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Özet: Bu çalışmada kablosuz internet erişimi için hafif sıklet bağlam bilinçli ağ güvenliği 
sistemi sunmaktayız. Sistemimiz Android uygulaması ve G&ALF adını verdiğimiz web 
tarayıcı eklentisinden oluşmaktadır. Android uygulaması, bulunduğu çevredeki kablosuz 
ağların konfigürasyon ayarlarının bilgisini toplamak ve topladığı verilere göre ağın güvenlik 
seviyesini değerlendirmek ile sorumludur. Değerlendirme sonuçları Bluetooth bağlantısı ile 
G&ALF’a gönderilir. G&ALF da web tarayıcısının internet erişiminde kullanıcının güvenli bir 
şekilde internet kullanımını  sağlayacak kısıtlamalara karar verir. Bu çalışmada bağlam bilinçli 
güvenlik sistemine ek olarak, kablosuz ağ güvenliği değerlendirmesi için kullanılan ölçütleri 
de sunmaktayız. 
 
Anahtar Sözcükler: Google Chrome, Android, Bağlam Bilinçli Ağ Güvenliği, Kablosuz 
Ağlar 
 
Abstract: In this study, we present a lightweight context-aware security system for wireless 
Internet access. Our system consists of an Android mobile application and a web browser 
plug-in called G&ALF. The Android application is used to retrieve the public configuration 
parameters of available wireless connections, evaluate the context and assess the security level 
of the wireless network. Then, the assessment outcome is sent to G&ALF, which controls the 
Internet access of users. In addition to proposed context-aware security system, we describe 
the security assessment criteria that is used in our system design. 
 
 

1. Giriş 
 
Teknolojik cihazların kullanım alanlarının 
genişlemesi ile birlikte kablosuz internet 
bağlantısı üzerinden çalışan yaygın ve zengin 
içerikli servisler, kişisel ve iş hayatımıza daha 
fazla entegre olmuştur. Bu nedenle akıllı ağ 
güvenliği sistemlerine olan ihtiyaç artmıştır 
[1]. Bu sistemlere örnek gösterilebilecek 
yöntemlerden en önde gelenlerinden biri 
Bağlam Bilinçli Ağ Güvenlik (BBAG) 
sistemidir.  BBAG sistemleri çevresel 
faktörleri göz önünde bulunduran ve bağlı 
oldukları sistemin güvenlik önlemlerinin 
hangi seviyede çalışması gerektiğine karar 
veren yapılardır. BBAG sistemleri konum, 
zaman, kullanıcılar ve sistemin etrafındaki 
diğer kullanıcılar gibi çevresel faktörlerin 

kombinasyonlarından istifade eden bir 
güvenlik kavramını yaşama geçirirler. Bu 
faktörlere IP adresleri ve ağ trafiğindeki 
paketlerin bilgileri de eklenebilir. 
 
Bu çalışmada kablosuz internet bağlantısı 
üzerinden çalışan Hafif sıklet Bağlam Bilinçli 
Ağ Güvenliği Sistemi (HBBAGS) 
önerilmektedir. HBBAGS kablosuz ağ 
bağlantısının güvenlik seviyesini 
değerlendirip, G&ALF adı verilen web 
tarayıcısı eklentisini kontrol ederek erişilebilir 
web alanlarının belirlenmesi için 
tasarlanmıştır. HBBAGS kablosuz cihazların 
ve bağlamsal verilerin çeşitliliği göz önünde 
bulundurularak hafif sıklet ve kolay 
kurulabilir şekilde tasarlanmıştır.  



Bildirinin sonraki bölümünde BBAG’ler ile 
ilgili daha önce yapılan literatür çalışmaları 
ele alınacaktır. Üçüncü bölümde HBBAGS 
detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Dördüncü 
bölümde ise uygulamanın olası 
zorluklarından ve ilk sonuçlardan 
bahsedilecektir. Beşinci ve son bölümde ise 
genel çıkarımlar ve olası çalışma konuları 
tartışılarak çalışmamız  sonlandırılacaktır. 
 
2. Bağlam Bilinçli Ağ Güvenlik 
Sistemlerine Genel Bakış  
 
Bu bölümde literatürde tanımlanmış BBAG 
sistemleri ile ilgili bilgiler aktarılacaktır.  
 
İlk olarak 2003 yılında Meyer ve 
Rakotonirainy [2] tarafından önerilmiş BBAG 
sistemini ele alacağız. Bu çalışmada yazarlar 
ev ağlarının güvenliğindeki kullanıcıların 
gizliliğini sağlamak için şirketlerin kullandığı 
BBAG sistemlerine ihtiyaç olacağını 
belirtmişlerdir. Cep telefonlarının sadece 
telefonun sahibi ile aynı mekanda olduğu 
zaman erişilebilir olması, bir masa üzerinde 
bulunan resmin kişiye göre değişmesi vb. 
örnekler çalışmada belirtilmiş belli başlı 
örneklerdir. Ek olarak, BBAG tabanlı 
kablosuz ev ağının sağlaması zorunlu olan 
gereksinimleri belirlemişlerdir. Bu 
gereksinimler donanım ayırma katmanı, 
bağlam yönetimi ve kişisel gizlilik yönetimi 
olarak sıralanabilir. 
 
Ev ağlarındaki çalışmaya ek olarak BBAG 
tabanlı mobil ve kablosuz ağlarda çalışan 
sistemlere [3] ve [4] örnek olarak 
gösterilebilir. 
 
Başka bir çalışma, 2014 yılında Jiafu vd. [5] 
tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, bir 
BBAG sistemini, bir araçsal Siber Fiziksel 
Sistem ile birleştirmeyi öneren bir yaklaşım 
geliştirilmiştir. Buna ek olarak, Araçsal 
Sosyal Ağlar ile Mobil Bulut Bilişim  
birleştirerek bulut sisteminden yararlanmayı 
önermişlerdir. Örnek çalışma olarak bağlam 
bilinçli dinamik park servisi sağlayan bir 
sistem sunmuşlardır. Bu çalışma ayrıca üç 

probleme çözüm sunmaktadır: Bağlam 
bilinçli güvenlik riski tahmini, bağlam bilinçli 
dinamik araç yönlendirmesi ve bağlam 
bilinçli araçsal bulut sistemi. 
 
Bağlam Bilinçli Güvenlik kullanan ağlarda 
diğer önemli bir kriter de kişisel gizliliğin 
kontrol altında tutulmasıdır. İnsanlar güvenlik 
adına mahremiyetlerini zedeleyecek olan 
sistemleri kullanmaktan çekinebilirler. İlgili 
çalışma Jiang ve Landay tarafından [6]’te 
sunulmuştur. 
 
3. Hafif Sıklet Bağlam Bilinçli Ağ 
Güvenliği Sistemi 
 
Bu bölümde Şekil I’de gösterilen Hafif sıklet 
Bağlam Bilinçli Ağ Güvenliği Sistemini 
anlatacağız. HBBAGS mobil uygulama ve 
G&ALF adı verdiğimiz Chrome eklentisi 
olmak üzere iki ana parçadan oluşmaktadır. 
Mobil uygulama Android işletim sistemi için 
geliştirilmiştir ve güvenlik değerlendirmesi 
yapması amacıyla erişilebilir kablosuz 
ağlardan gerekli bilgileri toplamak için 
kullanılır. Daha sonra değerlendirme 
sonuçları kullanıcının bilgisayarına 
gönderilir. G&ALF değerlendirme 
sonuçlarına göre kullanıcının internet 
erişimini ne ölçüde kısıtlayacağı kararını 
verir. Çalışmamız dört ana adımdan 
oluşmaktadır: 
  
 1: Bağlam Bilgisini Toplama: Bu adımda, 
Android uygulaması (Şekil II) ağın güvenlik 
ayarları ile ilgili özellikleri toplar. Bu 
özellikler şu şekilde gruplandırılabilir: 
Güvenlik protokolleri ve şifreleme 
algoritmaları  (NONE, Wired Equivalent 
Privacy - WEP, WiFi Protected Access - 
WPA, WiFi Protected Access II - WPA2, 
Temporal Key Integrity Protocol - TKIP, 
Counter Mode with Cipher Block Chaining 
Message Authentication Code Protocol - 
CCMP), konum bilgisi (Alışveriş 
Merkezi, Kafe, Ev, Okul, İş) ve kimlik 
doğrulama protokolleri (NONE, Pre-Shared 
Key - PSK, Extensible Authentication 



Protocol - EAP, Wi-Fi Protected Setup - 
WPS). 

 
Şekil I. Hafif Sıklet Bağlam Bilinçli Ağ Güvenliği 
Sistemi 

 
2: Bağlam Değerlendirmesi: Olası bütün 
kablosuz ağ değerleri mobil uygulamanın 
içerisindeki veritabanında tutulur. Mobil 
uygulamanın bir parçası olan puanlandırma 
algoritması parametrelerin var olup 
olmadığını kontrol ederek değerlendirme 
sonucunu hesaplar. Değerlendirme sonucunu 
elde etmek için kullandığımız kriterler Tablo 
I’de verilmiştir. Değerlendirme sonucu 
kablosuz ağlardaki özelliklerin olup 
olmadığına göre kontrol edilir ve daha 
önceden belirlenmiş soyut güvenlik seviyeleri 
ile eşleştirilir. Puanlama sonucu 1 ile 15 
arasındadır ve şu şekilde gruplandırılabilir: 0-
3 puan çok güvensiz, 4-6 puan güvensiz, 7-9 
puan normal, 10-12 puan güvenli, 13-15 
puan çok güvenli. 

 
Şekil II. Android uygulamasının görüntüsü 

 
3: Veri alışverişi: Bu katmanda, mobil 
uygulamada değerlendirilen ağın aldığı puan, 
Bluetooth aracılığıyla diz üstü bilgisayara 
gönderilmektedir. 
 
4: İnternet Erişim Kontrolü: Çok kullanılan 
web alanları ve bu alanlara denk gelen 
güvenlik seviyeleri G&ALF içerisinde 
tutulur.  G&ALF erişilebilirlik bilgisini ve 
değerlendirme sonucunu kullanarak hangi 
web alanının erişilebilir hangilerinin ise 
erişilemez olacağına karar verir. Örnek 
olarak; eğer G&ALF’a  gelen değerlendirme 
sonucu çok yüksek değil ise kullanıcı 
Wikipedia gibi web sayfalarını gezebilirken 
herhangi bir bankanın internet bankacılığını 
kullanmaya çalıştığında Şekil III’teki uyarı ile 
karşılaşacaktır. 
 

 
Şekil III.  Chrome eklentimiz bir sayfayı blokla                              

dığında karşımıza çıkan görüntü 



5. Farklı Konumlardaki Kablosuz Ağların 
Değerlendirme Sonuçları 
 
Bu çalışmada önerilen sistemin farklı 
konumlarda yapılan testlerde beklenildiği gibi 
güvenlik kontrolünün en düşük olduğu 
kablosuz ağlar AVM’ler olarak tespit 
edilmiştir. Bu durumun oluşmasının en büyük 
nedenlerinden biri AVMlerin genel olarak 
çok fazla kişinin kullanımına açık hale 
getirilmesi için daha az kontrollü şekilde 
tasarlanmasıdır.  
 
Ev ağlarının güvenliği ise göreceli olarak 
AVM’lerden biraz daha yüksektir. Bunun 
nedeni ise anahtar dağıtım protokollerinin 
aktif olarak kullanılmasıdır. Yaptığımız 
denemeler sonucunda en yüksek güvenlik 
seviyesine ulaşan kablosuz ağ Boğaziçi 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ne aittir. 
Bu sonucun oluşmasının nedeni daha iyi 
düzenlenmiş olması ve daha fazla güvenlik 
protokolünün çalışır halde olmasıdır. 
 
6. Sonuçlar, Karşılaşılan Zorluklar ve 
Öneriler 
 
Bu çalışmada kablosuz ağlar için 
geliştirdiğimiz hafif sıklet bağlam bilinçli ağ 
güvenlik sistemi olan HBBAGS’yi anlattık. 
HBBAGS kablosuz ağın özelliklerini analiz 

ederek kullanıcının internet erişimini 
düzenlemek için kullanılmaktadır. 
HBBAGS’nin farklı konumlardaki kablosuz 
ağlarda yapılan değerlendirmeler sonucunda  
en güvensiz kablosuz ağların AVMlerdeki 
ağlar olduğu, en güvenli ağların ise üniversite 
içerisindeki ağlar olduğu tespit edilmiştir. 
 
HBBAGS’nin en önemli özellikleri  olarak 
kullanımının kolay olması ve kullanıcılar 
tarafından kolaylıkla anlaşılır olması 
gösterilebilir. Başka bir deyişle kullanıcılar 
kullanmak istedikleri bir web sitesine 
erişimin engellendiğinde bunun nedeninin ne 
olduğunu kolayca anlayabilirler.  
 
HBBGAS’nin geliştirilmesi sırasında 
karşılaşılan zorluklar ve olası geliştirmeler 
için öneriler aşağıdaki gibidir: 
 

• Kuşkusuz ki HBBAGS’nin şu 
aşamadaki en büyük eksikliği; farklı 
kullanıcıların farklı konumlarda 
topladığı bilgileri sadece mobil 
uygulamanın içerisinde depolaya-
bilmeleridir. İleriki dönemlerde 
bizim de geliştirmeyi düşündüğümüz 
en önemli özellik tek kullanıcılı 
sistem yapısını çok kullanıcılı sistem 
yapısı haline dönüştürmektir.  Bunun 
için düşünülmekte olan yapı şu 

Tablo I. HBBAG Kablosuz Ağ Değerlendirme Kriterleri 

Güvenlik Protokolleri  ve 
Şifreleme Algoritmaları 

Konum Bilgisi Kimlik Doğrulama 
Protokolleri 

Parametre Değer Parametre Değer Parametre Değer 
None 0 AVM 1 WPS -1 
WEP 1 Kafe 2 NONE 0 
WPA+TKIP 2 Ev 3 PSK 3 
WPA+CCMP+TKIP 3 Okul 4 EPS 5 
WPA +CCMP 4 İş 5   
WPA2+CCMP+TKIP 4     
WPA2+CCMP 5     



şekildedir: mobil düğümlerde 
toplanılan kablosuz ağ bilgileri 
internet aracılığıyla merkezi 
sunuculara gönderilecek ve makine 
öğrenmesi tabanlı bir sistem vasıtası 
ile bilgisi gönderilen kablosuz ağ ile 
ilgili değerlendirme yapılacaktır. Bu 
durumda hem mevcut kural tabanlı 
yapı daha esnek bir hale gelecektir 
hem de birden çok kullanıcının 
katılımıyla kendi kendine öğrenen ve 
daha doğru sonuçlar elde eden bir 
sistem tasarlanması imkanı olacaktır. 

• Geliştirme sırasında karşılaşılan en 
büyük zorluk ilk maddede 
bahsettiğimiz HBBAGS’nin merkezi 
olarak tasarlanmasını hızlıca hayata 
geçiremememizdir. Bunun nedeni ilk 
etapta toplanan kablosuz ağ 
verilerinin yeterli olmamasıdır. 
Çünkü bu durum toplanan veri 
miktarının az olmasına neden 
olmaktadır. Oysa merkezi sisteme 
geçiş yapmak ve sunucularda 
makine öğrenmesi tabanlı bir karar 
mekanizması çalıştırabilmek için şu 
ana kadar toplanandan daha fazla 
veri gerekmektedir. Aksi takdirde 
sistemin sağlıklı sonuçlar elde 
etmesi çok zor olacaktır. 

• Geliştirme ortamının Android olması 
ve sadece Chrome eklentisine sahip 
olması da bir önceki adımda 
karşımıza çıkan sıkıntının ana 
nedenlerinden bir tanesidir. Eğer  
HBBAGS daha fazla mobil işletim 
sisteminde çalışır ve daha fazla web 
tarayıcısı için eklenti sunar hale 
gelirse hem daha fazla kullanıcıya 
hitap etme şansı olacaktır hem de 
sistemin doğruluğu için gereken 
yeter veri miktarına ulaşacaktır. 

• HBBGAS’nin merkezi karar meka-
nizmasına geçtikten sonra olası 
önemli sorunları da göz ardı 
etmemek gerekir. Bunların başında 
sistemin kullanıcılardan topladığı 
verileri güvenli bir şekilde 

saklayabilmesi ve kullanıcılar ile 
iletişimin güvenliğinin sağlanması 
gelmektedir. Bu hem mahremiyet 
hem de veri bütünlüğünün 
sağlanması açısından önemlidir. 

 
Bağlam Bilinçli Ağ Güvenliği kavramının 
önemi önümüzdeki dönemde artan gezgin 
veri kullanımı ve kritik servislere kablosuz 
ağlardan erişimin artışı ile önem kazanacaktır. 
Çalışmamızda bu kavram doğrultusunda, 
hafif sıklet olan ama aynı zamanda bağlam 
bilinçli olarak kullanıcının güvenliğine katkı 
sağlayan bir sistem önerilmiştir. 
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