç duyulur. Bunun gibi, uzayda 

da , gök küresi üzerinde bir noktayı bulmak için iki koordinata gereksinimimiz vardır. 

Bunlar, sağ açıklık (right ascension) ve dik açıklık (declination) olarak adlandırılırlar. 

Enlem ve dik açıklığın ikisi de aynı şekilde ölçülürler. Dik açıklık,yıldızın ekvator 

düzleminden olan açısal uzaklığıdır. Ekvator düzleminden başlayarak, göğün kuzey 

kutbundan ve yıldızdan geçen saat dairesi boyunca yıldıza doğru  alınan yoldur. Ve 

kuzey kutba doğru pozitif  ve güney kutba doğruda negatif olmak üzere +90˚ ile -90˚ 

arasındaki açı değerlerini alır. 

 Sağ açıklık ise yıldızın ekvator düzlemi üzerindeki iz düşümünün koç 

noktasından olan açısal uzaklığı olarak tanımlanır. Koç noktasından başlayarak, ekvator 

düzlemi üzerinde daima doğuya doğru tek yönde ölçülür. Dik açıklığın aksine 

saat,dakika ve saniye birimindedir. Sağ açıklık  ve dik açıklığa bakarak ve yıldız 

haritasında bu koordinatları bularak uzayda nerede ölçüm yapıldığı bulunabilir. 

Arecibo teleskobunun uzayın sadece üçte birlik bir bölgesini tarayabilir. 

Teleskobun yeri sabittir ve alıcı antenleri ile oynanarak sadece sınırlı açıda bir bölge  

izlenebilir. SETI@home araştırması 0˚ ile 35˚ arasında dik açıklık değerlerine sahip 

kuzey yarı küre yıldızlarıyla sınırlıdır. 
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Ne zaman Gözlem Yapılır? 

Veri hakkındaki kısmın 2. satırı; verinin ölçüldüğü zamanı belirtir. GMT 

(Greenwich Mean Time) Greenwich ortalama zamanı anlamına gelir. Bu zaman, 

İngitere’de 0 derece boylamda Greenwich Gözlemevi’ndeki saatin gösterdiği zamandır. 

Bütün astronomlar olabilecek karışıklıkları önlemek için bu standardı kullanırlar.  

 

Hangi Frekans Analiz Edilir? 

Son satır ise incelenen verinin taban frekansını belirtir. SETI@home 2.5 MHz 

genişliğindeki radyo spektrum bandını ölçer. SETI@home projesi bu bant genişliğini 

her biri 10kHZ (tam olarak 9765 Hz) olan daha anlamlı parçalara böler. Bu, 

SETI@home için veri ölçümünün her 107 saniyesinde aslında 256 veri bloğu üretilir 

anlamına gelir. Taban frekans sayısı ise, 10 kHz’lik bandın 2.5 MHz lik bant içerisinde 

nerede bulunduğunu belirtir. 

Bütün bu ölçümler bir araya geldiğinde, bu noktanın artık uzayda nerede 

konumlandığı öğrenilmiş olur. İhtiyaç duyulan bu ölçümlerin hepsi, veri bloğunu 

tanımaya yardımcı olur. 

 

5.3. Veri Analizi 

Bu kısım bütün işlemin gerçekleştiği yerdir. Bu kısım kullanılan bilgisayar 

çalışmaya devam ettikçe dinamik olarak güncellenecektir. Ekranın bu kısmında, 
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 Ekran Koruyucu Şu Anda Ne Yapıyor?    

En üstteki satır, programın şu anda ne yaptığını belirtir. Bu kısım bir çok şeyi 

ifade eder. Bunları aşağıda listelenip ne anlama geldiği açıklanmıştır. 

Ana Dosya Sonuçlarının Taranması:SETI@home çalıştığında ya da elle aktif hale 

getirildiğinde, ekran koruyucu hesaplamalarına kaldığı yerden devam eder. Kaldığı yeri 

bulmak içinse hard diskte saklanan bir dosyayı okur. Böylece kaldığı yerden eksiksiz 

olarak çalışmasına devam eder. 

Servis Sağlayıcıya Bağlanmak:Bu yazı görüldüğünde  bilgisayar  SETI@home’ un 

veri sunucusuna bağlanmaya çalışıyor demektir. 

Veriyi Taşımak:Bu yazı görüldüğünde SETI@home’un veri sunucusu bilgisayara veri 

gönderiyor demektir. Gönderilen bilgi ise 350 kbyte’lık gerçek radyo teleskop ölçümü 

ve yaklaşık 1 kbytel’ık veridir. Bu veri ise, verinin ölçüldüğü zaman, uzaydaki yeri ve 

taban frekansı gibi bilgileri içerir. Bu internet bağlantısının fazla zamanını almaz, 

genelde 28.8 kbaud’luk modem ile 4 dakikadan az bir süre alır. 

 

Temel Frekans Düzeltmesi Yapmak 

Berkeley’ deki sunucudan yeni bir çalışma parçası alındığında çeşitli karışık 

sinyaller alınır. Ancak  sadece dar-bant genişliğindeki sinyaller dünya dışı akıllı yaşam 

arayışında önemlidir. Yabancı uygarlıkların bu dar-bant sinyallerini, haberleşmek için 

kullandıklarına inanılıyor. Diğer yandan, geniş bant sinyalleri genellikle doğal 
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işlem tekrar gerçekleştirilir. Ekranın sağdaki işlem barı kullanılan bilgisayarın bu işlemi 

gerçekleştirirken hangi aşamada olduğunu gösterir. Yani bu işlevin ne kadarının 

gerçekleştirildiğini ifade eder. 

 

Hızlı Fourier Analizinin Yapılması 

Burası bütün çalışmanın yapıldığı yerdir. Teleskoptan alınan veri, zaman 

içerisinde değişen bir sinyaldir. Bu, mikrofona konuştuğunuzda sesinizin alçalıp 

yükselmesine bağlı olarak osiloskopta görülen titreşimli çizgiler gibidir. Bu durumda, 

zaman x-ekseni olarak ve sinyalin güçlü de y-ekseni olarak kabul edilir. Radyo 

teleskoptan alınan sinyal işlenmemiş,ham  haliyle fazla kullanışlı değildir. Asıl 

bulunmak istenen, bu sinyalin içerisinde sabit ve yüksek tonlar olup olmadığıdır. Bu 

grafikteki sivri yerler, frekanstaki yüksek sinyalleri belirtir. 

Zamana bağlı veriyi, frekansa bağlı veri şekline dönüştürmek için hızlı fourier 

dönüşümleri (FFT) adı verilen kompleks matematiksel bir işlem uygulanır.  

Bu işlemin sonucu, ekran koruyucu ekranının aşağı kısmında bulunan grafikle 

ifade edilir. Çalışma parçasının başlangıcında her biri değişik doğrultudaki verilerle 15 

farklı fourier dönüşümü uygulanır.  

Eğer frekansta daha kesin sonuçlar elde etmek istenirse, veriyi daha uzun süre 

gözlemlemek gerekmektedir. 0.075 Hz frekans çözünürlüğünde, 13.42 saniyelik 

uzunlukta veri kümelerine bakılması gerekmektedir. 107 saniyelik örneğin tamamen 

analiz edebilmesi için bu dönüşümlerden 8 tane gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Frekans çözünürlüğü 0.14 Hz’e düşürüldüğünde sadece 6.7 saniyelik veri örneği 

incelenebilir. 107 saniyelik veriyi kapsaması için bu sayıların 16’sını iki kez gözden 

geçirilmesi zorunludur. Verinin analizin de 15 farklı frekans çözünürlüğüne bakılır. 
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dünyaya göre hareketsiz kalması pek de olası bir olay değildir. Buna güzel bir örnek 

olarak, Samanyolu  galaksisinin merkezinde bulunan Güneş’in etrafında dönen Dünya’ 

da insanoğlunun hızla hareket etmesi gösterilir. Eğer düşünüldüğü gibi bir hareket söz 

konusu ise, bütün bu hareketler hareket eden bir kaynaktan ya da hareket halindeki bir 

gezegenden alınan sinyaller üzerinden tespit edilebilir. Buna “doppler etkisi“ denir. 

Böyle bir olaya, bir araba yanınızdan geçerken korna çaldığında şahit olursunuz. Araba 

yanınızdan geçerken kornanın çıkardığı sesin frekansı değişir. Dışarı çıkıp böyle bir 

olayı deneyebilirsiniz. Yolun kenarında durun ve arkadaşınızın korna çalarak geçmesini 

dinleyin. Ya da siz araba kullanırken diğer korna çalan sabit haldeki bir arabanın korna 

sesini dinleyin. Yine sesin frekansının değiştiğini fark edeceksiniz Burada göreceli hız 

önemlidir. 

Dünya dışı uygarlıklar bize korna çalmıyorlar ama onları bulmamıza yardımcı 

olabilecek elektromanyetik dalgalar gönderiyorlar. Ancak gönderdikleri dalgalar, 

onların yaşadığı gezegen ve dünyamızın oluşturduğu iki sistemin karşılıklı hareketleri 

sonucu bozulmaya uğrar. Bu tıpkı araba kornalarının bozulmasına benzer. Seti@home  

ekran koruyucusu hareketten doğan bu bozulmayı çözmek için ilkönce veriyi alır ve 

matematiksel yollarla sinyalin doppler  kaymasını çözer. Bu olaya “chirping” denir. 

Sonra,  doppler kaymasından arındırılmış veriyi  fourier dönüşümlerinden geçirir. Bu 

olaya ise “de-chirping” adı verilir. 

Seti@home bu işlemi –50Hz/sn ile +50Hz/sn frekans-zaman aralığında birçok 

kez dener. 0.075 Hz’de yani en iyi frekans çözünürlüğünde, –10 Hz/sn ile +10 Hz/sn 

arasında 5409 farklı chirp oranları denenir. 
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Frekans-zaman grafiğinde aday frekans ve chirp 

 

Veri analiz edilirken frekans çözünürlüğü arttığında zaman çözünürlüğü azalır. 

Zaman çözünürlüğü yeteri kadar yükseldiğinde, sinyallerin güçlü ya da zayıf olup 

olmadığına karar vermek için 12 saniyelik bir zaman içinde  - ki bu zaman, verinin 

teleskobun görüş alanına girmesi için geçen zamandır -  veriye bakabilir. Bu, sinyalin 

dünya dışı  ya da dünya üzerinde herhangi bir yerdeki bir radyo kaynağı olup olmadığını 

söylemesi bakımından harika bir testtir. Frekans-zaman eğrisi, sinyalin 12 saniyelik 

periyot üzerinde yükseldiğini ya da alçaldığını test eder. Bu test sadece 0.59 Hz’ in 

üstündeki ya da 0.59 Hz’e eşit frekans çözünürlüklerine uygulanır. 

Atmaların Araştırılması 

Seti@home ekran koruyucu, radyo sinyalleri içerisindeki tekrarlanan atışlara 

bakar. Yabancı komşularımız bize bir ton göndermiyor olabilirler.  Birbirine yakın ya da 

geniş aralıklı artmalar gönderiyor olabilirler. 0.59 Hz ‘e eşit ya da büyük bütün frekans 

çözünürlüklerinde ekran koruyucu iki veya üç kez tekrarlanan atmaları inceler.  

 

Doppler Kayması Oranı 

Veri analiz kısmının ikinci satırı, son andaki  doppler sürükleme oranını verir. 

Veri üzerinde yapılan ilk testler kayma oranının  0 Hz/sn olduğunu gösterir. Bu hızı 

olmayan sinyallerin, dünyanın dışındaki bir  göndericiden gelen radyo frekans paraziti 
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hesaplanırken 0.075 Hz frekans çözünürlüğü kullanılmaz. Doppler kayması oranı 10 

Hz/sn den fazla ya da –10 Hz/sn den az olduğunda iki en iyi frekans çözünürlüğü (0.075 

Hz ve 0.15 Hz) kullanılır. 

 

Analiz Sonuçların Yorumlanması 

Veri analizinin bir sonraki kısmı en iyi atma ve üçlü(üçüz) atmalar hakkındaki 

ara sonuçları gösterir. Bu kısım, sadece anlamlı bir  sonuç elde edilmişse, bu ikisi 

arasında değişir. Eğer belirli bir üçlü bulgu yoksa,  ekranda bunun hakkında hiç bir bilgi 

görüntülenmez. 

 

En İyi Gaussian 

Eğer sinyal ortalama sinyal seviyesinin üzerindeyse ve yükselmeye devam 

ediyorsa ve obje teleskoptan geçerken “gaussian” şeklinin içinde zayıflıyorsa, proje için 

bu ilgi oldukça çekicidir. 

Kuvvet olarak adlandırılan sayı, yukarıda hesaplanan temel çizgide ki  güce 

göre, göreceli sinyalin ne kadar güçlü olduğunu belirtir. Uygun sayı olarak adlandırılan 

sayı ise, yükselen ve alçalan sinyallerin ideal  gaussian profiline ne kadar uyduğunu 

gösterir. Keskin bir zirve ve düşük bir ölçüm gördüğünüzde bile,  dünyaya bir yabancı 

keşfettiğinizi  duyuramazsınız. Her güçlü sinyal çeşitli testlerle doğrulanmak 

zorundadır. Sesi, rasgele bir gaussian  bir çok kez simule edilebildiği için yanlış 

sonuçlardan kaçınmak için bir eşik, engel kurulur. Eğer sinyaller iyi olarak kabul edilen 

10 dan küçük ortalama sinyal seviyesinden 3.2 kat daha güçlü ise bunlar ekran koruyucu 

tarafından Berkeley’deki sunucuya geri gönderilir. 
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ediyorsa , hiç bir grafik çizilmez. 

Kırmızı çizgi zamana bağlı olarak değişen gerçek veriyi, verilen frekanstaki 

enerjiyi  gösterir.  Bu görüntü, ekran koruyucu  ekranının alt kısmındaki büyük grafiğin 

arkadan öne doğru olan bir parçasıdır. Grafiğin bu yönü gaussian fitlemenin  yeni bir 

frekansa doğru her hareketinde değişir. Beyaz çizgi ise, bu veri için en iyi “fit gaussian” 

ı gösterir,  yani bilgisayarın hesapladığı sonuçtur. 

Her bir veri noktasında yeni bir  fit denenir.  Bu beyaz çizginin çok hızlı 

değişmesi ile gözlemlenebilir. Eğer bu değişim hızlı olmuyorsa, gaussianın  soldan sağa 

doğru hareket ettiği görülür. 

 

En İyi Atma 

Seti@home ekran koruyucu tekrarlanan bir dizi zayıf atmayı izlemek için,  

hızlı katlanan  algoritma (fast folding algorithm) denilen özel bir test uygular. Eğer 

tekrarlanan atmalar bulunursa, ekranda ne bulduğunu anlatan bir istatistik görüntülenir. 

 

Kuvvet olarak adlandırılan sayı yukarıda hesaplanan temel seviye enerjisindeki  

atmaların gücünü belirtir. Periyot ise saniyedeki atmaların birbirine olan uzaklığını 

belirtir. Radyo frekans parazitleri ve rasgele olan sinyallerin ikisi içinde burada da bir 

eşik  konulur. Bu eşiğin değeri  hesaplanır. Periyot ise verinin kaç kere katlandığına 

dayanır (Bu tamamlanmamış gama fonksiyonunu tersine çevirmek anlamına geliyor).  

Atmanın skoru, bu atma genliğin eşik değerine oranıdır. 1‘den büyük bir değere sahip 

atma ise rapor edilir. 
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kolaylaştırır. 

 

En İyi Üçlü Atma 

Atmalar için bir test daha vardır. Bu test, eşit aralıklı üç atmaya bakmaktır. 

Bunu yapmak için, ekran koruyucu belirli bir eşik enerjisinin üzerindeki her atma  

çiftine bakar. Sonra bu çift atışlar arasındaki atmalara bakılır. Çift arasında eğer atma 

varsa, tespit edilip Berkeley’e gönderilir. 

 

 

Eğer bir üçlü atma bulunursa,  temel sinyal seviyesine  atmaların  gücünü ve 

atmalar arasındaki zamanı  saniye olarak gösteren bir çizgi çizilir.  

Kuvvet ve periyodun aşağısında gösterilen grafik, bu çalışılan bu veri parçasındaki 

bulunan en iyi üçlü atmayı gösterir. Üç atma da,  sarı, kısa tik işaretleri ile belirtilir. 

Not: Eğer belirgin bir triplet bulunamazsa bu grafik çizilmez. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            i 



 
 

Burada,  hızlı fourier dönüşümlerinin, hesaplandıkları  andaki grafiksel 

görünümlerini izlenebilir. X-ekseni frekansı, y-ekseni enerjiyi ve z-ekseni zamanı 

belirtir. Burada farklı frekans çözünürlüğündeki fourier dönüşümlerinin farkları 

gözlemlenebilir. 0.075 Hz deki bir çözünürlük için 107 saniyelik bir veriyi içermesi için 

8 ayrı fourier dönüşümü yapılır. 0.14 Hz lik frekans çözünürlüğü için ise 16 adet 

dönüşüm yapılır. Her frekans çözünürlüğü yani dönüşümlerin zamanı ikiye katlanır. 

12000 Hz lik çözünürlükte 0.008192 saniyelik zaman çözünürlüğü elde edilir  yani, bir 

grafik için 131,072 FFT gerçekleşir! 

Bu, kısa atmaların elenmesini sağlar fakat frekans ölçümü kesin olamaz ve 

sürekli sinyalleri bulmak için duyarlılık azaltılır. 

Grafikteki renklerin bir anlamı yoktur. Belirgin bir dünya dışı sinyal bu 

grafikte görülmez, çünkü grafik etrafındaki birçok doğal sinyal ile kuşatılmıştır. Eğer 

bir şey görürseniz heyecanlanmayın, bu genellikle yerel ya da bir uydudan elde edilen 

güçlü bir kaynaktır. 

SETI@home ekran koruyucu bilgisayar yazılımı yaklaşık 18 ay önce faaliyete 

geçtiği günden beri 226 ülkede ki 2.6 milyon kullanıcı tarafından bilgisayarlara 

yüklendi. Ekran koruyucu şu ana kadar gerçekleştirilmiş olan en büyük bilgisayar 

yazılımı olarak nitelendiriliyor. Şu ana kadar tek başına 500.000 yıllık bir çalışmaya eş 

değer zamanda işlem yapıldı. 

Ekran koruyucu her gün 25 teraplopluk veriyi analiz ediyor. Bu işlemi bir çok 

bilgisayara bölerek 500.000$’lık maliyetle yapıyor. Bu güne kadar Arecibo teleskobun 

dan aldığı 500 milyon veriyi çeşitli algoritmları kullanarak 125 milyona düşürdü. Bu 

125 milyon da en iyi gaussionları veriyor. 
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merkez bürolarının bulunduğu eyaletlere göre listelenmiştir. Listede görülecek olan 

Oran başlığının anlamı şudur;  

Farz edelim ki  bir şirketin 5 çalışanı olsun. Şirket için çalışan herkes SETI’ ye 

ayda 25$ lık yardımda bulunsun. O halde şirkette her ay bu paranın çalışan sayısı 

kadarlık katını SETI ye bağışlıyordur.  

 

  

Şirket İsmi Şehir Eyalet Oran Minimum  Bağış 

Miktarı 

Maksi

mum  

Bağış Miktarı 

      

Murphy Oil Ortaklığı El Dorado AR 1.00 $25.00 $1,000.00 

Adobe Systems İnc. San Jose CA 1.00 $15.00 $2,000.00 

Ericson, Inc. Richardson TX 1.00 $25.00 $1,000.00 

New York Tribune New York NY 2.00 $25.00 $1,000.00 

John D. and Catherine 

T. MacArthur Şirketi 

Chicago IL 3.00 $50.00 $25,000.00 

Senaro Laboratuvarları Norwell MA 0.50 $50.00 $500,00 
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 Dar Bant Parazitleri 

 

 

 

 

 

Bilindiği gibi Arecibo Radyo Teleskobu bir yerde sabitlenmiştir. Antenler, kısa 

periyotlar için hareketlendirilebilir olmasına rağmen SETI@home, çalışmaların da bu 

tekniği kullanmaz.  Teleskop kullanılmadığı zamanlarda Seti projelerinde araştırma 

görevini üstlenen bir sistemdir.  

Bu projede anten gökyüzünü izlemek yerine  zayıf sinyalleri alıp güçlendirir ve 

sonra tekrar 12 saniyelik periyoda indirir.  Çünkü teleskop doğrultusunda sinyalin 

kaynaktan alınması için geçen süre 12 saniyedir eğer sinyal uzun süre aynı şiddeteyse 

bunun arka fondan kaynaklanan bir parazit olduğu anlaşılır. 

Ekran koruyucuyu çalıştırdığımızda frekansı çok dar bir bölgede sınırlı olan 

dar band sinyalleri ekranda görülür. Arka fon sadece 1 piksel genişliğindedir. Eğer 107 

saniye boyunca sinyal sürekli ise yani sinyalde atma yoksa, bu yerden kaynaklanan bir 

sinyaldir.  
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değildir. Frekansın geniş bölgesini içeren geniş band sinyalleri aynı zamanda yerde de 

üretilir ve ekran koruyucu tarafından bulunur. Frekanslar daha geniş bölgelere daha az 

enerjiyle ,istenmeyen gürültüden arındırılmış sinyal frekanslarına çevrilebilir. Bazen 

yer kaynaklı parazitler bu tür sinyaller üretirler. Bunun bir örneği yukarıdaki grafikte 

görülmektedir. Güçlü radar sinyalleri anten ve alıcı sistemlerine tamamıyla 

yüklenmişlerdir. Ama bu Setinin araştırdığı sinyal değildir. 

 

Veriyi Test Etme Ve Sağlama 

 

 
 
 
 
 
 

Etrafımızda farklı uygarlıklardan gelen sinyaller grafiklerde gürültünün içinde 

gizlenirler. Grafikten gözle bu sinyali ayırt etmek mümkün değildir. Ancak detaylı 

çözümleme yapan bilgisayarlarla bu iş daha kolay olacaktır. Eğer ekran koruyucuyu 

kullanırken ekran da dikkat çekici sinyallere rastlanırsa sinyalin doğruluğu test 

edilmeden basına haber verilmemelidir. Bu konuda verilen yanlış bir alarm bütün ciddi 

Seti programlarının finansal desteğinin kesilmesine neden olabilir. Eğer gerçek bir 

sinyal bulunursa SETI@home tüm kullanıcılarını  bu durumdan haberdar edecektir. 
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