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Kablosuz ağ güvenliğinin artırılması amacıyla kullanılan yaklaşımlardan biri RF (radyo 

frekansı) parmak izlerine dayalı fiziksel katman güvenliği yöntemidir. Bu yöntemde, 

kablosuz vericilerin fiziksel katman devre elemanlarının üretim toleranslarından 

kaynaklanan ve iletim sinyallerine yüklenen özgün karakteristiklerden RF parmak izleri 

elde edilir. RF parmak izleri güvenlik amacıyla vericilerin kimlik tespitinde kullanılır. 

Bu tezde, kablosuz vericilerin sınıflandırılması için düşük hesaplama karmaşıklığına 

sahip yeni bir RF parmak izi çıkarım yöntemi geliştirilmiştir. Yöntemde kablosuz 

vericilere ait spektral RF parmak izleri olarak adlandırılan özgün karakteristikler, 

vericilerin açılma geçici rejim sinyallerine ait enerji spektrumundan elde edilmektedir. 

RF parmak izlerini oluşturan spektral bileşen sayısı, geçici rejim süresinin kestirimi 

yoluyla belirlenmektedir. Bu sürenin kestirimi için kayan pencere ortalama alma 

tekniğine dayalı bir yöntem geliştirilmiştir. Kestirim değerleri, iletim sinyallerinin 

yumuşatılmış anlık genlik karakteristiklerinden elde edilmiştir. Geliştirilen spektral RF 

parmak izi tekniğinin vericilerin sınıflandırmasında yüksek başarıma sahip olduğu 

802.11b WiFi alıcı-vericilerinden toplanan deneysel veriler kullanılarak gösterilmiş ve 

sınıflandırma sonuçları hata matrisleriyle sunulmuştur. Parmak izlerinin ayırt etme 

kapasitesi, bir sınıf ayrılabilirlik ölçütü kullanılarak ölçülmüş ve Monte Carlo 

benzetimleri aracılığıyla farklı gürültü seviyeleri için değerlendirilmiştir. Önerilen 

spektral RF parmak izlerinin, özellikle düşük sinyal-gürültü oranı değerlerinde 

sınıflandırma performansı açısından literatürde yer alan iki farklı parmak izi çıkarım 

yönteminden daha iyi performansa sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, spektral parmak 

izlerinin çıkarılması aşamasının ve bu parmak izlerinin kullanıldığı sınıflandırıcının 

hesaplama karmaşıklığı analiz edilerek, sonuçlar mevcut iki parmak izi tekniği ile 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Spektral RF parmak izlerinin yanı sıra, literatürde 

yaygın olarak kullanılan bazı parmak izi çıkarım yaklaşımlarının başarımı da deneysel 

verilerle test edilmiştir. 
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Tez kapsamında,  geçici rejim sinyalinin kullanıldığı RF parmak izi tekniklerinin düşük 

örnekleme frekanslarında da başarım kaybı olmadan kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu 

sonuç, düşük tepki gecikmesi potansiyeline sahip bu tekniklerin, düşük örnekleme 

frekanslarında çalışan düşük maliyetli alıcılarla kullanılabileceğine işaret etmesi 

açısından önemlidir. Ayrıca, düşük SNR seviyelerinde geçici rejim sinyallerinin 

algılama başarımı Bayes tabanlı bir algılayıcı kullanılarak analiz edilmiş ve algılama 

hatalarının verici sınıflandırma başarımına etkisi incelenmiştir. 
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One of the approaches used to enhance wireless network security is the RF (radio 

frequency) fingerprint-based physical layer security technique. In this technique, RF 

fingerprints are obtained from the unique characteristics of wireless transmitters, which 

are induced by the manufacturing tolerances of the physical layer components on the 

transmission signals. The RF fingerprints are used to identify the wireless transmitters 

for security purposes. In this thesis, a low-complexity RF fingerprinting method for 

classification of wireless devices has been developed. The method is based on energy 

spectrum of the transmitter turn-on transient signals from which unique characteristics 

of wireless devices are extracted. These unique characteristics are called spectral RF 

fingerprints. The number of spectral components to be used are determined through a 

developed approach based on the estimated transient duration value. Transient duration 

estimation is achieved from the smoothed versions of the instantaneous amplitude 

characteristics of transmitter signals, which are obtained through a sliding window 

averaging method. It has been demonstrated that the developed spectral RF 

fingerprinting technique can be used to classify the transmitters with a high success rate 

by using experimental data collected from the 802.11b WiFi transceivers, and the 

classification performance has been described by a confusion matrix. The 

discrimination effectiveness of the spectral fingerprints is quantified by a class 

separability criterion and evaluated for different noise levels through Monte Carlo 

simulations. It has been demonstrated that the proposed fingerprints outperform the 

classification performance of two existing fingerprints especially at low signal-to-noise 

ratio (SNR). Furthermore, computational complexity analysis of the classifier using the 

developed spectral fingerprinting method has been presented. Additionally, some 

fingerprinting approaches commonly used in the literature have been tested with 

experimental data. 

 

In the thesis, it has been shown that RF fingerprinting techniques using transient 

characteristics can be used at low sampling rates without performance loss. This result 

is important in terms of practical implementation of these methods on the low cost 
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receivers operating at low sampling frequencies. Additionally, the detection 

performance for transient signals at low SNR levels has been analyzed using a Bayesian 

detector and the effect of detection errors on the classification performance has been 

examined. 

 

 

April 2019, 111 pages 

 

Key Words: Class separability measure, RF fingerprinting, spectral feature, radio 

transmitter turn-on transient, transient detection, transient energy spectrum, wireless 

device identification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 

 

 

Tez çalışması süresince yapılan tez izleme toplantılarına katılan ve fikirleri ile katkıda 

bulunan Danışmanım Prof. Dr. Ziya TELATAR, Prof. Dr. Atila YILMAZ, Prof. Dr. H. 

Gökhan İLK ve bölüm hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim. Tezin fikir babası olan, bu 

konudaki çalışmaları, akademik bilgi ve tecrübesi ile desteğini hiç mi hiç esirgemeyen 

değerli hocam Dr. Oktay ÜRETEN’e bilhassa teşekkür ederim. Fırtınalı karanlık bir 

denizde sağa sola yalpalarken bu tezi alıp çıkaran, bu seviyeye kadar getiren Dr. Öğr. 

Üyesi Selçuk TAŞCIOĞLU hocama minnettarım. Çocuklarım, eşim, annem, babam ile 

bütün aile fertlerime sabırları için teşekkür ederim... 

 

 

 

Memduh KÖSE                                                                                                        

Ankara,  Nisan 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

İÇİNDEKİLER 

 TEZ ONAY SAYFASI 

ETİK………………………………………………………………………………... i 

 ÖZET……………………………………………………………………………… ii 

 ABSTRACT…………………………………………………………………….…. iv 

 ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR……………………………………………………..….. vi 

 KISALTMALAR DİZİNİ………………………………………………….……. x 

 ŞEKİLLER DİZİNİ………………………………………………...................... xi 

 ÇİZELGELER DİZİNİ…………………………………………………………. xiv 

1. GİRİŞ…………………………………………………………………….. 1 

2. RF PARMAK İZİNE DAYALI SINIFLANDIRMA SİSTEMİ………. 11 

2.1 Önişleme Aşaması………………………………………………............... 11 

2.2 Sinyal Algılama Aşaması………………………………………………… 12 

2.2.1 Kullanılan sinyal kısımları………………………………………………. 13 

2.2.2 Geçici rejim sinyallerinin algılanması…………………………………... 13 

2.2.3 CUSUM(CUmulative SUM) algoritması ile sinyal algılama…………... 14 

2.2.4 Bayes tabanlı basamak algılayıcı…………………................................... 20 

2.2.5 Bayes tabanlı rampa algılayıcı………………........................................... 21 

2.3 Öznitelik Çıkarma………………………………………………………... 22 

2.3.1 Genlik tabanlı öznitelikler……………………………………………….. 22 

2.3.1.1 Hilbert dönüşümü………………………………………………………… 23 

2.3.1.2 Anlık genlik karakteristikleri…………………………………………….  26 

2.3.2 Dönüşüm tabanlı öznitelikler……………………………………………. 27 

2.3.3 İstatistiksel öznitelikler…………………………………………………... 28 

2.3.3.1 Ortalama………………………………………………………………….. 29 

2.3.3.2 MOD (Tepe değer)…………………………………………………..……. 29 

2.3.3.3 Standart sapma……………………………………………………….…... 29 

2.3.3.4 Varyans……………………………………………………………………. 30 

2.3.3.5 Değer aralığı…………………………………………………………...….. 30 

2.3.3.6 Çeyreklik değerler……………………………………………………..…. 30 

2.3.3.7 Ortanca……………………………………………………………………. 31 



viii 

 

2.3.3.8 Çarpıklık……………………………………………………………..…… 32 

2.3.3.9 Savrukluk…………………………………………………………………. 33 

2.3.4 Temel bileşen analizine dayalı öznitelikler…………............................... 33 

2.4 Sınıflandırma………………………………………................................... 34 

2.4.1 En yakın komşu sınıflandırıcı (kNN)……………………………………. 35 

2.4.2 Olasılıksal sinir ağları sınıflandırıcı (PNN)……………………............... 37 

3. IEEE 802.11b (WiFi) SİNYALLERİ……………………………………. 41 

3.1 WiFi Sinyallerinin Toplanması………………………………………….. 41 

3.2 WiFi Vericilerinin Açılma Geçici Rejim Sinyal Karakteristikleri……. 42 

 4. KAYNAKLARDA YER ALAN ÖNEMLİ ÖZNİTELİKLERİN WiFi 

VERİCİLER İÇİN SINIFLANDIRMA BAŞARIMI……..…………… 
47 

4.1 
Betimleyici İstatistiklere Dayalı Özniteliklerin Sınıflandırma 

Başarımı…………………………………………………………………... 

 

47 

4.2 Polinom Uydurma Yöntemi Kullanarak RF Parmak İzi Çıkarımı….... 53 

4.2.1 Öznitelik çıkarımı ve normalizasyon………………………………......... 54 

4.2.2 Başarım değerlendirmesi……………………………………………….... 57 

4.2.3 Polinom derecesinin belirlenmesi……………………………………....... 57 

4.2.4 Geçici rejim süresi testi…………………………………………………... 58 

4.2.5 Hesaplama süresi testi………………………………………………....…. 59 

4.2.6 Polinom uydurma yöntemi kullanarak RF parmak izi çıkarımı 

sonuçları…………………………………………………………………... 
61 

4.3 Genlik Öznitelikleri……………………………………………………..... 61 

4.3.1 PNN ve kNN sınıflandırıcıların genlik öznitelikleri için 

başarımlarınınkarşılaştırılması……………………………..…………… 
61 

5. GEÇİCİ REJİM ALGILAMA HATALARININ RF PARMAK İZİ 

SINIFLANDIRMA BAŞARIMINA ETKİSİ…………………………… 63 

5.1 Bayes Tabanlı Rampa Algılayıcının Düşük SNR Başarımı………...….. 63 

5.2 Geçici Rejim Algılama Hatalarının RF Parmak İzi Sınıflandırma 

Başarımına Etkisi…………………………………………………….…... 
65 

6. GEÇİCİ REJİME DAYALI RF PARMAK İZİ ÇIKARIM 

YÖNTEMİNDE DÜŞÜK ÖRNEKLEME FREKANSI ETKİSİ……… 
68 

6.1 Örnek Seyreltme İşlemi………………………………………………….. 68 

6.2 Test 1: Geçici Rejim Sinyallerinde Örnek Seyreltme……………..…… 71 

6.3 Test 2: Temel Bant Sinyallerinde Örnek Seyreltme……………….…... 72 

6.4 Örnek Seyreltme İşleminin Sınıflandırma Başarımına Etkisinin 

Değerlendirilmesi…………………………………………………………. 
72 



ix 

 

7. GEÇİCİ REJİM SİNYALLERİNİN ENERJİ SPEKTRUMUNA 

DAYALI RF PARMAK İZİ ÇIKARIMI……………………...………... 
76 

7.1 Hilbert Dönüşümü ve Temel Banda İndirme……………………..……. 76 

7.2 Geçici Rejim Sinyali Algılama………………………………………….... 77 

7.3 Spektral RF Parmak İzlerinin Üretilmesi……………………………..... 80 

7.4 Hesaplama Karmaşıklığı………………………………………………… 83 

7.5 Toplamsal Gürültünün Spektral Özniteliklere Etkisi………………..... 85 

8. ÖNERİLEN SPEKTRAL ÖZNİTELİKLERİN SINIFLANDIRMA 

BAŞARIMI………………………………………………………………... 88 

8.1 Öznitelik Kümelerinin Sınıflandırma Kabiliyeti…………………..…… 88 

8.2 Geçici Rejim Süresi ve Öznitelik Boyu……………………………….…. 89 

8.3 Yüksek SNR Seviyelerinde Sınıflandırma Başarımı………………...…. 89 

8.4 Toplamsal Gürültünün Sınıflandırma Başarımına Etkisi…………...… 91 

9. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME…………………………………. 96 

 KAYNAKLAR……………………………………………………………. 100 

 EKLER……………………………………………………………………. 106 

 EK 1 Bayes Tabanlı Basamak ve Rampa Algılayıcıların 

Genelleştirilmiş Matris Formları………………………………..… 
107 

 EK 2 Bazı Türkçe Terimlerin İngilizce Karşılıkları…………………… 109 

 ÖZGEÇMİŞ…………………………………………………………......... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

KISALTMALAR DİZİNİ 

CM 

CNN 

CUSUM 

Confusion Matrix (Hata Matrisi) 

Convolutional Neural Networks (Evrişimsel Sinir Ağı) 

CUmulative SUM (Birikimli Toplam) 

D2D Device to device (Cihazdan Cihaza iletişim) 

DFT Discrete Fourier Transform (Ayrık Fourier Dönüşümü) 

FFT Fast Fourier Transform (Hızlı Fourier Dönüşümü) 

GSM Global System for Mobile Communications (Mobil İletişim              

için KüreselSistem) 

IF Intermediate Frequency (Ara Frekans) 

IoT 

IQR 

Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) 

Interquartile Range (Çeyreklikler Aralığı) 

ISM Industrial, Scientific, and Medical frequency bands (Endüstriyel, 

Bilimsel ve Medikal Frekans Bandları) 

kNN k-Nearest Neighbors (En Yakın Komşuluk) 

LDA Linear Discriminant Analysis (Doğrusal Ayrımsayıcı Çözümleme) 

MDA Multiple Discriminant Analysis (Çoklu Ayrımsayıcı Çözümleme) 

NFC Near Field Communication (Yakın Alan Haberleşme)   

PCA Principal Component Analysis (Temel Bileşen Analizi) 

PNN 

RBF 

Probabilistic Neural Networks (Olasılıksal Sinir Ağları) 

Radial Basis Function (Radyal Bazlı Fonksiyon) 

RF Radio Frequency (Radyo Frekansı) 

SNR Signal-to-Noise Ratio (Sinyal Gürültü Oranı) 

USRP Universal Software Radio Peripheral 

V2V Vehicle to vehicle (Taşıttan taşıta) 

VHF Very High Frequency (Çok Yüksek Frekans) 

VXI VMEbus eXtensions for Instrumentation 

WiFi Wireless Fidelity 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 

WLAN Wireless Local Area Networks (Kablosuz Yerel Alan Ağları) 

WPAN Wireless Personal Area Network (Kablosuz Kişisel Alan Ağı) 

5G Fifth Generation (Beşinci nesil) 

  

 

 

 

 

 



xi 

 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Şekil 2.1 RF parmak izi çıkarma sistemi…………………………….…………. 11 

Şekil 2.2 WiFi vericisi sinyal kısımları……………………………….………... 13 

Şekil 2.3 Basamak değişimi içeren sinyal ve değişimden önce ve sonraki 

ortalama değerler……………………………………………………... 15 

Şekil 2.4 Basamak değişimi içeren iki farklı sinyal ile karşılık gelen log-

olabilirlik oranı ve birikimli toplam değerleri……………………… 19 

Şekil 2.5 Gauss gürültülü basamak sinyali ve değişim noktası için basamak 

algılayıcı ile elde edilen sonsal olasılık yoğunluğu……………….…. 21 

Şekil 2.6 Gauss gürültülü rampa sinyali ve değişim noktası için rampa 

algılayıcı ile elde edilen sonsal olasılık yoğunluğu ……..…………… 22 

Şekil 2.7 Hilbert dönüşümünü tanımlamak için kullanılan gösterim………… 23 

Şekil 2.8 H(w)’nın karmaşık frekans tepkisi…………………………………. 24 

Şekil 2.9 Hilbert dönüşümü: (a) cos(wt) ve dönüşümü (b) sin(wt)……………..   24 

Şekil 2.10 xc(t) ve xr(t) sinyalleri arasındaki ilişki……………………………… 25 

Şekil 2.11 Hilbert dönüşümü ve cos(wot)’nin analitik hali…………………….. 25 

Şekil 2.12 Hilbert dönüşümü spektrumu: (a) cos(wot)’nin spektrumu (b) 

cos(wot)’nin Hilbert dönüşümü sin(wot)’nin spektrumu (c) 

cos(wot)’nin analitik sinyalinin spektrumu…………………………. 26 

Şekil 2.13 Sağa çarpık dağılım (a) sola çarpık dağılım (b)…………………….... 32 

Şekil 2.14 En yakın komşuluk algoritmasının iki boyutta gösterimi………..…… 36 

Şekil 2.15 PNN ağ yapısı (Specht 1990)………………………………………. 38 

Şekil 3.1 Sinyal toplama düzeneği…………………………………………..….. 42 

Şekil 3.2 Verici güç artırma rampası……………………………………..…... 43 

Şekil 3.3 IEEE 802.11b vericilerinden yakalanan IF sinyali (mavi) ve buna 

karşılık gelen anlık genlik (kırmızı)…………….………………..…. 44 

Şekil 3.4 Sekiz farklı WiFi vericisinden toplanan IF sinyalleri………………. 45 

Şekil 3.5 Sekiz farklı WiFi vericisine ait karmaşık geçici rejim sinyallerinin 

anlık genlikleri (sol kısım), gerçek ve sanal kısımları (sağ 

kısım)….…….………………………………………………………... 46 

Şekil 4.1 Her bir vericiden alınan ölçümlerin ortalama kutu diyagramları.….… 49 

Şekil 4.2 Öznitelik kümesi-4 için üç boyutlu uzay gösterimi………………… 52 

Şekil 4.3 Dört farklı öznitelik kümesi için sınıflandırma doğrulukları……..… 53 

Şekil 4.4 Bir verici geçici rejim sinyali ve bu sinyale uydurulan ikinci ve 

beşinci dereceden polinomsal eğriler……………………...... 55 



xii 

 

Şekil 4.5 Sekiz WiFi vericisinin her birinden alınan 20 ölçüm için elde edilen 

ikinci derece polinom katsayıları…………………………………..…. 56 

Şekil 4.6 Şekil 4.5’te verilen polinom katsayılarının normalize değerleri…… 57 

Şekil 4.7 Polinom uydurma sonucu bulunan ve normalize edilen özniteliklerin 

polinom derecesine karşı sınıflandırma başarımları……………… 58 

Şekil 4.8 Polinom uydurma yöntemiyle çıkarılan öznitelikler için geçici rejim 

süresine karşı sınıflandırma doğruluğu …………………………...…. 
59 

Şekil 4.9 PNN ve kNN sınıflandırıcıların örnek sayısına göre başarımları….... 62 

Şekil 5.1 Farklı SNR seviyelerinde Bayes tabanlı rampa değişim algılayıcının 

geçici rejim algılama başarımı…………………………………….… 64 

Şekil 5.2 Bayes tabanlı rampa değişim algılayıcı için geçici rejim başlangıç 

noktası kestirim hataları histogramı………………………….….. 64 

Şekil 5.3 Farklı SNR seviyelerinde geçici rejim algılama hatalarının 

sınıflandırma başarımı üzerindeki etkisi…………………..…….. 66 

Şekil 5.4 Geçici rejim algılamasının iki farklı SNR seviyesinde 

gerçekleştirilmesi durumunda PCA özniteliklerin sınıflandırma 

başarımı………………………………………………………………. 66 

Şekil 5.5 Geçici rejim algılamasının (a) 20 dB ve (b) 8 dB’de 

gerçekleştirilmesi 

durumunda test geçici rejimlerinden çıkarılan temel bileşenlerin ilk 

ikisi…………………………………………………………………… 67 

Şekil 6.1 Örnek seyreltme süreci blok diyagramı………………………..… 69 

Şekil 6.2 Sekiz vericiden (a) 5 GSamples/s ve (b) 100MSamples/s örnekleme 

hızlarındaki geçici rejimlerin anlık genlikleri. Her verici için 100 

geçici rejim gösterilmiştir……………………………………..……… 70 

Şekil 6.3 Test 1: Geçici rejim sinyallerinin örnek seyreltme işlemi………….. 71 

Şekil 6.4 Test 2: Temel bant sinyallerinin örnek seyreltme işlemi…………..…. 72 

Şekil 6.5 Logaritmik ölçekte verilen farklı örnekleme hızlarındaki Genlik (a) 

ve PCA (b) öznitelikleri için başarım değerlendirme testi sonuçları: 

Test 1 için ortalama sınıflandırma doğrulukları (kırmızı çemberli 

kesikli çizgiler) ve Test 2 (düz çizgiler). (c) ve (d) Test 1 için (e) ve 

(f) Test 2 için sınıflandırma sonuçlarının kutu diyagramları………… 73 

Şekil 7.1 Spektral parmak izi çıkarım sistemi blok diyagramı…………………. 77 

Şekil 7.2 Alınan bir WiFi sinyalinin anlık genliği (üstte) ve buna karşılık gelen 

kayan bir pencereyle elde edilen ortalama değerler (altta)…………… 79 

Şekil 7.3 Sekiz farklı WiFi vericisine ait enerji spektral katsayıları…………… 81 

Şekil 7.4 Yakalanan bir IEEE 802.11b vericisi geçici rejim sinyalinin 24 dB 

(üst) ve 12 dB (alt) SNR seviyeleri için anlık genlik değerleri………. 86 

Şekil 7.5 Yüksek SNR (a) ve 0 dB SNR (b) değerinde spektral öznitelikler… 87 



xiii 

 

Şekil 7.6 Yüksek SNR (a) ve 0 dB SNR (b) değerinde PCA öznitelikler……. 87 

Şekil 8.1 Ölçüm SNR seviyesinde Spektral(3), PCA(5) ve Genlik öznitelikler 

için ortalama sınıflandırma hata histogramları…………………….…. 91 

Şekil 8.2 Farklı SNR seviyelerinde Spektral(3), Genlik(1024) ve PCA(5) 

öznitelikler için ortalama sınıflandırma hata oranları……………..…. 94 

Şekil 8.3 0dB SNR seviyesinde Spektral(3) ve PCA(5) öznitelikler için 

ortalama sınıflandırma hata histogramları……………….…………... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

ÇİZELGELER DİZİNİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 1.1 Kimlik tespitinde fiziksel katman RF parmak izlerinin kullanıldığı 

çalışmaların özeti………………………………………………….. 
5 

Çizelge 1.2 Spektral parmak izlerini kullanan verici kimlik tespit yöntemleri.. 7 

Çizelge 3.1 IEEE 802.11 standart teknik bilgi tablosu……………………….. 41 

Çizelge 4.1 Dört farklı öznitelik kümesi için sınıflandırma doğrulukları………. 49 

Çizelge 4.2 Öznitelik kümesi-1 için hata matrisi……………………………... 51 

Çizelge 4.3 Öznitelik kümesi-2 için hata matrisi……………………………….. 51 

Çizelge 4.4 Öznitelik kümesi-3 için hata matrisi……………………………….. 51 

Çizelge 4.5 Öznitelik kümesi-4 için hata matrisi……………………………….. 51 

Çizelge 4.6 Anlık genliklerin ve karşılık gelen polinom katsayılarının öznitelik 

olarak kullanıldığı durumlarda bir test ölçümü için ortalama 

hesaplama süreleri……………………………………………….. 60 

Çizelge 6.1 Örnek seyreltme oranları ve karşılık gelen örnekleme 

frekansları……………………………………………………….…. 70 

Çizelge 7.1 Üç farklı öznitelik için öznitelik çıkarımını içeren test aşaması  

hesaplama karmaşıklığı………………………………………….. 
85 

Çizelge 8.1 Yüksek SNR’da spektral öznitelikler için sınıflandırma sonuçları 92 

Çizelge 8.2 Yüksek SNR’da spektral öznitelikler için J  değerleri………….. 92 

Çizelge 8.3 Yüksek SNR’da PCA öznitelikler için sınıflandırma sonuçları…… 92 

Çizelge 8.4 Yüksek SNR’da PCA öznitelikler için J  değerleri……………… 92 

Çizelge 8.5 10dB SNR’da spektral öznitelikler için sınıflandırma sonuçları… 93 

Çizelge 8.6 10dB SNR’da spektral öznitelikler için J  değerleri………………. 93 

Çizelge 8.7 10dB SNR’da PCA öznitelikler için sınıflandırma sonuçları……. 93 

Çizelge 8.8 10dB SNR’da PCA öznitelikler için J  değerleri………………... 93 



1 

 

1. GİRİŞ 

Kablosuz haberleşme sistemlerinin son yıllarda askeri ve sivil uygulamalarda çok hızlı 

yaygınlaşmasıyla birlikte bu cihazlarla yapılan iletişim güvenliğinin önemi giderek 

artmaktadır. Yeni nesil haberleşme teknolojilerinin sağladığı yüksek hızlarda iletişimin, 

düşük tepki gecikmesi ve yüksek güvenlik kısıtları altında gerçekleşebilmesi için 

mevcut güvenlik yöntemlerine ek, verimli ve etkili kablosuz güvenlik yöntemlerinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bağımsız araştırma kurumları, büyük araştırma merkezleri 

ve kablosuz cihaz üreticileri son yıllarda yayınladıkları raporlarda bu konunun önemini 

vurgulamaktadırlar (Anonymous 2019a, b, c, d, e). Bu problem için önerilen 

yaklaşımlardan biri fiziksel katman güvenliği yöntemidir. Bu yöntemde, kablosuz 

aygıtların fiziksel katmanındaki donanım farklılıklarından kaynaklanan karakteristik 

özellikleri taşıyan RF parmak izleri kullanılmaktadır.  

RF parmak izi çalışmalarının geçmişi ikinci dünya savaşına kadar dayanmaktadır 

(Danev vd. 2012). İlk radarların kullanılmasıyla dost-düşman radar ayrımı önemli hale 

gelmiş, radar sinyallerinin tanınması ve ayırt edilmesi tarafların üstünlük sağlamasında 

belirleyici etkenler arasında yer almıştır. Bu dönemde, alınan radar sinyalleri kayıtlı 

radar sinyal görüntüleriyle karşılaştırılarak kullanıcılar tarafından görsel olarak 

sınıflandırılmıştır. Bu konudaki yöntemler 1990’larda bilgisayarların gelişimi ve işlem 

kapasitelerinin artmasıyla yasa dışı çalıştırılan VHF ve FM telsizlerin tespitinde 

kullanılmıştır (Toonstra ve Kinsner 1995). Sonraki yıllarda verici çeşitliliğinin ve 

sayısının artmasıyla birlikte daha etkili yöntemlerin geliştirilmesi gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Fiziksel katman kimlik tanıma teknikleri; arızalı aygıt algılama, aygıt 

kopyalama ve kablosuz ağların erişim denetimi gibi amaçlarla kullanılması önerilmiştir. 

Zaman içinde iletilen sinyallere ait çeşitli karakteristik özellikler araştırılmış ve bunlara 

dayalı farklı tanımlama sistemleri önerilmiştir. Bu konularda yapılan çalışmaların 

sistematik özeti Danev vd. (2012) tarafından sunulmuştur.    

Günümüz haberleşme sistemlerinin kimlik doğrulamasında karakterlere dayalı şifreleme 

teknikleri kullanılmaktadır. Bu yaklaşımda, kullanıcıların belirlediği belli karakter 

uzunluğundaki şifreler, şifreleme algoritmaları kullanılarak ilgili protokol haberleşme 
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sinyalinin bir parçası olarak iletilir. Alıcı tarafta aynı algoritma ve protokol tarafından 

çözülür. Kullanıcıların dikkatsizliği, kolay şifre belirlenmesi, internet ortamının 

yaygınlaşması ve işlem gücünün artması gibi etkiler bu şifrelerin ve protokollerin 

çözülmesini kolaylaştırmaktadır. Bu şifrelerin çözülmesi ve yayılması; gizli ve önemli 

bilgilerin açığa çıkmasına, kullanılan ağa zarar verilmesine, maddi ve zaman kaybına 

neden olabilmektedir. Bu nedenle, resmi ve özel kurumlar ile şirketler kablosuz 

güvenlik için büyük yatırımlar yapmaktadırlar.  

Tez kapsamında ele alınan RF parmak izi tekniklerine dayalı kablosuz güvenlik 

yöntemlerine olan ilgi, son yıllarda nesnelerin interneti (Internet of Things -IoT-) 

güvenliğinde aday bir yöntem olarak önerilmesi sebebiyle daha da artmıştır (Atzori vd. 

2010, Sicari vd. 2015, Sharaf-Dabbagh ve Saad 2016, Xu vd. 2016, Peng vd. 2018, 

Talbot vd. 2018, Köse vd. 2019). IoT aygıtların akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı 

fabrikalar, otonom araçlar, aygıttan aygıta (Device-to-Device -D2D-) ve araçtan araca 

(Vehicle-to-Vehicle -V2V-) haberleşme sistemlerinde kullanılması önerilmektedir 

(Anonymous 2019a, b, c, d, e). IoT aygıtların kaynak kısıtlı olmasından dolayı, bu 

aygıtlarda kullanılacak kablosuz güvenlik yöntemlerinin düşük güç tüketimi ve düşük 

işlem gücü gereksinimine sahip olması beklenmektedir. Bu açıdan şifreleme tabanlı 

yöntemler bu aygıtlarda ilave yüke ve güvenlik açıklarına neden olmaktadırlar. RF 

parmak izlerinin kullanıldığı teknikler, ek donanım ve hesaplama yükü gereksinimi 

olmadan sadece donanımsal karakteristiklere bağlı olarak iletim sinyallerine 

yüklendiğinden dolayı, IoT sistemlerinin güvenliği için ümit vadeden bir yaklaşım 

olarak ortaya çıkmaktadırlar. Son dönemde, bu sistemlerin güvenliğinde RF parmak 

izlerinin kullanılabileceğini gösteren çalışmaların sayısı artmaktadır (Sharaf-Dabbagh 

ve Saad 2016, Xu vd. 2016, Baldini vd. 2017a, b, Baldini vd. 2018, Peng vd. 2018, 

Talbot vd. 2018, Köse vd. 2019).  

Bir vericiye ait RF parmak izlerinin farklı bir verici tarafından taklit edilmesi oldukça 

zor olduğundan, bunların kullanıldığı teknikler mevcut güvenlik çözümlerinin yanında 

oldukça dayanıklı bir ek güvenlik çözümü sağlama potansiyeline sahiptirler. RF parmak 

izleri taklit edilmek istendiğinde, sinyallerin üretilmesi aşamasında taklitçi aygıtın 

donanımsal farklılıklardan kaynaklanan kendi parmak izleri de üretilen sinyale 
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eklenecektir. Dayanıklı bir güvenlik sağlama avantajının yanı sıra bu tekniklerin 

sağladığı diğer bir avantaj ise güvenlik sorununun, açık sistemler arabağlaşım (Open 

Systems Interconnection -OSI-) modelinin ilk katmanı olan fiziksel katmanda 

çözülmesiyle üst katmanların işlem yükünün azaltılmasına olanak sağlamasıdır.  

Kablosuz vericilerin fiziksel katmanlarındaki devre elemanlarının üretim 

toleranslarından kaynaklanan özgün karakteristiklerin elde edilmesi işlemine RF 

parmak izi çıkarımı (RF fingerprinting), bu karakteristiklere de RF parmak izi (RF 

fingerprint)  adı verilmektedir. RF parmak izine dayalı bir verici kimlik tespit sistemi 

genel anlamda algılama, öznitelik çıkarımı ve sınıflandırma aşamalarından oluşur. Bu 

aşamalarda sırasıyla; tanımlanabilir bilgiyi içeren iletilen sinyal algıladıktan sonra, 

özgün özniteliklere sahip parmak izleri çıkarılır ve bu parmak izleri sınıflandırılır. 

Günümüze kadar yapılan çalışmalarda RF parmak izleri; VHF vericileri (Toonstra ve 

Kinsner 1995, Üreten ve Serinken 1999, Serinken ve Üreten 2000, Ellis ve Serinken 

2001), WiFi alıcı-vericileri (Üreten ve Serinken 2007, Suski vd. 2008, Brik vd. 2008, 

Klein vd. 2009a, Padilla vd. 2013, Reising vd. 2015, Köse ve Telatar 2010, Taşcıoğlu 

vd. 2017, Köse vd. 2019), GSM alıcı-vericileri (Williams vd. 2010a), UMTS alıcı-

vercileri (Kennedy vd. 2008a, b),  WiMAX alıcı-vericileri (Reising vd. 2015, Williams 

vd. 2010b), WPAN alıcı-vericileri (Hall vd. 2003, 2006, Danev ve Capkun 2009, 

Rehman vd. 2012, Bihl vd. 2016, Merchant vd. 2018) gibi çeşitli kablosuz cihazların 

sınıflandırılması için kullanılmıştır. Ayrıca Gerdes vd. (2012) kablolu internet 

aygıtlarında RF parmak izi çalışmaları yapmışlardır. 

RF parmak izleri iletim sinyallerinin geçici rejim (transient), öncül (preamble) ya da 

veri (data) gibi farklı sinyal bölgelerinden elde edilebilir. Örneğin, Reising vd. (2015) 

RF parmak izlerini WiFi vericiler için öncül sinyal bölgesinden ve WiMAX vericiler 

için geçici rejim sinyal bölgelerine bitişik bölgeden ayrık Gabor dönüşümü kullanarak 

çıkarmışlardır. Ayırt edici öznitelikler seçilen bir sinyal bölgesindeki farklı sinyal 

karakteristiklerinden çıkartılabilir. Yaygın olarak kullanılan sinyal karakteristikleri anlık 

genlik (instantaneous amplitude), anlık faz (instantaneous phase) ve anlık frekans 

(instantaneous frequency) karakteristikleridir. Üreten ve Serinken (2007) geçici rejim 

sinyallerinin anlık genlik ve faz profillerini aday öznitelikler olarak sunmuşlar. Anlık 
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genlik değerleri ve bunların temel bileşen analizi (principal component analysis -PCA-) 

ile boyutu azaltılmış hallerinden 802.11b sinyallerinin RF parmak izlerini çıkarmışlar ve 

sınıflandırma başarımını değerlendirmişlerdir. Köse ve Telatar (2010) WiFi vericilerinin 

kimlik tespiti için anlık genlik karakteristiklerini öznitelik olarak kullanarak, en yakın 

komşuluk (k-Nearest Neighborhood -kNN-) ve olasılıksal sinir ağı (probabilistic neural 

networks -PNN-) sınıflandırıcılar için sınıflandırıcı başarımlarını karşılaştırmışlardır. 

Bunların yanında kablosuz vericilerin RF parmak izleri, anlık sinyal değerlerine ait 

standart sapma, varyans, çarpıklık (skewness), savrukluk (kurtosis) gibi istatistiksel 

özelliklerinden çıkarılabilir (Klein vd. 2009, Williams vd. 2010a, b, Cobb vd. 2012, 

Rehman vd. 2012, Ur Rehman vd. 2012 Köse vd. 2015a, Talbot vd. 2018).  Köse vd. 

(2015a) sınıflandırma amacıyla betimleyici istatistiklere dayalı öznitelikleri WiFi 

vericilerin geçici rejim sinyallerinden çıkarmışlar ve verinin merkezi eğilimi ile 

yayılımını ölçen bazı betimleyici istatistiklerden ayırt edici özniteliklerin elde 

edilebileceği göstermişlerdir.  

Geçici rejim sinyalleri vericiler tarafından istemsiz olarak üretildiğinden tüm vericilerin 

iletim sinyallerinin başında yer alır. Bu yönüyle geçici rejim sinyallerinin kullanıldığı 

RF parmak izi teknikleri, öncül sinyallerin kullanıldığı yöntemlerden farklı olarak, 

sadece belirli standartlarda çalışan vericilerin tanımlanmasında değil çok daha geniş bir 

verici kitlesi için kullanılabilir. Geçici rejim sinyallerin kullanıldığı çalışmalarda 

genellikle yüksek örnekleme frekansına sahip yüksek maliyetli cihazlar kullanılmıştır 

(Hall vd. 2006, Üreten ve Serinken 2007, Danev ve Capkun 2009). Bu durumdan yola 

çıkarak bazı çalışmalarda geçici rejim sinyaline dayalı RF parmak izi üretme 

yöntemlerinin çok yüksek örnekleme frekansı gerektirdiği belirtilmiştir (Kennedy vd. 

2008a, b, Rehman vd. 2012, 2014). Ancak bu ifadenin doğruluğu deneysel ya da 

benzetim yoluyla test edilmemiştir. Tez kapsamında,  literatürde yer alan bu ifadenin 

aksine,  geçici rejim sinyalinin kullanıldığı RF parmak izi tekniklerinin düşük 

örnekleme frekanslarında kullanılabileceği gösterilmiştir (Taşcıoğlu vd. 2017).  Bu 

sonuç, bu yöntemlerin düşük örnekleme frekanslarında çalışan düşük maliyetli alıcılarla 

kullanılabileceğine işaret etmesi açısından önemlidir. Düşük örnekleme frekansında 

çalışan geçici rejim sinyaline  dayalı RF parmak izi çıkarım teknikleri ile gelecek nesil 

iletişim cihazlarının gelişimine katkıda bulunulacağı değerlendirilmektedir.   
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Kimlik tespitinde fiziksel katman RF parmak izlerinin kullanıldığı çalışmaların bir 

özeti; kullanılan öznitelikler, sinyal kısımları, verici sayısı, hata oranı ve verici türü 

bilgilerini içerecek şekilde çizelge 1.1’de verilmektedir.  

Çizelge 1.1 Kimlik tespitinde fiziksel katman RF parmak izlerinin kullanıldığı  

                   çalışmaların özeti 

 

Sinyal 

Parçası 
Öznitelik Kaynak 

Verici 

Türü 

Verici 

Sayısı 

Hata 

Oranı 

% 

Geçici 

rejim 
FFT katsayıları Danev ve Capkun 2009 

IEEE 

802.15.4 
50 5 

Geçici 

rejim 

Dalgacık 

katsayıları 
Toonstra ve Kinsner 1995 VHF 7 0 

Geçici 

rejim 

Dalgacık 

katsayıları 
Hall vd. 2006 Bluetooth 10 7 

Öncül FFT katsayıları Suski vd. 2008 
IEEE 

802.11 
3 13 

Öncül FFT katsayıları Kennedy vd. 2008a,b UMTS 35 9 

Öncül FFT katsayıları Williams vd. 2010b GSM 16 5-20 

Öncül FFT katsayıları Rehman vd. 2014 
IEEE 

802.11a/g 
7 0 

Öncül 
Dalgacık 

katsayıları 
Klein vd. 2009 

IEEE 

802.11a 
4 5 

Kalıcı 

durum 

I/Q hata, faz, 

frekans, genlik 
Brik vd. 2008 

IEEE 

802.11 
138 0,34 

Geçici 

rejim 
Genlik ve Faz Ellis ve Serinken 2001 VHF 28 - 

Geçici 

rejim 
Genlik Üreten ve Serinken 2007 

IEEE 

802.11b 
8 2 

Geçici 

rejim 

Enerji spektral 

katsayıları 
Köse vd. 2019 

IEEE 

802.11b 
8 2,08 

Geçici 

rejim 

Betimleyici 

istatistikler 
Köse vd. 2015a 

IEEE 

802.11b 
8 12,39 

Geçici 

rejim 

Polinom 

katsayıları 
Taşcıoğlu vd. 2018 

IEEE 

802.11b 
8 2,95 
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Tez kapsamında, RF parmak izleri spektral analiz ile elde edilmektedir. Bu yaklaşım 

daha önceki bazı çalışmalarda da ele alınmıştır (Toonstra ve Kinsner 1995, Suski vd. 

2008, Klein vd. 2009, Kennedy vd. 2008a,b, Williams vd. 2010, Danev ve Capkun 

2009, Rehman vd. 2012,2014). Örneğin, vericilerin açılma geçici rejim sinyallerinin 

(Toonstra ve Kinsner 1995, Hall vd. 2006) ve öncül sinyal kısımlarının (Klein vd. 2009) 

dalgacık dönüşümleri, spektral parmak izlerinin çıkarımında kullanılmıştır. Bunun 

yanında geçici rejim sinyallerinin (Danev ve Capkun 2009) ve öncül sinyallerin (Suski 

vd. 2008, Kennedy vd. 2008a,b, Williams vd. 2010, Rehman vd. 2012,2014) Fourier 

dönüşümleri kullanılarak spektral parmak izleri çıkarılmıştır. Suski vd. (2008) 802.11a 

sinyallerinin öncül kısımlarının ayrık Fourier dönüşümü (Discrete Fourier transform -

DFT-) katsayıları kullanılarak hesaplanan güç spektral yoğunluklarını (Power spectral 

density - PSD-) spektral parmak izi olarak kullanmışlardır. Sınıflandırma, bilinmeyen 

test sinyalinin parmak izi ile bilinen referans sinyallerinin parmak izlerinin çapraz 

ilintisindeki (cross-correlation) en büyük değerin bulunması yoluyla 

gerçekleştirilmektedir. Kennedy vd. (2008a, b) UMTS cihazların kimlik tespitinde 

kalıcı durum sinyal kısmının spektral özniteliklerini kullanmışlardır. Yazarlar, spektral 

özelliklerin sayısının sınıflandırma başarımı üzerindeki etkisini araştırmışlar ve düşük 

SNR koşullarında yüksek sınıflandırma başarımı için yöntemlerinin daha fazla spektral 

özellik sayısı gerektirdiğini gözlemişlerdir. Williams vd. (2010) öncül sinyal kısmının 

güç spektral yoğunluğundan elde edilen standart sapma, varyans, çarpıklık, savrukluk 

gibi yüksek dereceli istatistikleri WiMAX vericilerinin sınıflandırılmasında parmak izi 

olarak kullanmışlardır. Cihazların sınıflandırması istatistiksel parmak izi vektörlerinin 

çoklu ayrımsayıcı çözümleme (Multiple Discriminant Analysis -MDA-)/en yüksek 

olasılık işlevine (maximum likelihood process) tabi tutulmasıyla gerçekleştirilmektedir. 

Danev ve Capkun (2009) geçici rejime dayalı spektral parmak izi çıkarım tekniğini 

IEEE 80.15.4 radyo alıcı vericilerini tanımak için sunmuşlar ve bu tekniğin sağlamlığını 

değişik çevre şartlarında değerlendirmişlerdir. Spektral Fisher öznitelikleri, geçici rejim 

örneklerinin bitişik hızlı Fourier dönüşümü (Fast Fourier transform -FFT-) spektrumları 

arasındaki farklardan doğrusal ayrımsayıcı çözümleme (Linear Discriminant Analysis -

LDA-) kullanılarak çıkarılmaktadır. Mahalanobis uzaklığı test ve şablon öznitelik 

vektörleri arasındaki benzerliği hesaplamada kullanılmaktadır.  
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Kimlik tespitinde spektral parmak izlerinin kullanıldığı çalışmaların bir özeti, kullanılan 

öznitelikler ve sinyal kısımları açısından, çizelge 1.2’de verilmektedir. Geçici rejim 

sinyal kısmını kullanan literatürde az sayıda çalışma bulunmaktadır.  

Çizelge 1.2 Spektral parmak izlerini kullanan verici kimlik tespit yöntemleri 

Sinyal Parçası Öznitelik Kaynak 

Geçici rejim FFT katsayıları (Danev ve Capkun 2009) 

Geçici rejim Dalgacık katsayıları 
(Toonstra ve Kinsner 1995, 

Hall vd. 2006) 

Öncül FFT katsayıları 

(Suski vd. 2008,Kennedy vd. 

2008a,b Williams vd. 2010b, 

Rehman vd. 2012, 2014) 

Öncül Dalgacık katsayıları (Klein vd. 2009) 

 

Bu tezde geliştirilen spektral RF parmak izi çıkarım yönteminin, mevcut spektral 

parmak izi çıkarım yöntemlerinden farklı olarak literatüre iki yeni katkısı vardır. 

Birincisi, öncül (preamble) sinyallerinin güç spektral yoğunluğunu kullanan 

yaklaşımların (Suski vd. 2008, Kennedy vd. 2008a, b, Williams vd. 2010, Rehman vd. 

2012,2014) aksine önerilen spektral parmak izleri, açılma geçici rejim sinyallerinin 

enerji spektrumundan elde edilmektedir. Geçici rejim sinyalleri, vericinin gücü ilk 

açıldığı andan kararlı bir iletim sinyali üretilene kadar geçen sürede yani çözülebilecek 

bir bilgi gönderilmeden önce yayınlanırlar. Bu nedenle geçici rejim karakteristiklerini 

kullanan sınıflandırma sistemleri, kalıcı durum karakteristiklerini kullanan sistemlere 

kıyasla daha düşük tepki gecikmesi potansiyeline sahiptir. Bu da asıl bilgi 

gönderilmeden önce kimlik denetimi yapılması gereken ve tepki gecikmesinin kritik 

öneme sahip olduğu akıllı sağlık hizmetleri, akıllı araçlar vb. uygulamalarda ve 5G 

sistemlerinde istenilen bir özelliktir.   

İkinci önemli katkı, Fourier dönüşümüne dayalı spektral parmak izi çıkarım 

yöntemlerinin (Suski vd. 2008, Kennedy vd. 2008a,b, Danev ve Capkun 2009, Williams 

vd. 2010, Rehman vd. 2012, 2014) aksine, geliştirilen RF parmak izi çıkarım 
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yönteminde analiz penceresine ait tüm spektrumunun hesaplanmasına gerek yoktur. 

Yöntemde RF parmak izlerini oluşturan spektral bileşen sayısı, geçici rejim süresinin 

kestirimi yoluyla belirlenmektedir. Bu sürenin kestirimi için kayan pencere ortalama 

alma tekniğine dayalı bir yaklaşım önerilmektedir. Kestirim değerleri, iletim 

sinyallerinin yumuşatılmış anlık genlik karakteristiklerinden elde edilir. Tezde 

geliştirilen yöntemde öznitelik olarak kullanılan spektral bileşen sayısı çok az 

olduğundan, literatürde yer alan yöntemlerin (Kennedy vd. 2008a,b, Williams vd. 2010, 

Danev ve Capkun 2009) aksine, boyut azaltma (dimension reduction) gereksinimi 

yoktur. Analiz penceresine ait tüm spektrumun hesaplanmasına ve bunun yanı sıra 

boyut azaltma işlemine gereksinim duyulmaması sayesinde, geliştirilen spektral parmak 

izi çıkarım yöntemi var olan yöntemlere kıyasla düşük hesaplama karmaşıklığına 

sahiptir. Bu yönüyle yöntemin, düşük maliyetli IoT uygulamaların ticari olarak 

yaygınlaşmasına katkıda bulunma potansiyeli vardır. Bu avantajın, maliyeti düşürmenin 

yanı sıra sahada kullanılan gezgin iletişim sistemlerinin taşınabilirlik, güç performansı 

gibi parametrelerinin iyileştirilmesine de yardımcı olacağı  değerlendirilmektedir.  

Bu tezde geliştirilen spektral parmak izi çıkarım yöntemi, sekiz farklı 802.11b 

vericisinden toplanan deneysel veriler kullanılarak test edilmiştir. Spektral parmak 

izlerini kullanan yöntemin sınıflandırma başarımı ve hesaplama karmaşıklığı Üreten ve 

Serinken (2007) tarafından kullanılan geçici rejime dayalı iki farklı parmak izi çıkarım 

yöntemi sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Üreten ve Serinken (2007) tarafından sunulan 

parmak izleri, anlık genlik karakteristikleri ve bu karakteristiklerin temel bileşen analizi 

(principal component analysis -PCA-) kullanılarak boyutu azaltılmış halidir. Tezin 

bundan sonraki bölümlerinde başarım karşılaştırmalarında kullanılacak olan bu parmak 

izlerinde kullanılan öznitelikler, genlik öznitelikleri (anlık genlik karakteristikleri) ve 

PCA öznitelikleri (anlık genlik karakteristiklerinin PCA ile boyut azaltılmış halleri) 

olarak adlandırılmaktadır. Deneysel sonuçlar spektral parmak izlerinin, özellikle düşük 

SNR koşullarında mevcut iki parmak izi çıkarım yönteminden daha iyi sınıflandırma 

başarımına sahip olduğunu göstermektedir. 

Bu tezin literatüre katkıları ve özgün yönleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
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- Kablosuz vericilerin sınıflandırılması için düşük hesaplama karmaşıklığına ve 

düşük SNR seviyelerinde dayanıklı yeni bir spektral RF parmak izi çıkarım 

yöntemi geliştirilmiştir. 

- Kablosuz vericilerin açılma geçici rejim süresinin kestirimi için bir yaklaşım 

geliştirilmiştir. 

- Örnekleme frekansının açılma geçici rejim sinyallerini kullanan yöntemlere 

etkisi analiz edilmiş ve geçici rejim sinyallerinin algılanması ve bu sinyallerden 

ayırt edici özniteliklerin çıkarılabilmesi için literatürde belirtilmiş olan çok 

yüksek örnekleme frekansı gerekliliğine ihtiyaç olmadığı gösterilmiştir.  

- Bayes tabanlı rampa algılayıcının farklı SNR seviyelerindeki başarımı ilk defa 

analiz edilmiştir.   

Dokuz bölümden oluşan tezin birinci bölümünde, tez çalışmasının amacı ve kapsamı 

belirtilerek, konu ile ilgili daha önceki çalışmalar özetlenmiştir. 

İkinci bölümde, tezde kullanılan yöntemlerin anlaşılmasını sağlayıcı kuramsal bilgiler 

sunulmuştur. Sırasıyla sunulan yöntemin aşamalarında kullanılan yöntemler verilmiştir. 

Öncelikle, önişleme aşaması anlatılmış daha sonra sinyal algılama aşamasında 

kullanılan geçici rejim algılama yöntemlerinden CUSUM algoritması, Bayes tabanlı 

basamak ve rampa algılayıcılar verilmiştir. Öznitelik çıkarma aşamasında kullanılan 

genlik tabanlı, dönüşüm tabanlı, istatistiksel ve temel bileşen analizine dayalı 

öznitelikler detaylandırılmıştır. Sınıflandırma aşamasında kullanılan en yakın komşu 

sınıflandırıcı ve PNN sınıflandırıcı anlatılmıştır.      

Üçüncü bölümde, tezde kullanılan deneysel verilerin toplandığı deneysel düzenek 

anlatılmış, sinyallerin toplandığı vericiler hakkında bilgiler verilmiştir. Elde edilen 

sinyal ölçümleri ve sinyal karakteristikleri görselleştirilerek anlatılmıştır. Tezdeki 

yöntemde ele alınan WiFi vericilerinin açılma geçici rejim karakteristikleri ölçüm 

sinyallerinde görselleştirilerek verilmiştir.       

Dördüncü bölümde, literatürdeki bazı öznitelikler kullanılarak WiFi vericiler için verici 

kimlik tespit sisteminin sınıflandırma başarımı değerlendirilmiştir. Önce betimleyici 
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istatistiklere dayalı öznitelikler daha sonrada polinom uydurma yöntemi kullanılarak 

elde edilen öznitelikler RF parmak izi çıkarım sisteminde kullanılmış, sistemin başarımı 

bu özniteliklerle test edilmiştir.   

Beşinci bölümde, Bayes tabanlı rampa algılayıcının farklı SNR seviyeleri için algılama 

başarımı verilmiştir. Geçici rejim algılama hatalarının literatürde yer alan PCA ve 

genlik özniteliklerinin kullanıldığı RF parmak izi sınıflandırma başarımına etkisi analiz 

edilmiştir. 

Altıncı bölümde geçici rejime dayalı RF parmak izlerine örnekleme frekansının etkisi 

incelenmiş, iki farklı test senaryosu için örnek seyreltme işleminin parmak izi çıkarım 

sisteminin sınıflandırma başarımına etkisi deneysel veriler kullanılarak 

değerlendirilmiştir.  

Yedinci bölümde, geçici rejim sinyallerinin enerji spektrumuna dayalı spektral RF 

parmak izlerinin elde edilmesi sistem aşamaları sunulmuş, bu parmak izlerinin üretimi 

ve hesaplama karmaşıklığı analiz edilmiştir.  

Sekizinci bölümde, spektral özniteliklerin kullanıldığı PNN sınıflandırıcının başarımı 

farklı SNR seviyeleri için test edilmiştir. Öznitelik kümelerinin sınıflandırma 

kabiliyetinin bir ölçütü verilerek, toplamsal gürültünün sınıflandırma başarımına ve bu 

ölçüte etkileri irdelenmiştir.    

Dokuzuncu bölümde, geliştirilen yöntemlerin ve genel olarak RF parmak izi çıkarım 

yöntemlerinin bir değerlendirilmesi yapılmış ve ileride bu konuda yapılabilecek 

çalışmalarla ilgili öneriler sunulmuştur.  
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2. RF PARMAK İZİNE DAYALI SINIFLANDIRMA SİSTEMİ 

RF parmak izine dayalı kimlik tespit sistemi, şekil 2.1’de gösterildiği gibi temel olarak 

üç ana aşamadan oluşur: tanımlama sinyalinin (identification signal) elde edildiği sinyal 

algılama aşaması, tanımlama sinyalinden bu sinyale ait özgün karakteristiklerin 

çıkarıldığı öznitelik çıkarma aşaması ve son olarak özniteliklerin sınıflandırıldığı 

sınıflandırma aşamasıdır (Üreten 2000, Üreten ve Serinken 2007). Bu temel 

aşamalardan önce ölçüm sinyalleri önişleme aşamasına tabi tutulurlar. 

 

Sinyal Önişleme
Geçici Rejim 

Algılama

Öznitelik 

Çıkarma
Sınıflandırma

 

Şekil 2.1 RF parmak izi çıkarma sistemi 

 

2.1 Önişleme Aşaması 

 

Önişleme aşamasında toplanan ölçümler anlamlı ve işlenebilir hale getirilirler. Bu 

aşama, veri madenciliği, ses ve örüntü tanıma ve makine öğrenmesi gibi uygulamalarda 

yaygın olarak kullanılır (Alpaydın 2014, Theodoridis ve Koutroumbas 2009, Duda vd. 

2001). Gerçek ortam verileri genellikle eksiklik, tutarsızlık içermekte, yanlış sonuçlara 

ulaşmamak için yapılan işlemlerin başlangıç aşamasında verilerdeki hataların 

düzeltilmesi gerekmektedir. Veri ön işleme bu hataların en düşük seviyeye indirgenmesi 

için yapılan işlemdir. Veri temizleme, aykırı değerleri atma, eksik değerleri doldurma, 

gürültülü verileri temizleme ve tutarsızlıkları giderme, veri önişleme yöntemlerinden 

bazılarıdır (Hand vd. 2001). Algılama aşamasında yapılan bu işlemler, algılama 

algoritmasının hata yapmasına yol açacak ölçüm hatalarını azaltarak sistem başarımını 

arttırmaktadır. Tezde kullanılan ölçümlerde alıcı ölçüm sisteminden kaynaklanan DC 

sapma (direct current offset) değerinin kaldırılması önişleme aşamasında 

gerçekleştirilmiştir.  
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2.2 Sinyal Algılama Aşaması 

Sinyallerdeki değişimlerin algılanması ve bu değişimlerin yerlerinin bulunması işlemi 

konuşma sinyal bölütleme, sismik sinyal işleme, imgelerde kenar algılama, radar ve 

sonar gibi uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan bir işlemdir (Basseville ve Nikiforov 

1993, Üreten 2000). Algılama, ele alınan sinyalin bilinen ya da tahmin edilen özellikleri 

kullanılarak yapılan bir işlemdir. Sinyal algılama, gürültü sinyallerin rasgele bir süreç 

olarak ele alındığı istatistiksel sinyal işleme yöntemleri yardımıyla gerçekleştirilir.  

Tez kapsamında RF parmak izi çıkarımı için kullanılan deneysel sinyaller; başlangıçta 

kanal gürültüsünü, sonrasında geçici rejim sinyallerini ve bunları takip eden kalıcı 

durum sinyallerini içerir. Tanımlama sinyali olarak kullanılan geçici rejim sinyallerinin 

hatalı algılanması, ayırt edici özelliklerin kaybolmasına neden olmakta ve bu nedenle 

sınıflandırma başarımı düşmektedir (Köse vd. 2017). Bu nedenle, kimlik tespit 

sistemlerinde öznitelik çıkarma ve sınıflandırma öncesinde sinyalin doğru bir şekilde 

algılanması ve ayrılması gerekir. Ele alınan geçici rejim sinyallerinin algılanma başarısı 

kanal gürültüsüne,  cihazın donanımı ile kullanılan algılama yöntemine bağlıdır (Üreten 

ve Serinken 2000, Köse vd. 2017). Geçici rejim sinyalinin algılama başarımı, geçici 

rejim sinyallerinin kanal gürültüsünden ve vericinin ürettiği kararlı sinyallerden 

ayrıldığı noktaların doğru şekilde tespitine bağlıdır. Tüm sistem performansı, algılama 

başarımı ve tepki gecikmesi dikkate alınarak algılayıcı tercih edilir.  

Değişim noktası analizinin yaygın kullanıldığı uygulamalardan birisi de kablosuz 

vericilerin kimlik tespit sistemleridir. Bu sistemlerde kimlik tespiti amacıyla kullanılan 

vericilere ait geçici rejim sinyallerinin başlangıç noktaları, parametrik bir değişim 

noktası kestirimi yaklaşımıyla bulunmuştur (Üreten ve Serinken 1999, Üreten ve 

Serinken 2005, Köse vd. 2011a,b,  Köse vd. 2015b, Köse vd. 2018). Bu tez kapsamında 

sinyal algılamada CUSUM, Bayes tabanlı basamak ve Bayes tabanlı rampa algılayıcı 

yaklaşımları kullanılmıştır.  
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2.2.1 Kullanılan sinyal kısımları 

RF parmak izi çıkarım sistemlerinde kullanılan sinyalleri genel olarak geçici rejim 

(transient) ve kalıcı durum (steady state) sinyalleri olarak ikiye ayırmak mümkündür. 

Geçici rejim sinyalleri, verici kararlı bir iletim sinyali üretinceye kadar üretilen sinyaller 

olarak adlandırılır. Bu sinyallerden sonra kalıcı durum olarak tanımlanan sinyaller 

gelmektedir. Örnek bir WiFi sinyali için kullanılan sinyal kısımları şekil 2.2’de 

gösterilmektedir. Kanal gürültüsünden sonra gelen geçici rejim sinyal kısmı, kalıcı 

durum sinyaliyle gürültü arasında kalan kısa süreli bir sinyaldir. Bu sinyal, fiziksel 

katman elemanlarının üretim toleranslarından kaynaklanan özgün bir yapıya sahiptir. Bu 

özgün yapı, aynı üreticinin farklı seri numaralı cihazları arasında bile ortaya çıkmaktadır 

(Üreten ve Serinken 2007). Tezde geliştirilen yöntemde toplanan sinyallerin açılma 

geçici rejim sinyal kısımları kullanılmıştır. Bu sinyaller verici çalışmaya başladığı ilk 

andan itibaren istemsiz olarak üretildiğinden dolayı geçici rejim sinyallerini kullanan 

sistemler, kalıcı durum sinyallerini kullananlara kıyasla düşük tepki gecikmesine 

sahiptirler.  

 

Şekil 2.2 WiFi vericisi sinyal kısımları 

 

2.2.2 Geçici rejim sinyallerinin algılanması 

 

Geçici rejim sinyallerinin algılanmasında genellikle istatistiksel sinyal işleme 

yöntemleri kullanılmaktadır. Ölçüm sinyallerinden geçici rejim sinyalinin çıkarılması, 
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kanal gürültüsünün bittiği yerin algılanması olarak tanımlanır ve bu işlem değişim 

noktası algılama problemi olarak ele alınmaktadır (O’Ruanaidh ve Fitzgerald 1996). 

Değişim noktası algılama algoritmaları, geçici rejim sinyalinin yapısına uygun sinyal 

modellerinin belirlenmesiyle oluşturulur. Sinyal modelinin ölçüm sinyallerine 

uygunluğu, değişim noktası algılama algoritmasının başarımını da belirlemektedir. Tez 

kapsamında incelenen WiFi vericileri için geçici rejim sinyallerinin algılanmasında 

rampa sinyal modelinin uygun olduğu Üreten ve Serinken (2005) tarafından 

gösterilmiştir. Kullanılan algoritma değişim noktasını, gerçek değerden önde bulursa 

öznitelik çıkarılacak sinyale kanal gürültüsü girer. Diğer taraftan ileride bulursa da 

geçici rejim sinyalinden bir kısım algılanamamış olur. Bu nedenle, algılama 

probleminde bu noktanın doğru şekilde tespitine odaklanılır. Algılama yönteminin 

seçimine etki eden sistemin toplam tepki gecikmesi, yöntemin neden olduğu işlem yükü 

ve algılama başarımı gibi faktörler dikkate alınarak algılayıcı seçimi yapılır.   

2.2.3 CUSUM(CUmulative SUM) algoritması ile sinyal algılama 

Parametrik CUSUM (CUmulative SUM: Birikimli Toplam) algoritması değişim noktası 

analizinde sıklıkla kullanılmaktadır (Basseville ve Nikiforov 1993, Brodsky ve 

Darkhovsky 1993, Montgomery 2013). Veriye ait dağılımın bilindiği durumlarda 

kullanılabilen bu parametrik yöntem, Gauss rasgele sürecinin ortalamasındaki ani bir 

değişimin yerinin kestirilmesi amacıyla kullanılabilir. Algoritma dağılımı bilinen 

gözlemler için her anda, değişimden önceki ve sonraki parametre değerleriyle elde 

edilen olabilirlik fonksiyonu (likelihood function) değerlerinin oranı ifadesine dayanır. 

Ölçümlere ait dağılım fonksiyonun bilinmesi oldukça güçlü bir bilgi içerdiğinden,  

genel olarak parametrik değişim noktası kestirim yöntemleriyle, en zor problemlerde 

bile oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.  Ancak bu bilgiye sahip olmak her 

zaman mümkün olmaz ve dolayısıyla parametrik olmayan yöntemlere başvurulur 

(Brodsky ve Darkhovsky 1993, Basseville ve Nikiforov 1993, O’Ruanaidh ve 

Fitzgerald 1996). Bu yöntemlerin başarımı, ön bilgi kullanılmadığı için parametrik 

olanlara kıyasla genel olarak daha düşüktür.  
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Bağımsız ve aynı dağılıma sahip örneklerden oluşan kesikli rasgele bir x  sinyali ele 

alınsın. Dağılım parametreleri   olmak üzere, sinyal örnekleri için olasılık yoğunluk 

fonksiyonu ( )
ixf   olarak verilsin. Sinyalin m’nci elamanından sonra   vektöründeki en 

az bir parametrede değişim olduğunda sinyal örnekleri için dağılım fonksiyonu  
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                                                                                     (2.1) 

biçiminde parçalı yapıda gösterilebilir. Genellikle değişim noktası analizi 

problemlerinde ilgilenilen Gauss rasgele süreci için ortalama parametresindeki değişim 

problemi ele alınmaktadır. Bu nedenle 
2( )     parametre vektöründeki ortalama 

parametresi  ’nün bir noktada değiştiği, varyans parametresi 
2 ’nin ise analiz 

penceresi boyunca sabit kaldığı kabul edilecektir. Basamak değişimi (step change) 

olarak da adlandırılan bu yapı için örnek bir sinyal şekil 2.3’te verilmiştir. Ortalama 

parametresinin değişimden önceki ve sonraki değerleri sırasıyla 0  ve 1  ile 

gösterilecektir. Bu modelde ilgilenilen problem, değişim noktası m değerinin 

kestirilmesidir. 

 

Şekil 2.3 Basamak değişimi içeren sinyal ve değişimden önce ve sonraki ortalama 

değerler 
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İsmini birikimli toplam (cumulative sum) kelimelerinin kısaltmasından alan bu 

algoritma ilk olarak Page tarafından 1954 yılında önerilmiştir. Algoritmanın, analiz 

edilecek verinin dağılımı hakkında bilginin bulunduğu ve bulunmadığı durumlar için 

kullanılabilecek parametrik ve parametrik olmayan türevleri vardır (Brodsky ve 

Darkhovsky 1993). Algoritmanın temel çalışma ilkesi ve bazı türevleri hakkındaki 

bilgiler, Granjon (2012) tarafından yapılan çalışmada anlaşılır bir dille sunulmuştur.  

Bu tez kapsamında, sinyal örneklerinin Gauss dağılımlı olduğu durum ele alınarak, 

değişim noktası analizinde parametrik CUSUM algoritması uygulanmıştır. Bu algoritma 

dağılımı bilinen gözlemler için her anda, değişimden önceki ve sonraki parametre 

değerleriyle elde edilen olabilirlik fonksiyonu (likelihood function) değerlerinin oranı 

ifadesine dayanır. i’nci andaki gözlem değeri ix  için anlık log-olabilirlik oranı 
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biçiminde verilir (Basseville ve Nikiforov 1993, Granjon 2012). Bu değerlerin birikimli 

toplamı k’ncı anda 

1

k

k i

i

S s


                                                                                                       (2.3) 

olarak hesaplanır. N anına kadarki birikimli toplam değerlerinden en küçük olanın 

indisi, değişim noktasının bir kestirimidir ve aşağıdaki eşitlikle verilir:  

 
1

ˆ arg min k
k N

m S
 

                                                                                              (2.4) 

CUSUM algoritması için eşitlik 2.4’teki N değeri sezim (detection) aşamasında 

belirlenen eşik değerinin ilk aşıldığı an esas alınarak belirlenir. Bu tez kapsamında 

yapılan çalışmanın amacı CUSUM algoritmasının değişim noktası kestirim başarımını 
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analiz etmek olduğu için benzetim yoluyla üretilen sinyaller sezim aşamasından geçip, 

kestirim aşamasına iletilen sinyaller olarak ele alınmaktadır. Sezim aşamasındaki eşik 

değerin belirlenmesi konusunda detaylı bilgi için Basseville ve Nikiforov (1993) 

tarafından yazılan esere başvurulabilir.  

Eşitlik 2.3’te verilen toplama işlemi, k anında hesaplanan log-olabilirlik oranının bir 

önceki andaki birikimli toplam değerine eklenmesiyle özyinelemeli (recursive) olarak  

 1k k kS S s                                                                                                   (2.5) 

biçiminde ifade edilebilir. Böylece k anında birikimli toplam değeri hesaplanırken, her 

seferinde k-1 tane gözleme ait log-olabilirlik oranı değerinin baştan itibaren 

toplanmasına gerek kalmaz. Bu da algoritmanın hızlı sonuç vermesini sağlar. 

Tez kapsamında yapılan çalışmada ele alınacak olan Gauss gürültü modeli için eşitlik 

2.2 ile verilen log-olabilirlik oranı  

1 0 1 0

2 2
i is x

   



  
  

 
                                                                             (2.6) 

biçimine dönüşür. Bu eşitliğin, Gauss olasılık yoğunluk fonksiyonu kullanılarak 

türetimi Köse vd. (2018)’de sunulmuştur. 

Şekil 2.4’te anlık log-olabilirlik oranı değerleri ve bu değerlerin birikimli toplamı 

verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi birikimli toplam değerleri değişimden önce negatif 

yöne eğilimli, değişimden sonra pozitif yöne eğilimlidir. Bunun nedeni eşitlik 2.2 ile 

verilen log-olabilirlik oranı değerleri incelenerek açıklanabilir. Değişime kadarki 

örnekler, 0  parametreli dağılımdan geldiği için  0ixf   ile verilen olabilirlik değeri, 

 1ixf   ile verilen olabilirlik değerinden büyük olur. Bu durumda logaritma 

fonksiyonun argümanı 1’den küçük olacağı için logaritma değerleri negatif çıkar. 
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Değişimden sonra ise tam tersi durum olacak ve logaritma değerleri pozitif çıkmaya 

başlayacaktır. Bu değerler, Şekil 2.4’ün üst-orta panelindeki grafikte gösterilmiştir. 

Dolayısıyla, log-olabilirlik oranı değerlerinin birikimli toplamı alınarak elde edilen 

eğrinin yön değiştirdiği nokta, sinyalde aranılan değişim noktasına karşılık gelir. Bu 

nokta, CUSUM eğrisinin en küçük değeri aldığı noktaya karşılık geldiği için problem en 

küçük değerin yerini bulma işlemine döner.  

Şekil 2.4’te gösterildiği gibi değişim büyüklüğünün azalması durumunda, değişimden 

önce ve sonraki ortalama değer parametreleri ( 0  ve 1 ) birbirine çok yakın 

olduğundan, olabilirlik fonksiyonu değerleri birbirine yakın çıkar. Dolayısıyla bu 

değerlerin oranının logaritması da değişim noktasından önce ve sonra sıfıra yakın 

pozitif ve negatif değerler alır (Şekil 2.4 alt-orta panel). Bununla birlikte, 0 ve 1  

parametreleri arasında küçük de olsa fark olduğundan, log-olabilirlik oranı değişimden 

önceki örneklerin çoğunluğunda negatif ve değişimden sonraki örneklerin 

çoğunluğunda ise pozitif çıkmaktadır. Bu durum, log-olabilirlik oranlarının birikimli 

toplamından görülebilmektedir (Şekil 2.4 alt-sağ). Birikimli toplam eğrisi bir önceki 

duruma kıyasla daha salınımlı bir yapıya dönüştüğü için en küçük değerin ortaya çıktığı 

nokta, farklı gürültü gerçekleştirimleri için daha çok sapma gösterecektir. Bu şekilde 

verilen gürültülü sinyal örneği için değişim noktası yaklaşık 30 örnek kadar bir hata ile 

kestirilmiştir (Köse vd. 2018).  
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Şekil 2.4 Basamak değişimi içeren iki farklı sinyal ile karşılık gelen log-olabilirlik oranı 

ve birikimli toplam değerleri 

Köse vd. (2018) parametrik CUSUM algoritmasının türevleri için değişim noktası 

kestirim başarımlarını benzetimler yoluyla karşılaştırmalı olarak sunmuşlar ve veri 

uzunluğunun hesaplama süresine etkisini analiz etmişlerdir. Basamak yapıdaki 

değişimlerin algılanmasında yüksek başarıma sahip olan bu yöntem, rampa yapıdaki 

değişimler için uygun olmadığından WiFi ölçümleri için kullanılmamıştır.  
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2.2.4 Bayes tabanlı basamak algılayıcı 

Bir verideki değişim noktasının yerinin algılanması ve kestirimi birçok veri analiz 

probleminin temelini oluşturmaktadır. O’Ruanaidh ve Fitzgerald (1996) bir boyutlu 

(zaman serileri) verilerde değişim noktası tanımlaması için optimal Bayes tabanlı 

teknikleri geliştirmişlerdir. Bu tekniklerde, zaman serilerindeki değişim yerini tahmin 

etmek için değişim yerine ait sonsal olasılık yoğunluğunu kullanılır. Yazarlar, Gauss bir 

süreçte ortalamadaki değişimin yerini tespit etme problemini ele almışlar ve Bayes 

tabanlı bir yaklaşımla, değişim noktası konumu için önsel dağılımdan sonsal dağılımı 

elde etmişlerdir. Gereksiz parametrelerin analizden çıkarılması suretiyle genelleştirilmiş 

model için değişim noktası yerinin sonsal dağılımını elde etmişlerdir. Sadece veriye ve 

modele bağlı olacak şekilde geliştirdikleri algılayıcıyı, değişim noktasının sonsal 

dağılımının diğer hiçbir parametreye gerek duyulmadan hesaplanabileceğini 

göstermişlerdir. Değişim noktası yerinin model matrisinde gömülü olduğu bir matris 

formu elde etmişler, sonsal dağılımı bu model matrisi ve veri ile ifade eden çıkarımları 

ortaya koymuşlardır. Böylece, genelleştirilmiş parçalı model için değişim noktası 

problemi basit bir matris formunda ifade edilmiştir.   

Genelleştirilmiş parçalı model formülasyonu, daha karmaşık veri modellerinde analizin 

kapsamını çoklu değişim noktalarının tanımlanmasına kolayca genişletmeyi 

sağlamaktadır. Bu analiz parçalı polinom şeklinde modellenmiş verileri de içerecek 

şekilde genişletilebilir. Yöntemin uygulanması zor olmakla birlikte nümerik hesaplama 

yapılan işlemcilerin gelişmesi ile bu zorluk azalmıştır. Çoklu değişim noktası 

problemleri için de analizi genişleterek bazı uygulama sonuçlarını vermişlerdir 

(O’Ruanaidh ve Fitzgerald 1996).  

Şekil 2.5’te basamak yapıya sahip bir veri sinyali (solda) ve basamak algılayıcının 

değişim noktası için hesapladığı sonsal olasılık yoğunluğu (sağda) görülmektedir. 

Değişimin yeri, sonsal yoğunluğu en büyük yapan değer olarak kestirilir. Basamak 

algılayıcı VHF telsiz sinyallerinde kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir 

(Üreten ve Serinken 1999, Üreten 2000). Köse vd. (2015c) farklı SNR seviyeleri ve 

farklı yapıya sahip sinyaller için basamak algılayıcının başarımını benzetimler yoluyla 
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göstermişlerdir. Basamak algılayıcıda, olasılık yoğunluğu hesabı için kullanılan matris 

formundaki eşitlikler EK 1’de sunulmuştur. 

 

Şekil 2.5 Gauss gürültülü basamak sinyali ve değişim noktası için basamak algılayıcı ile 

elde edilen sonsal olasılık yoğunluğu 

2.2.5 Bayes tabanlı rampa algılayıcı  

Üreten ve Serinken (2005) Bayes tabanlı basamak ve rampa algılayıcıları WiFi 

sinyallerinde test etmişler ve bu iki algılayıcının algılama başarımlarını sunmuşlardır. 

Uygun modellendiğinde rampa algılayıcının başarımının WiFi sinyalleri için basamak 

algılayıcından daha başarılı olduğunu göstermişlerdir. Köse vd. (2015b) rampa 

algılayıcıları WiFi sinyallerinde test etmişler, gürültüye karşı dayanıklılığını analiz 

etmişlerdir. Bu konudaki çalışma sonuçları Bölüm 5’te sunulmuştur. Rampa 

algılayıcıda, olasılık yoğunluğu hesabı için kullanılan matris formundaki eşitlikler Ek-

1’de sunulmuştur. Şekil 2.6’da rampa yapıya sahip bir veri sinyali (solda) ve basamak 

algılayıcının değişim noktası için hesapladığı sonsal olasılık yoğunluğu (sağda) 

görülmektedir. Sonsal yoğunluğu en büyük yapan değer, değişim noktası olarak alınır.   
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Şekil 2.6 Gauss gürültülü rampa sinyali ve değişim noktası için rampa algılayıcı ile elde 

edilen sonsal olasılık yoğunluğu 

 

2.3 Öznitelik Çıkarma 

Kimlik tespit sistemlerinde algılama aşamasından sonra öznitelik çıkarma aşaması gelir. 

Bu aşamada ham veriler sistemler hakkında daha fazla bilgi içeren verilere 

dönüştürülürler. Kullanılan özelliklerin kalitesi, farklı sınıflardan örnekleri ayırt etme 

yetenekleri ile ilgilidir. Bu kalitenin bir ölçütü sınıflandırma başarımıdır. Özniteliklerin 

kalite göstergesinde, aynı sınıftan örnekler için benzer özellik değerlerine, farklı 

sınıflardan örnekler için ise farklı özellik değerlerine sahip olmalıdır. Yani iyi özellikler 

küçük sınıf içi varyansa ve büyük sınıflar arası varyansa sahiptirler. Elde edilen 

özellikler, sınıflandırma aşamasına gönderilmeden önce daha iyi özellikler üretmek ve 

işlem yükünü azaltmak için alternatif bir özellik bölgesine dönüştürülebilir (Duda vd. 

2001). Başka bir ifadeyle öznitelikler boyut azaltmak maksadı ile dönüşüme tabi 

tutularak sınıflandırma aşamasında kullanılabilirler. RF parmak izi çıkarımında yaygın 

olarak kullanılan özniteliklerden bazıları; genlik, dönüşüm tabanlı, istatistiksel ve temel 

bileşen analizine dayalı özniteliklerdir.  

2.3.1 Genlik tabanlı öznitelikler 

Genlik tabanlı öznitelik olarak genellikle sinyallerin anlık genlik karakteristikleri 

kullanılır. İlgilenilen sinyal kısmına (geçici rejim, öncül, kalıcı durum) ait anlık genlik 

değerleri o sinyalin öznitelikleri olarak alınır. Tez kapsamında geçici rejim sinyal 
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kısmına ait anlık değerleri, genlik öznitelikleri olarak kullanılmıştır. Gerçek değerli bir 

geçici rejim sinyali için, anlık genlik karakteristikleri Hilbert dönüşümü yoluyla 

bulunan analitik sinyalden elde edilir (Lyons, 2004). Bu nedenle bir sonraki bölümde 

Hilbert dönüşümü hakkında genel bilgi sunulmuştur. 

2.3.1.1 Hilbert dönüşümü 

Hilbert Dönüşümü (Hilbert Transform: HT), gerçek bir sinyalden negatif frekanslarının 

fazının 90 derece ileri ve pozitif frekansların fazının ise 90 derece geciktirildiği yeni bir 

gerçek sinyal elde etmeye yarayan bir dönüşümdür (Şekil 2.7). (t)rx  gerçek sinyali için 

Hilbert dönüşümü ile elde edilen sinyal 

(t) (t)* (t)ht rx h x                                                                                           (2.7) 

biçiminde verilebilir. Burada (t)h  Hilbert dönüştürücünün dürtü tepkisidr. Bu durumda 

(t)htx ’nin pozitif frekans frekans bileşenleri (t)rx ’nin pozitif frekans bileşenlerinin -90 

derece kaydırılmış haline eşittir. Aynı zamanda  (t)htx ’nin negatif frekans frekans 

bileşenleri (t)rx ’nin negatif frekans bileşenlerinin +90 derece kaydırılmış haline eşittir.  

Hilbert dönüşümü
( )rx t

( )rX w

( )htx t

( )htX w( ), ( )h t H w

 

Şekil 2.7 Hilbert dönüşümünü tanımlamak için kullanılan gösterim 

 

(2.7) eşitliğinin frekans bölgesindeki karşılığı, Fourier dönüşümünün özelliği gereği,   

( ) ( ) ( )ht rX w H w X w                                                                                     (2.8) 

biçiminde ifade edilebilir. Burada pozitif frekanslarda ( )H w j  negatif frekanslarda 

( )H w j sahip olan bir transfer fonksiyonu ortaya çıkar (Şekil 2.8). 
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Şekil 2.8 ( )H w ’nın karmaşık frekans tepkisi (Lyons 2004) 

Bu dönüşümü basit bir örnekle açıklamak için şekil 2.9’da gerçek bir kosinüs sinyalinin 

Hilbert dönüşümü gösterilmiştir. Şekil 2.9’un sağ tarafında Hilbert dönüşümünün 

karmaşık spektrumda gerçek kosinüs sinyalinin pozitif frekans bileşenini –j, negatif 

frekans bileşenini +j kadar döndürdüğü görülmektedir. Frekans ekseninde +j ile 

çarpmanın saatin dönüş yönünün tersine frekans bileşenini 90 derece döndürdüğü aynı 

şekilden görülmektedir. Spektral bileşenlerin genlikleri orijinal kosinüs sinyalin 

genliğinin yarısıdır. 

Hilbert dönüşümü ile gerçek değerli sinyallerden karmaşık değerli sinyaller elde edilir. 

Gerçek zaman bölgesi sinyali (t)rx  ve karmaşık sinyal (t)cx , 

(t) (t) (t)c r ix x jx                                                                                          (2.9) 

şeklinde ifade edilir. Karmaşık (t)cx  sinyali analitik sinyal olarak tanımlanır ve bu 

 

Şekil 2.9 Hilbert dönüşümü: (a)  cos( )wt  ve dönüşümü (b) sin( )wt (Lyons 2004) 



25 

 

sinyalin negatif frekanslarda bileşenleri yoktur. Bu karmaşık sinyalin gerçel kısmı 

gerçek giriş sinyali (t)rx ’ye eşittir. (t)cx  sinyalinin sanal kısmı (t)ix  ise orijinal (t)rx  

sinyalinin Hilbert dönüşümüdür (Şekil 2.10). 

Hilbert 

dönüşümü,

( )rx t ( )rx t

( )h t ( )ix t

( ) ( ) ( )c r ix t x t jx t





 




 

Şekil 2.10 (t)cx  ve (t)rx  sinyalleri arasındaki ilişki (Lyons 2004) 

Birçok uygulamada fiziksel anlamı sebebiyle (t)cx  karmaşık sinyalini kullanmak (t)rx  

sinyalini kullanmaktan kolay ve anlamlıdır (Lyons, 2004). Şekil 2.11’de 

0(t) cos( t)rx w  sinyali, bu sinyalin Hilbert dönüşümü (t)ix  sinüs sinyali ve (t)cx  

karmaşık analitik sinyal görülmektedir. (t)cx  karmaşık sinyali Euler eşitliği kullanılarak  

 

Şekil 2.11 Hilbert dönüşümü ve 
0cos( t)w ’nin analitik hali (Lyons 2004) 

             0 t

0 0(t) (t) (t) cos( t) sin( t)
jw

c r ix x jx w j w e                                          (2.10) 
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şeklinde ifade edilir. Bu sinyallerin spektrumu şekil 2.12’de verilmiştir. Hilbert 

dönüşümü ile zaman bölgesinde gerçek değerli sinyallerden karmaşık değerli analitik 

sinyaller elde edilerek bu sinyallerin genlik, faz ve frekansları hakkında bilgi edinilmiş 

olur. Örneğin analitik sinyalin genliği hesap edildiğinde modüleli gerçek sinyalin zarfı 

elde edilmiş olur. Analitik sinyalin genliği  

               2 2(t) (t) (t) (t)c r iE x x x                                                                       (2.11) 

şeklinde hesap edilir. Burada (t)E modüleli zaman sinyalinin zarfını (t)cx  ise analitik 

sinyalin genliğini göstermektedir.  

 

Şekil 2.12 Hilbert dönüşümü spektrumu: (a) 
0cos( t)w ’nin spektrumu (b) 

0cos( t)w ’ nin 

Hilbert dönüşümü 
0sin( t)w ’nin spektrumu (c) 

0cos( t)w ’nin analitik 

sinyalinin spektrumu (Lyons 2004) 

2.3.1.2 Anlık genlik karakteristikleri 

Bu tez kapsamında Hilbert dönüşümü ile elde edilen analitik sinyalin genliğine anlık 

genlik değerleri adı verilmiştir. Genellikle bu özniteliklerin boyutu büyük olduğundan 

işlem yükü açısından sistem performansına olumsuz etki ederler ve boyut azaltma 

işlemini gerektirirler. Ayrıca gürültüye karşı hassas yapıdadırlar. Diğer yandan elde 

edilmesi basit olduğundan bu öznitelikler, kimlik tespit sistemlerinde sınıflandırma 

amacıyla birçok çalışmada kullanılmıştır (Üreten 2000, Üreten ve Serinken 2007, Köse 

ve Telatar 2010, Yuan ve Hu 2010, Yuan vd. 2015, Köse vd. 2019).  Köse vd. (2019) 
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spektral özniteliklerin yanında karşılaştırmak amacıyla genlik özniteliklerini 

kullanmışlardır.  

Ayrıca genlik değerlerine eğri uydurma yapılmak suretiyle de öznitelikler 

çıkarılmaktadır (Zhao vd. 2013, Taşcıoğlu vd. 2018). Sinyalin genliğine ya da genliğin 

zarfına eğri uydurulmakta, bu eğrinin katsayıları öznitelik olarak kullanılabilmektedir. 

Sınıflandırma açısından anlamlı değerler çıkarılırsa eğrinin diğer parametreleri de 

(eğim, altında kalan alan, en büyük ve en küçük değerleri vb.) bazı uygulama ve 

sinyallerde öznitelik olarak kullanılmaktadır.    

2.3.2 Dönüşüm tabanlı öznitelikler 

Öznitelikler bir dönüşüme tabi tutularak ayırt edicilik yetenekleri artırılabilirler. Bu 

amaçla kullanılan dönüşümlerden bazıları Fourier dönüşümü (FT), Hızlı Fourier 

dönüşümü (FFT), Ayrık kosinüs dönüşümü (DCT), dalgacık dönüşümü (Wavelet) gibi 

dönüşümlerdir. Ayrıca bu işlemin sonucunda genellikle ek olarak boyut azaltma 

işlemine ihtiyaç duyulmamakta ve sistemin hesaplama karmaşıklığının azaltılmasına 

katkıda bulunulmaktadır. Tez kapsamında sunulan yeni özniteliklerde dönüşüm tabanlı 

öznitelikler sınıfındadır.       

Dönüşümler sinyalleri bir bölgeden/boyuttan farklı bir bölgede/boyutta ifade etmeye 

yarayan matematiksek işlemlerdir. Bu işlemler kullanılarak ölçümlerin alındığı bölgede 

olmayan özelliklerinden de faydalanılmaktadır. Sinyalin boyutu, türü gibi nedenler 

dönüşümün uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Dönüşümler yardımıyla bir bölgede 

yapılamayan ya da elverişsiz olan sinyal özellikleri kazanılmaktadır. Örneğin DCT’den 

yararlanılarak görüntü sıkıştırmada yüksek sıkıştırma başarımları elde edilmektedir. 

Dalgacık dönüşümü ECG sinyallerinin analizinde çok sık başvurulan bir dönüşümdür 

(Duda vd. 2001, Bishop 2006).     
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2.3.3 İstatistiksel öznitelikler 

Sinyallerin genlik, faz ve frekans özelliklerinin yanında bu özelliklerin istatistiksel 

değerleri de öznitelik olarak kullanılmaktadır (Klein vd. 2009, Huang vd. 2013, 

Williams vd. 2010a, Köse 2015a, Reising vd. 2015). Betimleyici istatistikler öznitelik 

çıkarmada ölçüm değerlerinin istatistiklerinin kullanıldığı bir yöntem olarak karşımıza 

çıkarlar.  Betimleyici istatistikler genellikle birkaç tanesi ile birlikte bir grup 

oluşturularak öznitelik çıkarımında kullanılırlar. Bu istatistikler merkezi eğilim ölçüleri, 

merkezi yayılım ölçüleri olarak iki grupta toplanırlar (Bernstein ve Bernstein, 1999). 

Merkezi eğilim terim olarak dağılımın merkezine veya orta değerine karşılık gelir. 

Ortalama, mod, medyan gibi nokta değerler merkezi eğilim ölçülerini gösterirler ve tek 

bir nokta belirtirler. Bu nokta değerleri, ilgilenilen özelliğe göre ölçümlerin yığılma 

noktaları olarak öznitelik çıkarmada dikkate alınırlar. Standart sapma, varyans, 

istatistiksel aralık/değer aralığı (range) ve çeyreklikler merkezi yayılım ölçüleridirler. 

Merkezi yayılım ölçüleri, ölçüm veri değerlerinin belirlenen noktalara göre nasıl 

dağıldığı, yayıldığı ya da farklılaştığı bilgisini veren istatistiklerdir. Dağılımın şekline 

göre de çarpık veya savruk şeklinde tanımlanırlar.      

Öznitelik çıkarma işleminde ölçümlerin dağılımına ve karakteristiğine göre betimleyici 

istatistiklerin kestirimi yapılır. Her betimleyici istatistik ölçütü ele alınan ölçümler için 

anlamlı olmayabilir. Uygun veriler ya da ölçüm değerleri için uygun betimleyici 

istatistiklerin kullanımına dikkat edilmelidir. Betimleyici istatistik kullanımında elde 

edilen değerler yanıltıcı olabilir ya da yanlış ve eksik yorumlanarak doğru olmayan 

sonuçlar elde edilmesine sebep olabilirler. Betimleyici istatistikler tek başlarına ilgili 

sinyal hakkında bilgi içermiyorsa birden fazlası birlikte kullanılarak sonuçlar 

yorumlanır. Böylece daha anlamlı ve doğru sonuçlara ulaşılması mümkündür. Merkezi 

yayılım ve eğilim ölçülerinin tanım ve eşitlikleri aşağıda verilmiştir.  
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2.3.3.1 Ortalama 

Ortalama ya da aritmetik ortalama en bilinen merkezi eğilimi ölçen betimleyici istatistik 

olup, verilerin dağılımını tanımlamada sık kullanılan bir ölçüttür. Aşırı büyük veya 

küçük değerler ortalamayı etkiler. Ortalama 2.12 eşitliği ile hesaplanır. 

               
1

1 n

i

i

x x
n 

                                                                                                    (2.12) 

2.3.3.2 MOD (Tepe değer) 

Mod, sıklığı yani frekansı en fazla olan değerdir. Histogram gibi dağılımı göstren 

grafiklerde maksimum noktayı ifade eden frekans değeridir. Bir veri kümesinde 

görülme sıklığı en yüksek olan bir değer bulunabileceği gibi birden fazla değer içinde 

görülme sıklığı eşit ya da yükdek olabilir. Mod olarak tek bir değerin belirlendiği 

değişkenlere “tek modlu değişken” denir ve tek tepeli bir dağılım gösterirler. Birden 

fazla mod değerine sahip değişkelere “çok modlu değişkenler” denir ve bu 

değişkenlerin dağılımları çok tepeli dağılım gösterirler.    

2.3.3.3 Standart sapma 

Standart sapma genel olarak niceliksel ölçekli sayılar için en çok kullanılan verilerin 

ortalamaya göre yayılmasını gösteren bir istatiksel ölçüdür. Eğer birçok veri ortalamaya 

yakın ise, standart sapma değeri küçüktür; eğer birçok veri ortalamadan uzakta 

yayılmışlarsa standart sapma değeri büyük olur. Standat sapma değeri  
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                                                                                       (2.13) 

biçiminde hesaplanır.  
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2.3.3.3 Varyans 

Varyans standart sapmanın karesidir. Standart sapma gibi varyans da verilerin 

ortlamadan ne kadar uzaklaştığı yani verilerin çeşitliliği hakkında bilgi veren 

istatistiktir. Varyans sürekli ve normal dağılım gösteren değişkenlerde sağlam bir 

kestirimdir. Varyans değeri 
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                                                                                         (2.14) 

biçiminde hesaplanır.  

2.3.3.4 Değer aralığı 

Değer aralığı (range); ölçme sonuçlarını gösteren bir veri kümesindeki alt ve üst 

değerlerin yani en büyük değer ve en küçük değerlerin farkıdır. Yani bir değişkene 

yönelik gözlenen değerlerin aralığına tekabül etmektedir. Dağılımın homojen ya da 

heterojen olup olmadığı hakkında bilgi verir. Değer aralığı 

             
max minDeğer aralığı= -x x                                                                                 (2.15) 

biçiminde hesaplanır. Burada 
maxx  veri kümesindeki en büyük değeri, 

minx ise en küçük 

değeri göstermektedir. 

2.3.3.5 Çeyreklik değerler 

Çeyreklik değerler, sıralanmış verilerin %25’lik bölümlerine karşılık gelen değerlerdir. 

Birinci çeyreklik (Q1) 25. yüzdeliğe, ikinci çeyreklik (Q2) 50. yüzdeliğe karşılık gelen 

değerlerdir (Aynı zamanda ortanca). Ortalama, standart sapma ve varyans, özellikle uç 

noktalardan aşırı etkilenen istatistiklerdir. Çeyrek sapma ilk çeyreklik olan %25’lik 

düşük ölçme sonuçlarını ve son çeyreklik olan %25’lik yüksek ölçme sonuçlarını 

dışarıda bırakan bir istatistiktir. Bu nedenle çeyrek sapma, uç noktalardan etkilenmez. 
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Uç noktaların etkisinin anlamlı olduğu veri setlerinde çeyrek sapma daha ‘iyi’ ve 

‘yansız’ bir kestiricidir. Bunlara ek olarak çeyrek sapma olarak tanımlanan IQR ise 

üçüncü çeyreklikle birinci çeyreklik farkı alınarak hesaplanan merkezi yayılım 

ölçüsüdür. Uçtaki değerlerden çok ortadaki değerler ile ilgilenildiğinde kullanılır 

(Montgomery 2013). Ortancadan sapmayla ilgili bilgi verir ve standart sapma gibi aşırı 

uç değerlerden etkilenmeyen, üçüncü yüzdelik ile birinci yüzdelik arasındaki farkın 

yarısına eşit olan bir istatistiktir. Sırasıyla birinci çeyreklik 25. yüzdelik ile ikinci 

çeyreklik 50. yüzdelik ile üçüncü çeyreklik 75. yüzdelik ile örtüşmektedir.  Yani 

1 25 2 50 3 75, ,Q Y Q Y Q Y    yazılabilir. IQR  2.16 eşitliği ile hesaplanır. 

              75 25IQR
2

Y Y
                                                                                             (2.16) 

Burada IQR çeyrek sapmayı, 
75Y üçüncü çeyrekliği ve 

25Y  birinci çeyrekliği 

göstermektedir. Çeyreklik değerlerin hesaplanmasında hangi sıradaki gözlenen değerin 

çeyreklik olduğunun belirlenmesinde 2.17 eşitliği kullanılır: 
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 sıradaki değer                                                                      (2.17) 

2.3.3.6 Ortanca 

Ortanca, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe dizilmiş bir değişkenin orta noktası 

olarak tanımlanan bir istatistiktir. Eğer değişkenin eleman sayısı (n) tek sayı ise tam orta 

sırada yer alan, eğer çift sayı ise ortadaki iki değerin ortalaması ortancayı verir. Ortanca 

verilerin dağılımının normalden uzak olması, sağa ya da sola çarpık olması durumunda 

kullanılır. Bu gibi durumlarda ortalama uç değerlerden etkilenirken, ortanca bu uç 

değerlerden etkilenmez. n gözlem sayısı olmak üzere, ortanca değerinin bu seri içindeki 

sıra numarası 2.18 eşitliği kullanılarak bulunur. 
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( 1)
Ortancayeri

2

n
                                                                                    (2.18) 

2.3.3.7 Çarpıklık 

Çarpıklık, dağılımın şekli hakkında bilgi veren betimleyici bir istatistiktir. Tamamen 

simetrik olan bir dağılımın çarpıklık değeri 0’dır. Dağılımın sol kuyruğu sağ kuyruğuna 

nazaran uzun olduğunda çarpıklık değerinin sıfırdan küçük çıkması tipiktir. Bu tür 

dağılımlar sola çarpık veya negatif çarpık olarak isimlendirilirler. Bu tür dağılımlarda 

medyan ortalamadan yüksektir. Dağılımın sağ kuyruğu sol kuyruğuna nazaran uzun 

olduğunda çarpıklık değerinin sıfırdan büyük hesaplanması tipiktir. Bu tür dağılımlar 

sağa çarpık veya pozitif çarpık olarak isimlendirilir. Bu tür dağılımlarda medyan 

ortalamadan küçüktür. Çarpıklık değeri, pozitif ya da negatif değer alabilir veya sıfır 

olabilir. Çarpıklık katsayısı eşitlik 2.19 kullanılarak hesaplanır. 

3( -ortanca)
Çarpıklık katsayısı

x
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                           (2.19) 

Çarpıklık katsayısı -1 ile +1 arasında değerler alır. +1 e yaklaştıkça sağa çarpık -1’e 

yaklaştıkça sola çarpık olmaya başlar. Sıfır olunca simetrik bir yapıya kavuşur ve mod 

medyan ve ortalama eşit değerler alır. Şekil 2.13’te simetrik, sağa ve sola çarpık 

dağılımlar gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.13 Sola çarpık dağılım (a) simetrik dağılım (b) sağa çarpık dağılım (c) 
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2.3.3.8 Savrukluk 

Dağılımın şekli hakkında bilgi veren diğer bir istatistikte savrukluktur. Pearson 

savrukluk değeri normal bir dağılım için 3 çıkmaktadır. Savrukluk; normal dağılımın 

yüksekliğinden ne kadar uzaklaşıldığının bir ölçütüdür. Dördüncü moment yardımıyla 

hesaplanabilir. Savrukluk katsayısı, 
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                                             (2.20) 

biçiminde hesaplanır.  

2.3.4 Temel bileşen analizine dayalı öznitelikler 

PCA, yaygın olarak kullanılan bir veri indirgeme ve öznitelik çıkarma yöntemidir. Bu 

yöntemde verinin maksimum varyansa sahip olacak şekilde daha düşük boyutlu uzaya 

izdüşümü alınır (Bishop 2006, Alpaydın 2014, Shlens 2014). Bu yeni uzay veri 

kovaryans matrisinin öz vektörleri ile hizalı olacak şekilde belirlenir. Bu vektörler temel 

bileşenler olarak adlandırılır. Temel bileşenlerin sayısı farklı yaklaşımlarla belirlenir. 

Örneğin bir sınıflandırma probleminde, bu sayı en iyi sınıflandırma başarımını elde 

edecek şekilde seçilebilir. PCA, bir taraftan ele alınan verinin önemli karakteristik 

özelliklerini ortaya çıkarırken diğer taraftan da verinin boyutunu azaltarak ayırt edici 

özellikleri içeren bilginin daha verimli ve hızlı kullanılmasını sağlamaktadır. Bu 

dönüşüm yönteminde var olan özellikler bir dönüşüm yardımıyla daha düşük boyutlu 

bir alt uzaya taşınarak özellik boyutu azaltılmaktadır. Özelliklerin daha düşük boyutlu 

bu uzaydaki izdüşümleri boyutu azaltılmış özelliklere karşılık gelmektedir. Dönüşümle 

elde edilen yeni özellikler daha düşük boyutta olduğu için daha sonraki işlemlerde 

sisteme hesaplama yükü açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Fakat yöntem bu 

açıdan yeterince cazip değildir. Çünkü sistem verisine yeni bir verinin eklenmesi 

durumunda tüm verilerin tekrar işleme tabi tutularak yeni dönüşüm parametrelerinin 

elde edilmesi gerekmektedir. PCA aşağıdaki adımlar izlenerek gerçekleştirilir.      
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PCA’nin adımları: 

Adım 1: Veriyi topla 

Adım 2: Ortalamadan çıkar 

Adım 3: Kovaryans matrisini hesapla 

Adım 4: Kovaryans matrisinin öz değer ve öz vektörlerini hesapla 

Adım 5: Öz değerleri sırala, düşürülecek boyut kadar (k) en büyük öz değerlere karşılık 

               gelen öz vektörlerden W iz düşüm matrisini oluştur 

Adım 6: Bir k-boyutlu özellik alt uzay Y’de yeni veri kümesi elde etmek için orijinal 

veri kümesi X’ten W yardımıyla dönüştür (boyut X > boyut Y) 

İz düşüm matrisi eğitim kümesinden elde edilmekte, test aşamasında test kümesi iz 

düşüm matrisi elde edilmeden eğitim aşamasında elde edilen dönüşüm matrisi 

kullanılmaktadır. Bu sayede test aşaması hesaplama açısından kısa sürmektedir. Ancak, 

sistemin yeniden eğitilmesi gerekirse yeni gelen özellikler ile yeni iz düşüm matrisinin 

elde edilmesi gerekir. Yeni eğitim kümesinde; eski eğitim kümesi için elde edilen iz 

düşüm matrisi kullanılamaz.  

2.4 Sınıflandırma 

Sınıflandırma örüntü tanıma, yazı tanıma, ses tanıma, radar, video işleme gibi birçok 

alanda kullanılmaktadır. Sınıflandırma, çıkarılan özniteliklerden faydalanarak herhangi 

bir öznitelik vektörünün sınıfının en doğru sınıfa atanması işlemi olarak tanımlanır 

(Duda vd. 2001, Bishop 2006). Sınıflandırma aşamasının görevi, özellik çıkarma 

aşaması tarafından sağlanan bir özellik vektörünü bir sınıfa atamaktır. Sınıflandırma, 

kimlik tespit sisteminin son aşamasında gerçekleştirilmektedir. Sınıflandırıcının çıktısı 

tipik olarak önceden tanımlanmış sınıflardan birinin seçimine dayanmaktadır. Bir 

sınıflandırma sisteminin bütün önceki aşamaları, sınıflandırıcının performansını 

geliştirmek için tasarlanmış ve yapılandırılmıştır. Sınıflandırmanın zorluk derecesi, 

farklı sınıfların örüntüleri arasındaki benzerlik ilişkilerine bağlıdır. Benzerlik ne kadar 

çoksa sınıflandırma zorluğu artmaktadır. Diğer bir deyişle özelliklerin kalitesi farklı 

sınıflardan örnekleri ayırt edebilme becerileri ile ilişkili olmaktadır. Bu nedenle, 

sınıflandırmanın başarısı özellik çıkarma aşamasından önemli ölçüde etkilenmektedir. 
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Sınıflandırma teknikleri istatistiksel ve yapısal olarak iki geniş alana ayrılmakta, ancak 

bu iki tekniği de kullanan sinir ağları ve genetik algoritmalar bilişsel alan olarak üçüncü 

bir alanda yer almaktadır. İlk alan, belli başlı ve ölçülebilir istatistiksel temele sahip 

olan uzunluk, alan ve doku gibi niceliksel özellikler ile tanımlanan nesneler veya 

desenler ile ilgilenir. İkinci alan, nesnede yer alan yapısal veya sözdizimsel ilişkileri 

tanımlayan niteliksel özelliklerin en iyi tanımladığı nesnelerle ilgilidir. İstatistiksel 

sınıflandırma yöntemleri yapısal yöntemlerden daha popülerdir ve bilişsel yöntemler 

son on yıl içinde popülerlik kazanmıştır (Duda vd. 2001, Bishop 2006, Alpaydın 2014). 

Modeller mutlak bağımsız değildirler ve bunun yanında çoklu sınıfları içeren melez 

(hybrid) sistemler giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.  

2.4.1 En yakın komşu sınıflandırıcı (kNN) 

En yakın komşu sınıflandırıcı sınıflandırmada, uzaktan algılamada, ses ve örüntü 

tanımada, veri madenciliğinde sık kullanılan, geniş uygulama alanı bulan uygulaması 

basit bir sınıflandırıcıdır. Parametrik olmayan bir sınıflandırma tekniği olan kNN 

sınıflandırıcılar benzerlik tabanlı (örnek tabanlı) öğrenme metodunu kullanmaktadır. 

Algoritması basit, matematiksel olarak kolay anlaşılabilir ve hesaplama zamanı 

açısından hızlıdır (Cover and Hart 1967, Alpaydın 2014).  

En basit anlamda sınıflandırma, iki sınıf arasındaki uzaklığa bakmaktır. Yani 

sınıflandırma iki sınıf arasındaki ilişkileri belirli kurallar çerçevesinde işlemekten 

ibarettir. Örüntü tanıma işlemlerinde ayrıştırma analizleri yapıldığında, karmaşık 

sınıflandırıcılar genellikle fazla performans artışı sağlamaz. Bu nedenle, basit doğrusal 

uzaklık ölçütleri ile sınıflandırma, sistem performansı açısından daha çok tercih edilir.  

Kartezyen koordinat sisteminde 2 nokta arasındaki uzaklığı ölçmenin en genel yolu 

noktaların her iki eksendeki değerlerinin farklarının kare toplamlarının karekökü ile 

hesaplanan Pisagor bağıntısıdır. Bu bağıntının vektörler arasındaki ifadesine Öklit 

uzaklık ölçütü denir ve genellikle benzerlik ölçütü olarak kullanılır. Bunun yanında 

Manhattan (City-Block), Chebychev, Hamming, Mitowski, Mahalanobis, vb ölçütlerde 

kullanılmaktadır. Problemin doğasına göre kullanılacak uzaklık ölçütü, sınıflandırıcının 
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performansını artırmaktadır. Benzerlik ölçüsü ile uzaklık değerleri birbirlerine ters 

orantılı olarak değişirler. Yani çıkış belirlemede, daha küçük uzaklık daha çok benzerlik 

anlamına gelmektedir. 

1 2( , ,..., )nX x x x  ve 1 2( , ,..., )nY y y y  gibi iki nokta arasındaki Öklit uzaklığı şu şekilde 

ifade edilir.  

2

1

( , ) ( )
n

i i

i

d X Y x y


                                                                            (2.21) 

kNN sınıflandırma algoritmasında önce eğitim aşamasında eğitim kümesi içindeki 

sınıfları temsil eden ortalama eğitim vektörleri hesap edilmektedir. Daha sonra test 

aşamasında sınıflandırılmak istenen aday vektör ile hesaplanan sınıf ortalama vektörleri 

arasındaki uzaklıklar hesaplanmaktadır. Hesaplanan uzaklıklara göre sınıfı bilinmeyen 

aday vektör en yakın mesafedeki etiketi belli olan örnek sınıfa atanmaktadır (Bishop 

2006, Duda vd. 2001). Şekil 2.14’de sınıf etiketi belli olmayan aday bir vektör iki sınıf 

için hesaplanan ortalama vektörlere olan uzaklıkları bir çizgi ile gösterilmiştir. Şekil 

2.14’e göre aday vektörün sınıf etiketi hesaplanan uzaklıklardan en yakın mesafede olan 

sınıf etiketi olarak belirlenir. A ve B sınıflarından A sınıfına uzaklığı daha kısa olduğu 

için karar sürecinde sınıf etiketi A olarak karar verilir.  

Önemli avantajlarına rağmen kNN algoritmaları, görüntü üzerindeki nesnelerin spektral 

olarak birbirine çok yakın değerlere sahip olduğu ve yüksek varyans değerlerine sahip 

veri kümeleri için düşük başarıma sahip sonuçlar üretebilirler. 

A B

?

MA

MB

 

Şekil 2.14 En yakın komşuluk algoritmasının iki boyutta gösterimi 
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2.4.2 Olasılıksal sinir ağları sınıflandırıcı (PNN) 

PNN ileri beslemeli eğitimli öğrenen ağ yapısına sahip bir sınıflandırıcıdır (Specht 

1990, Masters 1993). Spect (1990) tarafından yaygınlaştırılmış, örüntü tanıma, karakter 

tanıma, yüz tanıma vb. gibi sınıflandırma uygulamalarında kullanılmaktadır. Olasılıksal 

sinir ağları, örneklerden öğrenmeye dayalı örüntüleri sınıflandırmak için sıklıkla 

kullanılan yapay sinir ağı sınıflandırıcısıdır. Radyal bazlı fonksiyon (radial basis 

function -RBF-) ağlarından türetilen olasılıksal sinir ağları Bayes çatısı altında bir 

algoritmaya dayalı çalışır. Değişkenleri doğrusal olmayan şekilde ölçeklendiren bir 

işlevdir. Eğitim örneklerinden örüntü istatistikleri çıkarılır, bu istatistikler kullanılarak 

sınıflandırma gerçekleştirilir.  

En iyi sınıflandırma başarımı Bayes kuramı ile tarif edilen yöntemle elde edilebilir. Bu 

kuram, yeterli bilgi verildiğinde yeni bir örneğin diğer yöntemlere göre nasıl daha iyi 

sınıflandırılacağını tarif eder. Bayes tabanlı sınıflandırıcılar diğer yöntemlere göre 

sağlam kuramsal temellere dayalıdır. Ölçüm değerleri kullanılarak önsel dağılımlarla 

sonsal dağılımlar elde edilir. Gerçek değerlere en yakın sonsal dağılımlar elde edilmeye 

çalışılır. Önsel olasılıklar genellikle bilinir ya da tahmin edilir. Bilinmiyor ise olasılık 

yoğunluk fonksiyonları bir yöntemle bulunur (Parzen yoğunluk kestirici: Duda vd. 2001 

). Her öğrenme örneğinde merkezlenmiş küçük çok değişkenli Gauss dağılımlarının 

toplamı şeklinde dağılım tahmini yapılmaktadır. Buradan Bayes tabanlı yaklaşımla her 

sınıfın sonsal dağılımı hesaplanır ve karar sürecinde kullanılır. PNN sınıflandırıcının 

yapısı şekil 2.15’de verilmiştir. 

PNN sınıflandırıcı için eğitim amacıyla kullanılan veriler eğitim vektörleri olarak 

kaydedilir. Sınıflandırıcıya test amacıyla bir giriş vektörü geldiğinde, gizli katman giriş 

vektöründen eğitim vektörlerine olan uzaklığı hesaplar. Bunun sonucunda bu katman, 

giriş vektörünün eğitim vektörlerine ne kadar yakın olduğunu belirten bir vektör üretir. 

Toplama katmanı, her bir sınıfın girişleri için katkıları toplar ve ağ çıktısını bir olasılık 

vektörü olarak üretir. Son olarak, toplama katmanının çıkışı için en yüksek değeri bulan 

transfer fonksiyonu, bu olasılıkların en büyüğünü alır ve bunu belirli bir sınıfın çıkışı 

olarak atar. 
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Şekil 2.15 PNN ağ yapısı (Specht 1990) 

Giriş katmanı (Şekil 2.15’de solda) bir öznitelik vektörünün N giriş özniteliğinden her 

biri için bir tane olacak şekilde N düğüm içerir. Bunlar, her bir öznitelik giriş 

düğümünde gizli (orta) katmandaki tüm düğümlere dallanan ve her gizli düğümün tüm 

giriş öznitelik vektörünü x alabilmesi için oluşan çıkış düğümleridir. Şekil 2.15’te 

görüldüğü gibi gizli düğümler K sınıflarının her biri için bir grup olacak şekilde gruplar 

halinde toplanır. Sınıf k için gruptaki her bir gizli düğüm, j sınıfındaki ilişkili öznitelik 

vektöründe merkezlenen bir Gauss fonksiyonuna karşılık gelir (her örnek öznitelik 

vektörü için bir Gauss vardır). Bir sınıf grubundaki tüm Gauss'lar, fonksiyonel 

değerlerini o sınıf için aynı çıkış katmanı düğümüne besler. Bu nedenle K tane çıkış 

düğümü vardır. Gizli katman, eğitim veri setindeki her vektör için bir nöron içerir. 

Vektör için öngörü değişkenlerinin değerlerini, hedef değer ile birlikte saklar. Gizli bir 

nöron, test aşamasının Öklid mesafesini nöronun merkez noktasından (saklanan vektör, 

x 
(p)

, p=1,…,P) olan mesafeyi hesaplar ve daha sonra eşitlik 2.22’te verilen şekilde RBF 

ile eşler: 

2
( )
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2

1
( )

(2 )

Px x

m
f x e





  
  

                                                                        (2.22) 
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Burada    değeri, aynı gruptaki öznitelik vektörleri arasındaki ortalama mesafenin 

yarısı kadar alınabilir veya her bir örnekte, en yakın örnek vektörleri arasındaki 

mesafenin yarısı olabilir. Çıkış düğümü k, karma Gauss veya Parzen pencereleri olarak 

adlandırılan k. gruptaki gizli düğümlerden alınan değerleri toplar (Hasnat vd. 2017).  

Toplama katmanı nöronları, örüntünün maksimum olasılığını hesaplar; x, 
jc sınıfına 

girer; j = 1, 2, ... K, aynı sınıfa ait tüm nöronların çıktısını ortalamasıyla. Her eğitim 

durumunun gerçek hedef kategorisi her bir gizli nöronla birlikte depolanır. Gizli 

nöronlardan (belirli bir sınıftaki) çıkan tüm ağırlıklı değerler, yalnızca gizli nöronun 

kategorisine karşılık gelen nöron toplamına beslenir. 

Toplama düğümü j, eşitlik 2.23’ü kullanarak gizli düğümlerin j. grubundan alınan 

değerleri toplar: 
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1 1
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Px x

N

j im
p x e
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                                                         (2.23) 

 

Çıkış katmanı, x giriş vektörünü, tüm toplama katmanı nöronlarının çıktısına dayalı 

olarak Bayes’in karar kurallarına göre sınıflandırır: 

  
1

( ) arg max ( )
C

j
j

c j p x


                                                                                (2.24) 

Bu nedenle çıkış katmanı, örüntü katmanının K düğümünün her biri için ağırlıkları 

karşılaştırıp, hedef sınıfı tahmin etmek için en büyük değeri kullanır ve böylece j. 

sınıfındaki test vektörünü tanır. 

MATLAB ortamında PNN gerçekleştirme: Eğitim aşamasında ağ Classifier= newpnn 

(P,T, spread) komutu ile eğitilir. P giriş vektör matrisini, T her bir vektörün sınıf 

etiketini göstermektedir. Spread parametresinin varsayılan değeri 0.1’dir ve yayılım 

parametresidir. Sınıflandırıcıda bu parametre sınıflandırma doğruluğuna bağlı olarak 

testler sonucunda belirlenmiştir. Eğitilen ağ, test vektörleri kullanılarak sınıflandırılır (Y 
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= sim(Classifier,P)). Ağın sonucu elde edilen sınıf etiketleri ile doğru sınıf etiketleri 

karşılaştırılarak PNN sınıflandırıcı başarımı ölçülür (Masters 1993, Wassermann 1993, 

Duda vd. 2001).  

Sınıflandırmada başarılı bir şekilde kullanılmasına karşın PNN’in bazı kısıtlamaları da 

vardır. Birincisi tüm eğitim kümesi test aşamasında hafızada tutulur. Diğer bir kısıt ise 

yeni bir örneği sınıflandırmak için gerekli zaman, öğrenme kümesinin uzunluğu ile 

orantılı olarak artmaktadır. Bu iki kısıt için paralel işlem elemanlı sinir ağları bir 

çözümdür.  
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3. IEEE 802.11b (WiFi) SİNYALLERİ 

IEEE 802.11 standardı kablosuz yerel alan ağlarında çalışan cihazların teknik 

özelliklerini ve çalışma prensiplerini ayrıntılı olarak belirler (Anonymous 2019f, IEEE 

Std. 802.11 2012).  Bu cihazların çalışma frekansları, maksimum veri hızları, 

modülasyon teknikleri gibi kurallar bu standart ile belirlenmiştir. Çizelge 3.1’de IEEE 

802.11 standart teknik bilgileri kısaca özetlenmektedir. Bu tez kapsamında kullanılan 

sinyallerin elde edildiği 802.11b kablosuz vericiler 2.4 GHz ISM frekans bandında 

çalışırlar. Bant genişliği 22 MHz, veri iletim hızı ise 11 Mbps olarak standartta 

belirlenmiştir. Modülasyon türü olarak CCK (Complementary code keying) 

kullanılmaktadır. Aynı anda ağa 11 cihaz bağlanabilmektedir. Standartlar daha erken 

yayınlanmakla birlikte bu standardı kullanan cihazların üretiminin yaygınlaşması 

gecikmektedir. Standardı sağlayan cihazların kullanım sayısının artmasıyla standartta 

güncellenmektedir. Standart isimleri bu güncellemelerle basitleştirilecek bundan sonraki 

isimler Wi-Fi 6  (Wi-Fi versiyon numarası) olarak devam edecektir (Anonymous 

2019f). IEEE 802.11b standardının yeni ismi Wi-Fi 1 olarak belirlenmiştir.  

 Çizelge 3.1 IEEE 802.11 standart teknik bilgi tablosu 

Standart Yeni 

İsim 

Çıkış 

Tarihi 

Frekans 

(GHz) 

Bant 

Genişliği 

(MHz) 

Modülasyon 

Türü 

Veri 

Hızı 

(Mbps) 

Yaklaşık 

Menzil 

(m) 
802.11  1997 2.4 22 DSSS, FHSS 2 20-100 

802.11a Wi-Fi 2 1999 5 20 DSSS 54 35-120 

802.11b Wi-Fi 1 1999 2.4 22 CCK 11 35-140 

802.11g Wi-Fi 3 2003 2.4 20 OFDM 54 38-140 

802.11n Wi-Fi 4 2009 2.4 ve 5 20- 40 OFDM 600 70-250 

802.11ac Wi-Fi 5 2013 2.4 ve 5 20- 40- 160 OFDM 6930 35- … 

 

3.1 WiFi Sinyallerinin Toplanması 

Bu tez kapsamında kullanılan veriler, şekil 3.1’de verilen veri toplama düzeneği 

kullanılarak yakalanan 2.4 GHz ISM bandındaki IEEE 802.11b WiFi sinyallerinden 

oluşmaktadır. Bu ölçüm düzeneği, RF sinyallerin toplanmasında genel olarak kullanılan 

bir düzenektir. Bu düzenekte WiFi devre kartları bilgisayarlara kurulmuş ve radyo 
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kanalı 1 olan 2.412 GHz frekansında ad-hoc ağ modunda çalışacak şekilde 

ayarlanmıştır. WiFi radyoları, varlığını aynı radyo frekansında dinleyen diğer WiFi 

cihaza duyurmak için düzenli aralıklarla paketleri iletir. Bu iletişim sırasındaki yayınları 

yakalamak için bir radyo alıcısı çoğuşmalı (burst) yayınların alınması için çok yönlü bir 

antene bağlanarak WiFi Kanal 1’e ayarlanmıştır. Alıcı kişisel bir bilgisayar tarafından 

kontrol edilen bir alıcıdır. IF bant genişliği alınacak sinyal bant genişliğinin üzerinde 

ayarlanmıştır  ( 25MHz ). Alıcının IF çıkışı sayısal osiloskoba bağlanmıştır. Osiloskop 

veri toplama ve transferi yapabilen kontrollü Eternet/USB arabirimine sahiptir. WiFi 

vericilerin geçici rejimleri osiloskop ile bir kontrol programı yardımıyla toplanmıştır. 

Sinyaller 5 GSamples/s hızında örneklenmiştir. Sekiz farklı WiFi vericisinin her 

birinden 100 iletim sinyali toplanmıştır. Her bir iletim sinyali 2 s  (10000 örnek) 

uzunluğunda olacak şekilde kaydedilmiştir.   

RF Alıcı
Sayısal 

Osiloskop

IF çıkış Eternet/USB

Kayıt Bilgisayarı

Kullanıcı

Şekil 3.1 Sinyal toplama düzeneği 

 

3.2 WiFi Vericilerinin Açılma Geçici Rejim Sinyal Karakteristikleri 

 

IEEE 802.11b standardı gücün bitişik kanallara yayılmasını önlemek için verici güç 

açılma ve kapanma rampa süresi limitlerini belirlemiştir (IEEE Std. 802.11 2012). 

Değişik üreticilerin (marka) vericileri standartta tanımlanan değerler aralığında farklı 

güç açılma sürelerine sahiptirler. Ayrıca güç açılma süreleri aynı marka, model ve tip 
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devrelerde fiziksel katman elemanlarının üretim toleranslarından dolayı farklı 

olmaktadır (Üreten 2000, Üreten ve Serinken 2007). Gücün açılması ile verici kararlı 

taşıyıcı sinyali üretene kadar geçen süredeki sinyaller geçici rejim davranışına 

sahiptirler. Geçici rejim sinyalleri analog devrelerdeki donanım farklılıklarına bağlı 

olarak kablosuz cihazların kimlik tespitinde kullanılan özgün karakteristiklere 

sahiptirler (Üreten ve Serinken 2007, Danev ve Capkun 2009, Williams 2010a,b , 

Rehman 2014).      

 

IEEE 802.11 standardında verilen verici güç artırma rampası şekil 3.2’de gösterilmiştir 

(IEEE Std. 802.11 2012). Verici gücünün 2 µs’den düşük bir zamanda %90 oranında  

artırılması konusunda kısıt standartla belirlenmiştir. Standartta verilen verici güç artırma 

rampasının üreticiler için tanımladığı bu zaman kısıtı ve kullanılan devre elemanlarının 

üretim toleransları tasarlanan cihazlarda özgün karakteristikler oluşmasına sebep 

olmaktadır. Bu tez kapsamında, vericilerin ürettiği özgün karakteristiklere sahip bu 

geçici rejim sinyalleri yardımı ile vericilerin kimlik tespitinin yapılabileceği 

gösterilmiştir. Donanımsal sinyalleri ya da donanımın kendisini kullanan bu güvenlik 

sistemlerine fiziksel katman güvenlik sistemleri adı verilmektedir.   

 

Şekil 3.2 Verici güç artırma rampası (IEEE Std. 802.11 2012) 

 

Verici sinyallerinin geçici rejime sahip davranışları bu sinyallerin anlık genlik, faz ve 

frekans gibi karakteristikleri yardımıyla gösterilebilir. Bu karakteristikler kablosuz 

verici kimlik tespit sistemlerinde kullanılmaktadır (Üreten ve Serinken 2007, Klein vd. 

2009a, b, 2010, Williams vd. 2010a, b). Şekil. 3.3’te bir IEEE 802.11b vericisinden 

toplanan IF sinyali ve karşılık gelen anlık genlik değerleri gösterilmiştir. IF sinyali 
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(mavi) taşıyıcı sinyalini de içermektedir. Bu verici için anlık genlik karakteristikleri 

(kırmızı) rampa benzeri bir yapıya sahiptir.  

 

 

Şekil 3.3 IEEE 802.11b vericilerinden yakalanan IF sinyali (mavi) ve buna karşılık   

gelen anlık genlik (kırmızı)  

 

Sekiz farklı IEEE 802.11b vericisinden toplanan IF sinyalleri de şekil. 3.4’te verilmiştir. 

Şekilde vericilere ait geçici rejim sinyal karakteristikleri IF’te farklılıklar 

göstermektedir. Geçici rejim sinyallerinin karakteristik davranışlarındaki farklılıkları 

göstermek için şekil. 3.5’in solunda farklı vericilerden yakalanmış geçici rejimlerin 

anlık genlik değerleri verilmiştir. Geçici rejimler genellikle rampa, üstel, yaklaşık 

doğrusal ya da artan kosinüs (raised cosine) yapıya benzemektedirler. Tx2’ye ait geçici 

rejim sinyali üstel artarken Tx1 ve Tx3’ün geçici rejimleri yavaş bir şekilde artmaktadır. 

Tx4 ve Tx5’in geçici rejim sinyalleri yarı periyodik bir karakteristik göstermektedir. 

Yakalanan bu sinyallerin gerçek ve sanal kısımları aynı şeklin sağ kısmında 

çizdirilmiştir.     
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Şekil 3.4 Sekiz farklı WiFi vericisinden toplanan IF sinyalleri 
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Şekil 3.5 Sekiz farklı WiFi vericisine ait karmaşık geçici rejim sinyallerinin anlık 

               genlikleri (sol kısım), gerçek ve sanal kısımları (sağ kısım) 
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4. KAYNAKLARDA YER ALAN ÖNEMLİ ÖZNİTELİKLERİN WiFi 

VERİCİLER İÇİN SINIFLANDIRMA BAŞARIMI 

 

Bu bölümde, tez kapsamında kullanılan deneysel verilerin literatürde tanımlı bazı 

öznitelikler kullanılarak sınıflandırılması başarımı incelenmiştir. Sırasıyla; betimleyici 

istatistiklere dayalı öznitelikler (Köse vd. 2015a), polinom uydurma yöntemi ile 

çıkarılan öznitelikler (Taşcıoğlu vd.  2018), genlik ve PCA özniteliklerin (Üreten ve 

Serinken 2007, Köse ve Telatar 2010) sınıflandırma başarımları değerlendirilmiştir.  

4.1 Betimleyici İstatistiklere Dayalı Özniteliklerin Sınıflandırma Başarımı  

Literatürde verici iletim sinyallerinin anlık genlik, frekans ve faz karakteristikleri gibi 

sinyal karakteristiklerinden elde edilen çeşitli betimleyici istatistiklere dayalı 

öznitelikler verici kimlik tespitinde kullanılmaktadır. Örneğin standart sapma, varyans, 

çarpıklık, savrukluk gibi istatistikler öznitelik olarak yaygın kullanılmıştır (Klein vd. 

2009, Williams vd. 2010b, Reising vd. 2010, Rehman vd. 2012). Klein vd. (2009) 

istatistiksel öznitelikleri, 802.11a öncül sinyallerinin zaman ve dalgacık bölgelerinden 

elde etmişler ve vericileri Bayes çatısı altında MDA/maksimum olabilirlik yöntemleri 

aracılığıyla sınıflandırmışlardır. Williams vd. (2010b) zaman ve dalgacık bölgeleri 

yanında spektral bölgede istatistiksel öznitelik çıkarım yöntemi sunmuşlardır. Spektral 

öznitelikleri WiMAX vericilerden yayımlanan sinyallerin güç spektral yoğunluğundan 

(power spectral density - PSD -) elde etmişlerdir. Reising vd. (2010) GSM sinyallerinin 

yakın-geçici rejim (near-transient) sinyal bölgesi ve geçici rejim içermeyen kalıcı durum 

sinyal bölgesi anlık faz değerlerinden çıkarılan özniteliklerin sınıflandırma başarımını 

deneysel veriler kullanarak karşılaştırmışlardır. Yakın-geçici rejim bölgesinden 

çıkarılan özniteliklerle daha iyi sınıflandırma başarımı elde edildiğini göstermişlerdir. 

Harmer vd. (2011) zaman bölgesi öncüllerinden ve karşılık gelen normalize PSD’ye 

dayalı spektral bölge tepkilerinden elde edilen istatistiksel özniteliklerin WiFi ve 

WiMAX sinyallerinin sınıflandırılmasında kullanılabileceğini göstermişlerdir.   

Rehman vd. (2012) Bluetooth vericilerin sınıflandırılması için geçici rejim sinyallerinin 

enerji zarfından elde edilen istatistiksel öznitelikleri kullanmışlardır. Öznitelik vektörü 
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ilk dört momente dayalı istatistiksel öznitelikler için geçici rejim zamanı, geçici rejimin 

en büyük eğimi, eğri altında kalan alandan oluşacak şekilde tanımlanmıştır. Bu 

özniteliklerin düşük örnekleme hızında yüksek sınıflandırma başarımı ile 

kullanılabileceği gösterilmiştir. Zhao vd. (2014) sıkıştırmalı algılama teorisini 

(compressed sensing theory) kullanarak geçici rejim sinyalinin zarfından elde edilen 

özniteliklere dayalı bir kimlik tespit yöntemi sunmuşlardır. Burada geçici rejim zarfı 

karmaşık analitik dalgacık dönüşümü vasıtasıyla hesaplanmaktadır. Bu yöntemin 

sınıflandırma başarımının yüksek zayıflama durumunda Rehman vd. (2012)’de sunulan 

yöntemden daha iyi olduğunu göstermişlerdir.  

Bu bölüm kapsamında yapılan çalışmada istatistiksel öznitelikler geçici rejim 

sinyallerinin anlık genliklerinden elde edilmiştir. Merkezi eğilimi ve yayılımı ölçen 

betimleyici istatistiklerin sınıflandırma başarımı ayrı ayrı ve birlikte değerlendirilmiştir. 

Geçici rejim algılama işlemi, Üreten ve Serinken’de (2005) sunulan Bayes tabanlı 

rampa algılayıcı ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada anlık genlik karakteristikleri boyut azaltma amacıyla, vericilerin ayırt 

edilebilirliği korunacak şekilde,  betimleyici istatistiklerle özetlenmiştir. Betimleyici 

istatistiklerin karakteristikleri, verilerin kutu diyagramları vasıtasıyla görselleştirilebilir. 

Bu amaçla, her bir verici için toplanan elli ölçüm sinyali üzerinden ortalama 

hesaplanmış ve bu ortalama sinyallerin istatistiksel özeti şekil 4.1’de kutu diyagramları 

ile gösterilmiştir. Kutuların boğumları ortanca adı verilen ikinci çeyreklik (Q2) 

değerlerini göstermektedir. Kutuların kenarları 25’nci yüzdelik adı verilen birinci 

çeyreklik (Q1),   75’nci yüzdelik adı verilen üçüncü çeyreklik (Q3) değerlerine karşılık 

gelmektedir. Kutuların boyu çeyreklikler aralığını (interquartile range –IQR-) verir ve 

IQR=Q3-Q1 biçiminde hesap edilir. Kesikli çizgilerin kenarları en uç veri noktalarını 

göstermektedir. Şekil 4.1’den görüldüğü gibi çok yakın vericiler arasında bile 

istatistiksel olarak önemli farklar vardır. Örneğin Tx7’nın Q3 değerleri diğer 

vericilerinkinden uzakta iken, Tx3 ve Tx5’in Q2 değerleri birbirine çok yakındır. 

Dolayısıyla bu vericilerin sınıflandırılması basit bir eşik kullanılarak gerçekleştirilemez.       
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Şekil 4.1 Her bir vericiden alınan ölçümlerin ortalama kutu diyagramları 

 

Bernstein ve Bernstein (1999)’da betimleyici istatistikler ölçülen veri karakteristiklerine 

göre iki gruba ayrılmıştır. Ortalama, ortanca ve mod merkezi yayılımı ölçen istatistikler, 

standart sapma, varyans, çarpıklık ve savrukluk ise verinin değişimini veya yayılımını 

ölçen istatistiklerdir. Burada öznitelik olarak kullanılan istatistiklerin listesi çizelge 

4.1’de verilmiştir.  

Çizelge 4.1 Dört farklı öznitelik kümesi için sınıflandırma doğrulukları 

 Merkezi yayılım 

Merkezi eğilim, 

ortalama ve 

konum 

 

Öznitelik 

kümesi 

S
ta

n
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at

 

sa
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a 
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Ç
ar
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k
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Ç
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Küme-1 x x x x x x x x 87.61% 

Küme-2 x x x x x    80.32% 

Küme-3      x x x 78.03% 

Küme-4  x   x  x   80.14% 
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Betimleyici istatistiklere dayalı özniteliklerin sınıflandırma başarımı deneysel olarak 

ölçülmüştür. 2.4 GHz ISM bandında çalışan sekiz farklı WiFi vericisinden toplanan 

deneysel veriler sınıflandırma başarımını değerlendirmek için kullanılmıştır. Veri 

kümesi her bir kablosuz vericiden 50 ölçüm sinyali içermektedir. PNN sınıflandırıcıda 

her denemede 50 ölçümün 10 tanesi eğitim vektörlerinde kalan 40 ölçüm test 

vektörlerinde kullanılmıştır. Burada sunulan test sonuçları 100 bağımsız deneme için 

verilmiştir. Her bir denemede eğitim ve test vektörleri rasgele seçilmiştir.  

Betimleyici istatistiklerden 4 farklı öznitelik küme kombinasyonu üretilmiştir. Öznitelik 

kümesi-1 ele alınan tüm istatistikleri içerecek şekilde tanımlanmıştır. Küme-2 yalnızca 

yayılım ölçümlerini içerecek şekilde tanımlanırken, küme-3 merkezi eğilim, ortalama ve 

konum ölçümlerinden oluşur. Küme-4 iki gruptan istatistiklerin birleşimidir ve şekil 

4.2’de bu istatistikler üç boyutlu öznitelik uzayında gösterilmiştir. Bu öznitelik 

kümelerinin sınıflandırma başarımı çizelge 4.1’de verilmiştir. En düşük sınıflandırma 

başarımı da küme-3’te elde edilmiştir.  Küme-1 için % 87,61 doğru sınıflandırma 

oranıyla en iyi sınıflandırma başarımı elde edilmiştir. 

Küme-2 ve küme-3 ölçüm gruplarından sadece birisi kullanıldığında doğru 

sınıflandırma başarımı düşmektedir. Küme-2 ve küme-3 için sınıflandırma doğrulukları 

sırasıyla %80.32 ve %78.03 olarak elde edilmiştir. Küme-1’in doğru sınıflandırma 

başarımına bakıldığında, her iki öznitelik grubundan öznitelik kümesi oluşturulduğunda 

sınıflandırma doğruluğunun arttığı açıkça görülmektedir. 

Öznitelik küme-1- küme-4’ün sınıflandırma başarımları çizelge 4.2-4.5’te hata 

matrisleriyle gösterilmiştir. Bu çizelgelerden tüm vericiler için doğru sınıflandırma 

oranları yanı sıra hatalı sınıflandırma oranları da görülebilmektedir. Örneğin, öznitelik 

kümesi-1 için Tx1 test sinyallerinin doğru sınıflandırma oranı %88.7’dir. Tx1, %3.2, 

%5.2 ve % 2.9 oranlarında sırasıyla Tx2, Tx3 ve Tx8 olarak yanlış etiketlenmiştir.   Bu 

çizelgeler karşılaştırıldığında, küme-4’te Tx4 çok iyi ayırt edilirken küme-1’in daha iyi 

ortalama sınıflandırma başarımına sahip olduğu sonucu çıkarılabilir. Küme-4 ün ayırt 

ediciliği şekil 4.2’te verilen üç boyutlu öznitelik uzayından da görsel olarak 

incelenebilir. Bu şekil, Tx7’den gelen test sinyallerinin diğer vericilerinkinden kolayca 
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ayrılabileceğini gösterirken, Tx6'dan gelen test sinyalleri öznitelik uzayının bazı 

bölgelerinde Tx8 ve Tx2 vericisinden gelen öznitelikler ile çakıştığından hatalı bir 

şekilde Tx8 ve Tx2 olarak etiketlenebilmektedir. Bu sonuç çizelge 4.5’te ki sonuçlarla 

uyumludur.  

 

Çizelge 4.2 Öznitelik kümesi-1 için hata 

matrisi 

Çizelge 4.4 Öznitelik kümesi-3 için hata 

matrisi 

 

Doğru 

sınıf 

Öngörülen sınıf 

Tx1 Tx2 Tx3 Tx4 Tx5 Tx6 Tx7 Tx8 

Tx1 88.7 3.2 5.2 0 0 0 0 2.9 

Tx2 0 96.1 0 0 0 2.0 0 1.9 

Tx3 0.4 0 82.2 2.4 7.3 0 0 7.7 

Tx4 0 0 0 88.2 11.8 0 0 0 

Tx5 0 0 0 10.1 89.9 0 0 0 

Tx6 0 4.0 0 0 0 76.8 0.3 18.9 

Tx7 0 0 0 0 0 1.3 98.7 0 

Tx8 1.0 0.1 1.5 0 0.2 16.9 0 80.3 

 

Doğru 

sınıf 

Öngörülen sınıf 

Tx1 Tx2 Tx3 Tx4 Tx5 Tx6 Tx7 Tx8 

Tx1 52.7 2.9 5.0 0 0 0 0 39.4 

Tx2 0 89.1 0 0 0 0 0 10.9 

Tx3 3.5 1.0 88.0 0 6.3 0.2 0 1.0 

Tx4 0 0 0 100 0 0 0 0 

Tx5 0 0 0 11.7 88.3 0 0 0 

Tx6 24.6 15.8 3.0 0 0 24.4 0 32.2 

Tx7 0 0 0 6.8 0 0 93.2 0 

Tx8 9.8 1.6 0 0 0 0 0 88.6 

Çizelge 4.3 Öznitelik kümesi-2 için hata 

matrisi 

Çizelge 4.5 Öznitelik kümesi-4 için hata 

matrisi 

 

Doğru 

sınıf 

Öngörülen sınıf 

Tx1 Tx2 Tx3 Tx4 Tx5 Tx6 Tx7 Tx8 

Tx1 88.3 3.3 5.4 0 0 0.1 0 2.9 

Tx2 0 96.1 0 0 0 2.5 0.1 1.3 

Tx3 0.3 0 78.2 6.4 7.1 0 0 8.0 

Tx4 0 0 0 82.1 17.9 0 0 0 

Tx5 0 0 0 14.9 85.1 0 0 0 

Tx6 0 4.0 0 0 0 55.1 16.7 24.2 

Tx7 0 0 0 0 0 13.4 84.1 2.5 

Tx8 0.8 0 1.7 0 2.2 21.4 0.5 73.4 

 

Doğru 

sınıf 

Öngörülen sınıf 

Tx1 Tx2 Tx3 Tx4 Tx5 Tx6 Tx7 Tx8 

Tx1 65.5 3.7 1.9 0 0 0 0 28.9 

Tx2 0 83.6 0 0 0 0.4 0 16.0 

Tx3 5.4 0 94.1 0 0 0 0 0.5 

Tx4 0 0 0 99.8 0.2 0 0 0 

Tx5 0 0 0 10.7 89.3 0 0 0 

Tx6 0.9 21.0 1.6 0 0.4 57.2 0 18.9 

Tx7 0 0 0 3.1 1.4 0 95.5 0 

Tx8 25.1 18.6 0 0 0 0 0 56.3 

 

Bağımsız 100 Monte Carlo denemesi için sınıflandırma doğruluğunun standart sapma 

ve ortalamasını şekil 4.3’te gösterilmiştir. Her bir denemede 50 ölçüm sinyalinden 10’u 

eğitim vektörü olarak rasgele seçilmiş, kalan 40 ölçüm sinyali test vektörü olarak 

kullanılmıştır. Kutuların ortasındaki çemberler sınıflandırma doğruluklarının 

ortalamasını, kutuların boyu ise sınıflandırma doğruluğunun standart sapmasını 
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göstermektedir. Şekilden görüldüğü gibi en iyi sınıflandırma başarımı küme-1’de elde 

edilmiştir. Küme-1 için sınıflandırma doğruluğu ortalaması diğer kümlerinkinden daha 

yüksektir. Bunun yanında sınıflandırma doğruluklarının en düşük standart sapması 

küme-1’de elde edilmektedir. Sınıflandırma doğruluğunun hem ortalama hem de 

standart sapması açısından merkezi eğilim istatistiklerine kıyasla yayılım 

istatistikleriyle biraz daha iyi bir sınıflandırma elde edildiği aynı şekilden açıkça 

görülmektedir. Bu şekil ayrıca küme-4’ün küme-3’e kıyasla, ortalama doğruluk 

değerleri açısından daha iyi sınıflandırma başarımına sahip olduğunu göstermektedir. 

Ancak bu üç küme için sınıflandırma doğruluğunun standart sapmaları birbirine çok 

yakın çıkmaktadır. 

 

Şekil 4.2 Öznitelik küme-4 için üç boyutlu uzay gösterimi 
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Şekil 4.3 Dört farklı öznitelik kümesi için sınıflandırma doğrulukları 

Betimleyici istatistiklere dayalı öznitelikler WiFi vericilerin sınıflandırılması için iletim 

sinyalinin geçici rejim kısmından çıkarılarak kullanılabilirler. Deneysel test sonuçları 

iletim sinyallerinin geçici rejimlerinden çıkarılan betimleyici istatistiklere dayalı 

özniteliklerin vericilerin sınıflandırılmasında kullanılabileceğini göstermiştir.  Merkezi 

eğilimi ve yayılımı ölçen betimleyici istatistiklerin birlikte kullanımı sınıflandırma 

başarımını artırmaktadır. 

4.2 Polinom Uydurma Yöntemi Kullanarak RF Parmak İzi Çıkarımı  

Tezin bu bölümünde RF parmak izi çıkarımında polinom uydurma yöntemi kullanılarak 

özniteliklerin elde edilmesi verilecektir (Taşcıoğlu vd. 2018). Deneysel ölçüm 

verilerinin matematiksel bir modele uydurulması sinyal analizinde sıklıkla kullanılan bir 

yöntemdir. Ölçüm verilerine en yakın olacak şekilde geçen fonksiyonun bulunması 

işlemi eğri uydurma olarak tanımlanır. Eğri uydurmada kullanılan yaklaşımlardan birisi, 

ölçüm verisine 

2

0 1 2

0

( ) ...
d

d i

d i

i

y x a a x a x a x a x


                                     (4.1) 
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biçimindeki en uygun polinomun bulunmasıdır. x bağımsız değişkeni, y bağımlı 

değişkeni, d polinom derecesini ve ia  değerleri polinom katsayılarını göstermektedir. 

Burada; y bağımlı değişkeni örneklenmiş sinyal değerlerine, x bağımsız değişkeni de 

örneklenmiş sinyalin indisi olan n değerlerine karşılık gelmektedir. Belirlenen bir 

derece için polinom katsayıları genellikle bir hata ölçüsünü minimum yapacak şekilde 

bulunur.  

Eğri uydurma amacıyla farklı yapıdaki modellere kıyasla polinoma dayalı modellerin 

avantajı, parametrelere bağımlılığın doğrusal olmasıdır. Bu modellerde parametre 

hesabındaki minimumu bulma problemi doğrusaldır ve kolay çözülebilir (Bishop, 

1992). 

4.2.1 Öznitelik çıkarımı ve normalizasyon 

Bu bölümde WiFi vericilerine ait geçici rejim sinyallerinin sınıflandırılması amacıyla, 

bu sinyallerin anlık genlik değerlerine uydurulan polinomların eşitlik 4.1’de verilen ia  

katsayıları öznitelik olarak kullanılmaktadır. Şekil 4.4’te bir WiFi vericisine ait örnek 

bir geçici rejim anlık genlik verisi ve bu veriye uydurulan ikinci ve beşinci dereceden 

iki farklı polinom gösterilmektedir. İkinci derece için 3 katsayı, beşinci derece için 6 

katsayı ölçüm verisiyle polinom arasındaki hatayı en küçük yapacak şekilde, en küçük 

kareler yöntemiyle belirlenmiştir. Uydurulan polinomun derecesi sınıflandırma 

başarımını en büyük yapacak şekilde belirlenmektedir. Derecenin belirlenmesi konusu 

bir sonraki bölümde detaylandırılacaktır.  
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Şekil 4.4 Bir verici geçici rejim sinyali ve bu sinyale uydurulan ikinci ve beşinci 

dereceden polinomsal eğriler 

Şekil 4.5’te bir örnek olarak sekiz farklı WiFi vericinin her birinden rasgele seçilen 20 

ölçüm için ikinci dereceden polinom uydurma sonucu elde edilen üç katsayının 

değerleri gösterilmektedir. Bu şekilde düşey eksen değerleri incelendiğinde 0a , 1a  ve 2a   

katsayılarının değer aralıklarının birbirinden farklı olduğu görülmektedir.  Dolayısıyla 

bu katsayıların öznitelik olarak kullanılabilmesi için normalize edilmesi gerekmektedir 

(Theodoridis ve Koutroumbas, 2009). Üç polinom katsayısının her birinin eğitim 

aşamasındaki N ölçüm için elde edilen değerleri kullanılarak 

1

1
, 0,1,2

N

m jm

j

a a m
N 

                                                                             (4.2) 
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                                                                                                (4.4) 

eşitlikleri ile normalizasyon işlemi uygulandığında elde edilen ˆ ( 0,1,2)ma m   

öznitelikleri 0 ortalamalı ve 1 varyanslı olur (Theodoridis ve Koutroumbas, 2009). Bu 

normalizasyon işlemi şekil 4.5’te verilen katsayılara uygulandığında, şekil 4.6’daki 
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normalize edilmiş öznitelik değerleri elde edilmiştir. Sonuç olarak bu şekildeki üç 

öznitelikten her birinin 120 ölçüm üzerinden ortalaması 0 ve varyansı 1’dir. Şekil 4.5 ve 

şekil 4.6’da her vericiden rasgele 20 ölçüm seçilmesinin nedeni, bu seçimin PNN 

sınıflandırıcı başarımı için uygun olmasıdır. Bu değerin seçimi konusunda bir sonraki 

bölümde bilgi verilecektir (Bölüm 4.2.2). PNN sınıflandırıcının eğitim aşamasında 

hesaplanan ve kaydedilen ma  ve m  değerleri, test aşamasında özniteliklerin normalize 

edilmesi için kullanılmaktadır. 

 

Şekil 4.5 Sekiz WiFi vericisinin her birinden alınan 20 ölçüm için elde edilen ikinci 

               derece polinom katsayıları 
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Şekil 4.6 Şekil 4.5’ te verilen polinom katsayılarının normalize değerleri 

4.2.2 Başarım değerlendirmesi 

Polinom uydurmaya dayalı RF parmak izlerinin kablosuz vericilerin 

sınıflandırılmasındaki başarımını test etmek amacıyla sekiz farklı IEEE 802.11b WiFi 

vericisinden toplanan deneysel veriler kullanılmıştır. Veri setinde her vericiden alınan 

100 ölçüm sinyali bulunmaktadır. Sınıflandırmada, her vericiye ait rasgele seçilen 20 

ölçüm değeri eğitim aşamasında, kalanları ise test aşamasında kullanılmıştır (Köse ve 

Telatar 2010). Çalışmadaki tüm sonuçlar, sınıflandırma algoritmasının 100 defa 

çalıştırılmasıyla elde edilen sonuçların ortalamasıdır. Her defasında eğitim ve test 

vektörleri rasgele seçilerek, eğitim vektörlerinin seçimine bağlı yanlı sonuçlar 

önlenmiştir. 

4.2.3 Polinom derecesinin belirlenmesi 

Bu bölümde ele alınan sınıflandırma probleminde polinom derecesinin 

belirlenmesindeki amaç, geleneksel eğri uydurma problemlerinden farklıdır. Geleneksel 

eğri uydurma problemlerinde polinom derecesi belirlenirken, model karmaşıklığı ya da 

hatanın en küçük yapılması gibi amaçlar dikkate alınır. Diğer taraftan bu çalışmada, 

seçilen derece için polinom katsayılarının vericileri en iyi şekilde ayırt etmesi temel 
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amaçtır. Bu durumu daha iyi açıklayabilmek için Şekil 4.4’teki geçici rejim anlık genlik 

verisine uydurulan ikinci ve beşinci dereceden polinomlar için hata değerleri 

hesaplanmıştır. Hatanın kare ortalamalarının karekök değerleri, ikinci ve beşinci 

dereceden polinomlar için sırasıyla 0.0114 ve 0.0076 olarak bulunmuştur. Beklendiği 

üzere, beşinci dereceden polinomun hata değeri daha düşüktür. Ancak, bu polinomların 

katsayıları ile üretilen parmak izlerinin sınıflandırma başarımı karşılaştırıldığında, ikinci 

dereceden polinom katsayılarının daha başarılı olduğu Şekil 4.7’den görülmektedir.  

En iyi sınıflandırma başarımının elde edildiği polinom derecesinin belirlenmesi için 

farklı polinom dereceleri için elde edilen katsayılarla oluşturulan parmak izleri 

kullanılarak vericiler sınıflandırılmış ve sonuçları şekil 4.7’ de verilmiştir. Görüldüğü 

gibi, en iyi sınıflandırma başarımı % 97,05 ve % 97,23 değeri ile ikinci ve üçüncü 

dereceler için elde edilmiştir. Bu iki polinom derecesi için sınıflandırma doğruluk 

değerleri çok yakın olduğundan karmaşıklığı azaltmak için küçük olan derece 2 

seçilmiştir. 6 ve daha büyük derece değerlerinde sınıflandırma başarımı %90 değerinin 

altına düşmektedir. 

 
 

Şekil 4.7 Polinom uydurma sonucu bulunan ve normalize edilen özniteliklerin polinom 

               derecesine karşı sınıflandırma başarımları 

 

4.2.4 Geçici rejim süresi testi 

WiFi vericilerin geçici rejim süresinin üst sınır değeri, IEEE 802.11 standardında 

vericilerin en büyük güç değerini üretmesi konusundaki kısıt olan 2 s  değeri olarak 
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düşünülebilir (IEEE Std. 802.11 2012). Bununla birlikte pratikte, pek çok kablosuz 

vericinin bu değerin çok altında geçici rejim süresine sahip olduğu bilinmektedir. 

Örneğin IEEE 802.11b vericileri için yapılan deneysel çalışmalarda geçici rejim süresi 

yaklaşık 0.2 s  olarak alınmıştır (Üreten ve Serinken 2007, Taşcıoğlu vd. 2017). 

Polinom uydurma yönteminin kullanıldığı bu çalışmamızdaki WiFi verici ölçümleri için 

literatürde verilen bu süre değerinin örnek cinsinden karşılığı yaklaşık 1024’tür. Şekil 

4.7’nin elde edilmesinde bu yaklaşık değer kullanılmıştır.   

İkinci derece polinom uydurma işlemi geçici rejim süresinin 256, 512, 1024, 2048 ve 

4096 örnek değerleri için de uygulanmış ve sınıflandırma başarımları hesaplanmıştır. En 

iyi sınıflandırma başarımının, literetürde verilen değer ile tutarlı olarak, şekil 4.8’de 

görüldüğü gibi 1024 değerinde elde edildiği gözlenmiştir. Bu şekilden çıkarılabilecek 

diğer bir sonuç da geçici rejim sinyal süresinin 1024 örnekten daha büyük seçilmesi ile 

polinom katsayılarına dayalı parmak izlerinin sağladığı sınıflandırma başarımında 

iyileşme olmamakta, çok küçük miktarda başarım kaybı olmaktadır.  

 
 

Şekil 4.8 Polinom uydurma yöntemiyle çıkarılan öznitelikler için geçici rejim süresine 

karşı sınıflandırma doğruluğu 

 

4.2.5 Hesaplama süresi testi 

Polinom katsayıları ile oluşturulan RF parmak izlerinin kullanıldığı sınıflandırma 

algoritmasının hesaplama süresiyle ilgili sonuç çıkarabilmek için bazı ölçümler 
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yapılmıştır. Sınıflandırma algoritmalarının eğitim aşaması çevrim dışı yapıldığı için 

hesaplama süresi genellikle test aşaması için dikkate alınır. Bu nedenle, bir test vektörü 

için öznitelik çıkarımı ve hangi sınıflandırıcıya ait olduğunun test edilmesi için gerekli 

hesaplama süreleri ölçülmüş ve ortalama değerler çizelge 4.6’da verilmiştir. Hesaplama 

süreleri, Intel i7-4770 (3.4 GHz) işlemcili, 16 GB hafızalı bir bilgisayarda MATLAB 

ortamında ölçülmüştür. Bu süre değerlerinin elde edilmesi için algoritma 100 kez 

çalıştırılmış ve her seferinde 640 farklı test vektörü sınıflandırılmıştır. Bu değerler 

üzerinden ortalama alınarak, tek bir test vektörü için gerekli ortalama hesaplama süresi 

bulunmuştur. Sonuçlar, geçici rejim sinyal süresinin üç farklı değeri için elde edilmiştir. 

Hesaplama süresi açısından bir karşılaştırma yapabilmek için boyut indirgeme 

yapılmadan doğrudan anlık genlik değerlerinin kullanıldığı algoritma için de hesaplama  

Çizelge 4.6 Anlık genliklerin ve karşılık gelen polinom katsayılarının öznitelik olarak    

kullanıldığı durumlarda bir test ölçümü için ortalama hesaplama süreleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

süreleri ölçülmüş ve sonuçlar çizelge 4.4’te verilmiştir. Geçici rejim sinyali süresi 1024 

örnek iken polinom katsayılarına dayalı RF parmak izlerinin kullanıldığı durumda 

algoritma, anlık genlik değerlerinin tamamının kullanıldığı duruma göre yaklaşık 3 kat 

hızlıdır. Geçici rejim süresi 4096 örnek alındığında hız farkı yaklaşık 7 kat olmaktadır. 

Bu tablodan gözlenen bir başka sonuç da geçici rejim sinyali süresi arttıkça hesaplama 

süresinin; anlık genlik öznitelikleri için artması, diğer taraftan polinom katsayısı 

öznitelikleri için yaklaşık olarak aynı kalmasıdır. Bu durum uzun süreli geçici rejim 
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2048 2048 12.9 3 3.43 

4096 4096 21.77 3 3.44 
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sinyallerinin kullanıldığı sistemlerde, polinom katsayılarına dayalı RF parmak izlerinin 

hesaplama süresi avantajı sağlayacağını göstermektedir.  

4.2.6 Polinom uydurma yöntemi kullanarak RF parmak izi çıkarımı sonuçları 

Bu bölümde, RF parmak izleri geçici rejim sinyallerinin anlık genlik değerlerine 

uydurulan polinomların katsayılarından elde edilmiştir. Elde edilen parmak izleriyle 

verici kimlik tespit işleminin başarıyla gerçekleştirilebildiği deneysel verilerle 

gösterilmiştir.  

Polinom katsayılarına dayalı üretilen RF parmak izleriyle veri boyutu azaltıldığı için 

sınıflandırma algoritmasında hesaplama süresi avantajı sağlanmaktadır. Bu avantaj 

özellikle, geçici rejim sinyali süresinin uzun olduğu, geçici rejim yerine kalıcı durum 

karakteristikleri gibi daha uzun sinyal kısımlarının kullanıldığı ya da örnekleme 

frekansının yüksek olduğu uygulamalarda daha da önem kazanacaktır. 

Eğri uydurmada Gauss ya da analitik fonksiyonlar gibi farklı yapıdaki eğrilerin 

kullanılması ve bu modellere ait parametrelerle RF parmak izlerinin üretilmesi de 

mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte polinomsal modellerin, doğrusal yapısı ve 

dolayısıyla eğri uydurma işleminin basit olması sayesinde, öznitelik çıkarımının hızlı 

yapılabilmesine olanak sağladığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

4.3 Genlik Öznitelikleri 

Literatürde verici kimlik tespitinde genlik öznitelikleri yaygın olarak kullanılmıştır 

(Üreten ve Serinken 2007, Köse ve Telatar 2010). Bu özniteliklerin elde edilmesi 2.3.1 

bölümünde verilmiştir. Bu bölümde ise WiFi vericilerinden toplanan sinyallerin genlik 

öznitelikleri için PNN ve kNN sınıflandırıcıların başarımları değerlendirilmiştir.  

4.3.1 PNN ve kNN sınıflandırıcıların genlik öznitelikleri için başarımlarının  

karşılaştırılması  

Toplanan verici ölçüm sinyallerinin genlik öznitelikleri kullanılarak PNN ve kNN 

sınıflandırıcıların başarımları karşılaştırılmıştır (Köse ve Telatar 2010). Benzetim için 8 
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farklı WiFi vericisinden toplanan ölçüm sinyalleri kullanılmıştır. Her bir vericiden 

10000 örnek uzunluğunda 100 faklı ölçüm sinyali bulunmaktadır. Her vericiden ölçüm 

sinyallerinin X adeti sınıflandırıcının eğitim aşamasında kalan 100-X adeti ise test 

aşamasında kullanılmıştır. Denemelerde eğitim test vektörü sayısı 5’ten 50’ye kadar 

değiştirilmiştir. Her bir eğitim-test kümesi için 50 deneme yapılmış denemelerin başarı 

oranlarının ortalamaları şekil 4.9’da verilmiştir. Benzetimlerde ölçüm sinyallerinin 

değişim noktasından sonraki 1024 uzunluğundaki anlık genlik değeri öznitelik vektörü 

olarak kullanılmıştır (Üreten ve Serinken 2007). Benzetimler sonucunda iki 

sınıflandırıcı için de sınıflandırma başarım oranının %90’ın üzerinde olduğu 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.9 PNN ve kNN sınıflandırıcıların örnek sayısına göre başarımları 

Eğitim aşamasında kullanılan örnek vektör sayısının sınıflandırma başarımına olan 

etkisi incelenmiştir. Sınıflandırma başarımı açısından PNN sınıflandırıcı daha başarılı 

olmakla birlikte işlem yükü ve hız açısından kNN sınıflandırıcının daha kullanılabilir 

bir sınıflandırıcı olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca şekil 4.9’dan, PNN 

sınıflandırıcıda 20 kNN sınıflandırıcıda 30 eğitim vektör sayısından sonra sınıflandırma 

başarımlarında önemli bir artış olmadığı gözlenmektedir.     
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5. GEÇİCİ REJİM ALGILAMA HATALARININ RF PARMAK İZİ 

SINIFLANDIRMA BAŞARIMINA ETKİSİ  

 

Bu bölümde geçici rejim algılama hatalarının RF parmak izi sınıflandırma başarımına 

etkisi incelenmiştir. Geçici rejim algılama işlemi Bayes tabanlı rampa değişim algılayıcı 

kullanılarak gerçekleştirilmiş ve bu algılayıcının toplamsal gürültüye bağlı olarak 

algılama başarımındaki düşüşü analiz edilmiştir (Köse 2015b). Sınıflandırma 

başarımlarının değerlendirilmesinde geçici rejim anlık genliklerine dayalı iki farklı RF 

parmak izi kullanılmıştır.   

5.1 Bayes Tabanlı Rampa Algılayıcının Düşük SNR Başarımı  

Bu algılayıcı Üreten ve Serinken (2005) tarafından, anlık genlikler kullanılarak Bayes 

tabanlı rampa değişimi algılama adı ile WiFi sinyallerinin geçici rejimlerinin 

algılanmasında bir yöntem olarak önerilmiştir. Bu yöntemin çalışması bölüm 2.1.5’te 

ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu bölümde, bu yöntemin başarımı 8 farklı 802.11b WiFi 

aygıttan alınan verilerle değerlendirilmiştir. Veri kümesi her bir cihazdan 100’er adet 

ölçüm içermektedir. Algılayıcının düşük SNR başarımını ölçmek için toplanan geçici 

rejim sinyallerinin SNR seviyeleri gürültü eklenerek değiştirilmiştir. Sabit bir SNR 

seviyesi için kaydedilen kanal gürültü sinyalleri, toplanan geçici rejimlere istenen SNR 

seviyesini ayarlamak için eklenmiş ve ardından geçici rejimlerin başlangıç noktaları 

kestirilmiştir. Bu işlem yüz adet kaydedilmiş kanal gürültüsü için tekrarlanmıştır. Geçici 

rejim başlangıç noktası için kestirim hatası 

ˆE m m                                                                                                    (5.1) 

biçiminde tanımlanır. Burada m̂  ve m  sırasıyla geçici rejimin başlangıcının kestirilmiş 

ve gerçek değerleridir. Geçici rejimlerin gerçek başlangıç yerleri toplanan geçici rejim 

sinyallerinin anlık genliklerinden görsel olarak belirlenmiştir. Ortalama kare hata, her 

biri 100 farklı gürültü sinyali ile bozulmuş olan 800 geçici rejim üzerinden 

hesaplanmıştır. Farklı SNR seviyelerindeki Bayes tabanlı rampa değişim algılayıcının 

ortalama kare hata (mean square error -MSE-) değerleri şekil. 5.1’de gösterilmiştir. 
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SNR seviyesindeki azalmanın MSE değerinde artmaya neden olduğu görülmektedir. 

SNR seviyesi 10dB’nin altına düştüğünde MSE hızlı bir şekilde artmaktadır. 

 

Şekil 5.1 Farklı SNR seviyelerinde Bayes tabanlı rampa değişim algılayıcının geçici 

rejim algılama başarımı  

 

 

Şekil 5.2 Bayes tabanlı rampa değişim algılayıcı için geçici rejim başlangıç noktası 

kestirim hataları histogramı 

Algılayıcı için geçici rejim başlangıç noktası kestirim hataları histogramı şekil 5.2’de 

gösterilmiştir. Yüksek SNR seviyelerinde hata histogramı sıfır etrafında yoğunlaşmış, 

SNR seviyesi düştükçe yayılmıştır. Ayrıca bu şekilden, SNR 10dB’den düşük 

olduğunda geçici rejim başlangıç noktasının kestiriminde pozitif yanlılığın (positive 

bias) arttığı gözlenmektedir.  
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5.2 Geçici Rejim Algılama Hatalarının RF Parmak İzi Sınıflandırma Başarımına 

Etkisi 

Geçici rejim algılama hatalarının RF parmak izi sınıflandırma başarımına etkisini 

incelemek için sınıflandırma işleminde PNN sınıflandırıcı kullanılmıştır. Eğitim ve test 

kümeleri rasgele seçildikten sonra RF parmak izleri bu kümeler için üretilmiştir. 

Sınıflandırma performansını değerlendirmek için iki farklı RF parmak izi kullanılmıştır. 

Birinci parmak izi geçici rejimlerin anlık genliklerinden, ikinci parmak izi ise Üreten ve 

Serinken (2007) tarafından önerilen PCA özniteliklerinden oluşturulmuştur. Temel 

bileşen analizine dayalı özniteliklerin elde edilmesi 2.3.4 bölümünde verilmiştir. Üreten 

ve Serinken (2007)’de WiFi cihazları için RF parmak izlerinin sınıflandırma 

başarımının, tüm genlik değerlerini kullanmak yerine anlık genliklerinin beş temel 

bileşeni kullanıldığında aynı kaldığı gösterilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada, RF 

parmak izleri beş temel bileşen kullanılarak üretilmiştir. 

Toplamsal gürültü geçici rejim başlangıç noktalarının kestirimlerinin yanı sıra çıkarılan 

öznitelikleri etkilemektedir. Bu çalışmada amaç, geçici rejim algılama hatalarının 

sınıflandırma başarımına etkisini değerlendirmektir. Bu nedenle özniteliklerin 

çıkarılacağı geçici rejimler gürültüyle bozulmadan önceki sinyal olarak alınmıştır. 

 

Geçici rejim algılama hatalarının PNN sınıflandırma başarımı üzerindeki etkisi toplanan 

802.11b geçici rejim sinyalleriyle deneysel olarak analiz edilmiştir. Her bir vericiden 

alınan geçici rejimlerin 20’si eğitim kümesinde kalan kısmı ise test kümesinde 

kullanılmıştır. Her denemede eğitim ve test kümeleri rasgele seçilmiştir. 30 Monte 

Carlo denemesi gerçekleştirilmiş ve her bir deneme de 30 farklı kaydedilmiş gürültü 

sinyali test sinyallerine eklenmiştir. Bu nedenle her SNR seviyesinde toplam 900 

sınıflandırma sonucu elde edilmiştir. Şekil 5.3 her SNR seviyesi için bu sınıflandırma 

sonuçlarının ortalamasını göstermektedir.  Bu şekil, SNR düştükçe doğru sınıflandırma 

oranının azaldığını göstermektedir. Sınıflandırma doğruluğu, SNR yaklaşık 10dB’ye 

düştüğünde %80’in altına inmektedir. Geçici rejim algılama hataları, 5-20dB aralığında 

tüm SNR seviyeleri için anlık genlik ve PCA özniteliklerinin sınıflandırma performansı 

üzerinde benzer etkiye sahiptir (Şekil 5.3). Her iki öznitelik için de sınıflandırma 

başarımları yaklaşık aynı çıkmıştır. Geçici rejim algılamasının iki farklı SNR 
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seviyesinde gerçekleştirilmesi durumunda PCA özniteliklerinin doğru sınıflandırma 

oranlarına ait histogramlar, şekil 5.4’te verilmiştir. 

 

Şekil 5.3 Farklı SNR seviyelerinde geçici rejim algılama hatalarının sınıflandırma 

başarımı üzerindeki etkisi  

 

Şekil 5.4 Geçici rejim algılamasının iki farklı SNR seviyesinde gerçekleştirilmesi 

durumunda PCA özniteliklerin sınıflandırma başarımı 

Geçici rejim algılama hatalarının öznitelikler üzerindeki etkisini görselleştirmek için, 

geçici rejim algılamasının 20dB ve 8dB’de gerçekleştirilmesi durumunda test geçici 

rejimlerinden çıkarılan temel bileşenlerin ilk ikisi şekil 5.5’te görselleştirilmiştir. 

SNR’ın düşmesiyle öznitelikler öznitelik uzayında yayılmaktadır. Bu şekil, geçici rejim 

başlangıç noktaları yanlış kestirildiğinde özniteliklerin öznitelik uzayında yayıldığını ve 
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üst üste örtüşmeye başladığını göstermektedir. Dikkat edilirse geçici rejim algılama 

hatalarının PCA özniteliklerinin ayrılabilirliği üzerindeki etkisini kısmen 

görselleştirmek için beş öznitelikten yalnızca ikisi verilmiştir. Bu şekilden genel 

sınıflandırma başarımı gözlenememektedir.  

 

 (a) 

 

 (b) 

Şekil 5.5 Geçici rejim algılamasının (a) 20 dB ve (b) 8 dB’de gerçekleştirilmesi 

durumunda test aşamasındaki geçici rejim sinyallerinden çıkarılan temel 

bileşenlerin ilk ikisi 
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6. GEÇİCİ REJİME DAYALI RF PARMAK İZİ ÇIKARIM YÖNTEMİNDE 

DÜŞÜK ÖRNEKLEME FREKANSI ETKİSİ 

 

Bu bölümde düşük örnekleme frekansının geçici rejime dayalı RF parmak izi çıkarım 

yöntemine etkisi analiz edilmiştir. Kennedy vd. (2008b) geçici rejime dayalı RF parmak 

izi çıkarım yöntemlerinin yüksek örnekleme frekansı gerektirdiğini deneysel veya 

benzetim sonuçları vermeden ileri sürmüşlerdir. Bu gereklilik, literatürde geçici rejime 

dayalı RF parmak izi çıkarım yöntemlerinin bir dezavantajı olarak belirtilmiştir 

(Kennedy vd. 2008a, Rehman vd. 2012, Rehman vd. 2014). Rehman vd. (2012) hem 

geçici rejim algılama aşaması hem de öznitelik çıkarım aşamasında kalıcı durum sinyal 

kısımları ile karşılaştırıldığında, geçici rejim sinyalleri kısa süreli olduğundan dolayı 

yüksek örnekleme frekansı gerektirdiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte bu 

çalışmaların hiç birinde, geçici rejim RF parmak izi çıkarım yöntemlerinin yüksek 

örnekleme frekansı gerektirdiğiyle ilgili tezin doğrulanması ile ilgilenilmemiştir. 

Taşcıoğlu vd. (2017) örnekleme frekansının geçici rejime dayalı RF parmak izlerinin 

kullanıldığı verici kimlik tespit sistemlerinin başarımı üzerindeki etkisini incelemişler, 

bu amaçla literatürde yer alan iki farklı RF parmak izi çıkarım tekniğini kullanmışlardır. 

Yazarlar, düşük örnekleme frekanslarının etkisini analiz etmek için yüksek örnekleme 

frekansında toplanmış deneysel verilerin örnekleme frekansını, bilgisayar ortamında 

örnek seyreltme işlemiyle azaltmışlardır. Geçici rejim tabanlı RF parmak izi çıkarım 

yönteminin düşük örnekleme frekanslarında kablosuz vericilerin kimlik tespitinde etkili 

bir şekilde kullanılabileceği gösterilmiştir. 

6.1 Örnek Seyreltme İşlemi 

Bu bölüm kapsamında yapılan çalışmada amaç örnekleme frekansının sınıflandırma 

başarımı üzerindeki etkisini değerlendirmek olduğundan, kimlik tespit aşamalarında 

iletim sinyallerinin örnekleme hızları düşürülmüştür. Örnek seyreltme işlemi genellikle 

bir alçak geçiren süzme işlemi sonrası gerçekleştirilir. Bu işlemin blok diyagramı şekil 

6.1’de gösterilmiştir (Lyons 2004).  
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sf sf 

Alçak geçiren 

süzgeç
  M

sf

(n)x y(n) (n)z

 

Şekil 6.1 Örnek seyreltme süreci blok diyagramı 

Süzülmüş sinyalin örnekleme hızı Tan ve Jiang (2013)’da ki gibi azaltılabilir: 

    z n y nM                                                                                             (6.1) 

Burada örnek seyreltme oranı M bir tamsayıdır.  z n  süzülmüş sinyalin her M ’inci 

örneği alınarak örnekleme hızı azaltılmış sinyali göstermektedir. Örnek seyreltme 

işleminden sonraki örnekleme hızı,  

s
s

f
f

M
                                                                                                        (6.2) 

şeklinde hesaplanır. Burada sırasıyla sf  ve sf   örnek seyreltmeden önceki ve sonraki 

örnekleme frekanslarını göstermektedir.  

Spektral örtüşmeyi önlemek için kesim frekansı 2sf   olan altıncı dereceden alçak geçiren 

Butterworth örtüşme önler (anti aliasing) süzgeç kullanılmıştır. Nyquist’ten daha 

yüksek örnekleme oranları için bu kesim frekansı seçimi aynı zamanda bant genişliği 

dışındaki frekans bileşenlerinin yanında, eğer varsa iletim bandının dışındaki spektral 

bileşenlerini de muhafaza etmektedir. 

Deneysel veriler sekiz farklı IEEE 802.11b WiFi vericisinden toplanan 100 iletim 

sinyalinden oluşmaktadır. Deneysel verilerin ilk örnekleme hızı 5 GS/s’dir. Bu 

çalışmada kullanılan örnek seyreltme oranları ve karşılık gelen örnekleme frekansları 

çizelge 6.1’de verilmektedir. Bu çalışmada, Üreten ve Serinken (2007)’nin WiFi 

sinyallerinde deneysel olarak tespit ettikleri 200ns değeri geçici rejim süresi olarak 

alınmıştır.  
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Çizelge 6.1 Örnek seyreltme oranları ve karşılık gelen örnekleme frekansları 

Örnek Seyreltme  

Oranı  M  
2 5 10 25 50 100 180 

sf
  2.5GS/s 1GS/s 500MS/s 200MS/s 100MS/s 50MS/s 28MS/s 

 

 

(a) 

                                                              

(b) 

Şekil 6.2 Sekiz vericiden (a) 5 GSamples/s ve (b) 100MSamples/s örnekleme 

hızlarındaki geçici rejimlerin anlık genlikleri. Her verici için 100 geçici rejim 

gösterilmiştir. 
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Şekil 6.2 (a) 5 GSamples/s örnekleme hızındaki geçici rejim sinyallerini göstermektedir. 

Burada sekiz vericinin her birinden 100 geçici rejim sinyali gösterilmektedir. Şekil 6.2 

(b)’de aynı geçici rejimlerin örnek seyreltme oranı 50 ile örnekleme hızı 100 

MSamples/s’e düşürülmüş durumları gösterilmiştir. Bu şekilden görüleceği üzere örnek 

seyreltme sürecinin, anlık genlikleri değerlerinin genel karakteristiği üzerinde önemli 

bir etkisi yoktur. Bu nedenle, bu sinyalleri kullanan sınıflandırıcının başarımının örnek 

seyreltme işleminden sonra yaklaşık aynı kalması beklenir.  

 

Standartta da belirtildiği üzere 802.11.b WiFi vericilerinden elde edilen temel bant 

verici sinyallerinin bant genişliği [-11MHz, 11MHz] aralığında 22 MHz’dir (IEEE Std. 

802.11 2012). En düşük örnekleme hızı, çizelge 6.1’de görüldüğü gibi yaklaşık 28 MS/s 

olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu değer, sinyallerin en büyük frekans bileşeninin (11 

MHz) 2,5 kat olduğu pratikte en küçük örnekleme oranını (11 MHz * 2,5= 27,5 MHz) 

sağlamak üzere seçilmiştir.  

6.2 Test 1: Geçici Rejim Sinyallerinde Örnek Seyreltme 

Test 1’in temel amacı örnekleme oranının, geçici rejim sinyallerinden çıkarılan 

öznitelikler üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Bu nedenle, başlangıçta yüksek 

örnekleme hızında geçici rejim algılaması gerçekleştirilmekte ve daha sonra tespit 

edilen geçici rejim sinyallerine ait örnekleme oranı, öznitelik çıkarımı öncesinde 

azaltılmaktadır. Bu test senaryosu Şekil 6.3’deki blok diyagramda gösterilmektedir.  

Geçici 

rejim 

algılama

Öznitelik 

çıkarma
SınıflandırmaSeyreltme

Geçici rejim 

sinyal

Geçici rejim 

sinyal

Temel bant 

sinyal

T
e
st

 1

Sinyal

sf sf sf


 

Şekil 6.3 Test 1: Geçici rejim sinyallerinin örnek seyreltme işlemi 
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6.3 Test 2: Temel Bant Sinyallerinde Örnek Seyreltme 

Test 1’den farklı olarak Test 2’de, geçici rejim RF parmak izlerini kullanan verici 

kimlik tespit sisteminin tamamı düşük örnekleme hızlarında test edilmiştir. Şekil 

6.4’teki blok diyagramda gösterildiği gibi geçici rejim algılamayı da içine alan kimlik 

tespit sürecinin tamamı düşük örnekleme hızlarında gerçekleştirilmektedir. Burada RF 

parmak izi çıkarımına tabi tutulacak sinyallerin düşük örnekleme hızında örneklendiği 

senaryo ele alınmaktadır. Bu durum kimlik tespit sürecinin en başındaki RF ölçümlerin 

düşük örnekleme hızlarında alındığı duruma karşılık gelmektedir.  

Geçici 

rejim 

algılama

Öznitelik 

çıkarma
SınıflandırmaSeyreltme

Temel bant 

sinyali

Geçici rejim 

sinyali

Temel bant 

sinyali

T
e
st

 2

Sinyal

sf sf


sf


 

Şekil 6.4 Test 2: Temel bant sinyallerinin örnek seyreltme işlemi 

6.4 Örnek Seyreltme İşleminin Sınıflandırma Başarımına Etkisinin 

Değerlendirilmesi 

 

Şekil 6.5’te farklı örnekleme hızlarında başarım değerlendirme test sonuçlarını 

gösterilmektedir. Bu testlerde sırasıyla genlik ve PCA öznitelikler kullanılmış ve 

bağımsız 500 Monte Carlo sınıflandırma testi yapılmıştır. Genlik ve PCA 

özniteliklerinin ortalama sınıflandırma doğrulukları çemberli kesikli çizgilerle sırasıyla 

Şekil 6.5 (a) ve 6.5 (b)’de Test 1 durumu için gösterilmiştir.  Her bir özellik kümesinin 

sınıflandırma doğruluğu 28 MS/s ve 5 GS/s arasındaki test edilen örnekleme hızlarında 

yaklaşık % 98’de neredeyse aynı kalmaktadır. Test 1’deki genlik ve PCA 

özniteliklerinin doğru sınıflandırma oranları sırasıyla Şekil 6.5 (c) ve 6.5 (d)’de kutu 

diyagramları ile özetlenmiştir.  

 

Ortalama sınıflandırma doğrulukları Test 2 için Şekil 6.5(a) ve 6.5(b)’de düz çizgilerle, 

özniteliklerin sınıflandırma başarımları Şekil 6.5(e) ve 6.5(f)’de kutu diyagramları ile  
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Şekil 6.5 Logaritmik ölçekte verilen farklı örnekleme hızlarındaki Genlik (a) ve PCA 

(b) öznitelikleri için başarım değerlendirme testi sonuçları: Test 1 için 

ortalama sınıflandırma doğrulukları (kırmızı çemberli kesikli çizgiler) ve Test 

2 (düz çizgiler). (c) ve (d) Test 1 için (e) ve (f) Test 2 için sınıflandırma 

sonuçlarının kutu diyagramları.  

(a) 

(f) 

(d) 

(e) 

(c) 

(b) 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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gösterilmiştir. Test 1 sonuçlarına kıyasla, sınıflandırma doğruluğunun ortalama, medyan 

ve yüzdelikleri gibi betimleyici istatistiklerde değişikliklerde, örnekleme oranı 

değiştikçe küçük bir artış gözlenmektedir. Bu küçük artış, geçici rejim algılama 

algoritması üzerindeki örnekleme oranının etkisinden kaynaklanmaktadır. Örnekleme 

oranı değiştiğinde her iki özniteliğin sınıflandırma doğruluğundaki en büyük değişim % 

1’in altında kalmaktadır. Ayrıca, aynı örnekleme hızında her bir test senaryosundaki 

sınıflandırma sonuçları karşılaştırıldığında, her iki öznitelik için örnekleme hızının 

geçici rejim algılama üzerindeki etkisinin neden olduğu maksimum başarım kaybının % 

1'in altında olduğu gözlenmiştir. Test 2 sonuçları Bayes tabanlı rampa algılayıcının 

düşük örnekleme hızlarında da iyi algılama başarıma sahip olduğunu göstermektedir. 

Şekil 6.5(a) ve 6.5(b)’de, test edilen tüm örnekleme hızlarındaki genlik ve PCA 

özniteliklerinin ortalama sınıflandırma doğrulukları sırasıyla Test 1 ve Test 2’de % 97.7 

ve % 97.5’in üzerinde elde edilmiştir. Test 1 ve Test 2 sonuçları, bu çalışmada ele 

alınan geçici rejime dayalı RF parmak izi çıkarım yönteminin düşük örnekleme 

hızlarında WiFi vericilerin kimlik tespitinde etkili bir şekilde kullanılabileceğini 

göstermektedir. 

Bunlara ek olarak, şekil 6.5’teki sonuçlar karşılaştırıldığında PCA kullanılarak genlik 

özniteliklerinin boyutunun azaltılmasının herhangi bir başarım kaybına neden olmadığı 

söylenebilir. Aynı sonucu Üreten ve Serinken (2007) yüksek örnekleme hızında elde 

etmişlerdir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar Üreten ve Serinken (2007)’nin elde ettiği 

sonuçların düşük örnekleme hızlarında da geçerli olduğunu göstermiştir.  

Bir radyo geçici rejim sinyalini yakalamak için gereken bant genişliğinin, radyonun 

iletim bant genişliğinden daha büyük olması gerekmemektedir. Bu nedenle Nyquist’den 

daha yüksek oranlarda örneklemeye gerek yoktur. Bunun nedeni, tüm pratik radyoların 

düzenleyici kurumların yayın kurallarına uyacak şekilde bitişik kanallara girişimi 

önleyecek çıkış filtreleri kullanılarak tasarlanmasıdır. Bu filtreler, iletim bandının 

dışında yüksek bastırma oranına (> 40dB) sahiptir, yani bandın dışındaki herhangi bir 

spektral bileşen çok zayıflatılacaktır. Bu da yüksek örnekleme oranı gereksinimini 

ortadan kaldırmaktadır ve kanal bant genişliğinin yaklaşık 2,5 katında örnekleme 
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oranları pratikte yeterli olacaktır. Bu durum, bu bölümde elde edilen test sonuçları ile 

desteklenmiştir. Dolayısıyla geçici rejim tabanlı tekniklerde kullanılan yüksek 

örnekleme oranları bir gereklilik değil, sadece bu tekniklerle ilgili bazı çalışmalarda 

kullanılan yüksek örnekleme frekanslarına sahip osiloskoplarının kullanım kolaylığına 

bağlı bir durumdur. Örnekleme osiloskopları günümüzde elektronik laboratuvarlarda 

yaygın olarak bulunur ve çeşitli veri toplama projeleri için kullanılır. Bununla birlikte 

osiloskoplar, doğaları gereği, radyo alıcıları veya spektrum analiz cihazlarında olduğu 

gibi frekans düşürme aşamasına sahip değildir ve doğrudan taşıyıcı frekanslarında 

örnekleme yaparlar. Bu nedenle örnekleme hızları gerekli olan hızlardan yüksektir. 

Dolayısıyla bu durum geçici rejim tabanlı teknikler için bir kısıtlama değil sadece 

ölçüm sisteminin bir sonucudur. 

Tez kapsamında yapılan çalışmada deneysel verilerle, 6. bölümün başında verilen 

kaynaklarda belirtilenin aksine, yüksek örnekleme frekansının geçici rejim sinyallerinin 

algılanması ve verici kimlik tespiti amacıyla bu sinyallerden ayırt edici özniteliklerin 

çıkarılması için bir gereklilik olmadığı gösterilmiştir. Bu sonuç, günümüzde düşük 

örnekleme hızlarında çalışan düşük maliyetli alıcılarda bu yöntemlerin 5G, IoT, sağlık 

teknolojileri, özel savunma teknolojileri gibi düşük güç tüketimi gerektiren ve düşük 

gecikme süresi isteyen uygulamalarda pratik olarak uygulanması açısından önemlidir. 

 

 

 

 

 

 



76 

 

7. GEÇİCİ REJİM SİNYALLERİNİN ENERJİ SPEKTRUMUNA DAYALI RF 

PARMAK İZİ ÇIKARIMI 

 

Bu bölümde tez kapsamında özgün olarak geliştirilen spektral RF parmak izi çıkarım 

yöntemi anlatılacaktır. Yöntemde, verici sinyallerinin geçici rejim sinyallerinin enerji 

spektrumundan elde edilen RF parmak izleri vericilerin sınıflandırılmasında 

kullanılmaktadır. Yöntemin gürültüye karşı dayanıklılığı ve düşük hesaplama 

karmaşıklığına sahip olması en önemli avantajlarıdır. Ayrıca geçici rejim süresinin 

kestirimi için tez kapsamında geliştirilen yeni yaklaşım bölüm 7.2’de açıklanmıştır. 

 

7.1 Hilbert Dönüşümü ve Temel Banda İndirme 

 

Spektral parmak izlerine dayalı cihaz kimlik tespit yönteminin blok diyagramı şekil 

7.1’de verilmiştir. Yakalanan gerçek değerli ara frekans (IF) sinyalleri ilk olarak bölüm 

2.3.1’de bahsedilen Hilbert dönüşümü kullanılarak analitik sinyallere dönüştürülür 

(Lyons 2004). Hilbert dönüşümü gerçek değerli sinyallerden karmaşık değerli sinyaller 

üretmek için kullanılan bir dönüşümdür. Gerçek değerli sinyallerin yerine karmaşık 

sinyalleri kullanmak, birçok sinyal işleme sürecinin performansını basitleştirmekte ve 

geliştirmektedir. Analitik IF sinyali elde edildikten sonra bu sinyal, karmaşık bir üstel 

ile çarpılarak temel banda indirilir. Analitik IF sinyali tek taraflı bir spektruma sahip 

olduğundan, istenmeyen spektral bileşenlerin bastırılmasına gerek duyulmadan, 0 Hz 

merkez frekansı olacak şekilde karmaşık temel bant sinyali elde edilir. Alınan karmaşık 

değerli temel bant sinyali 

             

( ) eğer  1 n m

( ) ( ) ( ) eğer  m n p

( ) ( ) eğer  p n L

t

s

v n

x n s n m v n

s n p v n

 


    
    

                                                      (7.1) 

biçiminde modellenebilir. Burada ( )ts n  ve ( )ss n  sırasıyla geçici rejim ve kalıcı durum 

sinyallerini, ( )v n  karmaşık Gauss gürültüsünü, n  ayrık zaman indisini, m  ve p  geçici 

rejimin başlangıç ve son noktalarını, L  toplam örnek sayısını göstermektedir.  
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Geçici rejim algılama ve parmak izi çıkarım aşamalarının detayları sonraki bölümde 

verilmiştir. Son olarak üretilen parmak izleri PNN sınıflandırıcı kullanılarak 

sınıflandırılmıştır. 

Analitik Sinyal 

Üretimi

IF Sinyal

Frekans Düşürücü

Geçici Rejim 

Algılama

Spektral Parmak İzi 

Çıkarımı

Sınıflandırma

Anlık Genlik Hesabı

Hilbert Dönüşümü

Sayısal Temel 

Banda İndirme

Bayesçi Rampa 

Algılayıcı

Önerilen Spektral 

Parmak İzi Yöntemi

PNN Sınıflandırıcı

YÖNTEM SİSTEM

 

Şekil 7.1 Spektral parmak izi çıkarım sistemi blok diyagramı 

7.2 Geçici Rejim Sinyali Algılama 

Geçici rejim sinyallerinin gürültüden ve alınan sinyalin kalıcı durum kısmından doğru 

şekilde ayrılması, parmak izlerinin doğru şekilde çıkarımı için önemlidir. Bu tez 
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kapsamında geçici rejim sinyallerinin algılanmasında anlık genlik profilleri 

kullanılmıştır. Alınan temel bant sinyalleri  

( ) ( ) ( )I Qx n x n jx n                                                                                  (7.2) 

biçiminde ifade edilir. Burada sırasıyla ( )Ix n  ve ( )Qx n  sinyalin gerçek ve sanal 

kısımlarını göstermektedir. Bu sinyalin anlık genliği  

2 2( ) ( ) ( )I Qa n x n x n                                                                                    (7.3) 

şeklinde hesaplanır. Bir ( )a n  karmaşık temel bant sinyalinin anlık genliği, analitik IF 

sinyalinin anlık genliği ile aynıdır. IF taşıyıcı frekansı cw  ve ( ) 1cexp jw n   olduğundan, 

analitik sinyalin frekansını karmaşık bir üstel ile çarparak kaydırmak anlık genlik 

profilini değiştirmemektedir. 

Açılma geçici rejim başlangıç noktasının (start point) kestirimi, WiFi vericilerinin anlık 

genlik verilerinin rampa şeklinde modellendiği bir Bayes tabanlı rampa değişim 

algılayıcı (Üreten ve Serinken 2005) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşımda, 

geçici rejim başlangıç noktasının tespiti bir değişim noktası algılama problemi olarak 

ele alınır ve Bayes tabanlı bir yaklaşımla çözülür. Köse vd. (2015) bu algılayıcının 

farklı SNR koşulları için başarımını değerlendirmişler ve geçici rejim algılama 

hatalarının geçici rejime dayalı kimlik tespit sisteminin başarımına etkisini 

incelemişlerdir.  

Geçici rejim bitiş (end point) noktasının kestirimi için, ortalama anlık genlik 

örneklerinin kullanıldığı bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemde, bir kayan pencere 

yaklaşımı kullanılarak ortalama alma işlemi gerçekleştirilir. Yumuşatılmış (smoothed) 

bir genlik sinyali üretmek için kayan penceredeki anlık genlik değerlerinin ortalaması 

alınır. Kestirim yöntemi şekil 7.2’de gösterilmiştir. Burada alınan bir WiFi sinyalinin 

anlık genliği (üstte) ve karşılık gelen kayan pencere ortalaması (altta) verilmektedir. 

Geçici rejimin kestirilmiş başlangıç noktası kayan pencere için ilk örnek olarak alınır. 
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Kalıcı durum sinyal bölgesindeki kayan pencere ortalamasının, sinyalin en büyük 

değerinin yaklaşık yarısı civarında salındığı şekil 7.2.b’den görülmektedir. Geçici rejim 

sinyalinin sona erip kalıcı durum sinyalinin başladığı noktayı belirlemek için, 

yumuşatılmış genlik sinyalinde en büyük değerin yarısından daha büyük değere sahip 

ilk tepe, şekil 7.2.b’de  bir çember ile gösterilmiştir. Bu ortalama değerin elde edildiği 

kayan pencere konumu, şekil 7.2.a’da kırmızı çizgilerle gösterilmiştir. Kayan pencere 

genişliği yeterli yumuşama sağlanacak şekilde 300 örnek olarak seçilmiştir. Bu 

pencerenin orta noktası, geçici rejim bitiş noktasının kestirimi olarak alınır. 

 

Şekil 7.2 Alınan bir WiFi sinyalinin anlık genliği (a) ve buna karşılık gelen kayan bir 

pencereyle elde edilen ortalama değerler (b) 

Geçici rejim süresi (örnek cinsinden)  

ˆ ˆN p m                                                                                                      (7.4) 

biçiminde hesaplanır. Burada m̂  ve p̂  sırasıyla geçici rejimin başlangıç ve bitiş noktası 

kestirimlerini göstermektedir. Geçici rejim sinyali  

              ˆ( ) ( ), 1tx i x m i ieğer N                                                                       (7.5) 
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ifadesiyle elde edilir. Burada  x  , ˆ ˆ( , ]m p  aralığındaki karmaşık temel bant sinyalini 

göstermektedir. Sonuç olarak, RF parmak izi çıkarımı için kullanılacak olan geçici rejim 

sinyalinin başlangıcı Bayes tabanlı rampa algılayıcı kullanılarak, bitiş noktası da 

sunulan kayan pencere yaklaşımıyla bulunmuştur. 

7.3 Spektral RF Parmak İzlerinin Üretilmesi 

Bu bölümde tez kapsamında önerilen spektral özniteliklerin elde edilmesi anlatılacaktır. 

Geçici rejim sinyalleri, sinyallerin kalıcı durum kısımlarının (öncül ve veri kısımları 

gibi) tersine periyodik yapıya sahip değildir. Bu sinyaller genellikle güç yerine enerji ile 

ifade edilirler (Brandt 2011). Bu nedenle enerji spektrumu, geçici rejim sinyalleri için 

en yaygın kullanılan işlevdir ve sinyallerin DFT’leri kullanılarak, 

 
2

1

0

1
( ) ( )exp( 2 / )

N

t

n

E k x n j kn N
N






                                                         (7.6) 

biçiminde ifade edilmektedir. Burada ( )tx n  geçici rejim sinyalinin karmaşık 

örneklerini, n  ve k sırasıyla ayrık zaman ve frekans indislerini göstermektedir.  

Sekiz farklı IEEE 802.11b WiFi vericisinden geçici rejimlerin enerji spektrumları şekil 

7.3’te gösterilmiştir. Bu şekilde; frekans bölgesi sinyalleri, DC bileşenler spektrumun 

merkezinde olacak şekilde çizdirilmiştir. Dolayısıyla, ( / 2) 1N   ve 1N   arasındaki 

negatif frekanslı bileşenler, negatif indislerle gösterilmiştir. Örneğin DFT frekans 

binleri 2k N   ve 1k N   sırasıyla 2k    ve 1k    olarak gösterilmektedir. 

Şekil 3.5’te zaman bölgesi karakteristikleri verilen geçici rejim sinyallerinin, şekil 7.3’te 

frekans bölgesi karakteristikleri verilmektedir. Bu karakteristikler incelendiğinde, farklı  

vericilere ait bazı özellikler gözlenebilmektedir. Örneğin, Tx6’nın geçici rejimi zaman 

bölgesinde yarı-periyodik bir yapıya sahipken spektrumda güçlü birinci pozitif ve 

negatif frekans bileşenlerine sahiptir. Diğer taraftan Tx1’in geçici rejimi zaman 

bölgesinde rampa yapıya sahipken spektrumu büyük bir DC ve küçük harmonik 
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bileşenlerden oluşmaktadır. Bu şekil, enerji spektrumundaki bilginin birkaç düşük 

frekanslı bileşende yoğunlaştığını da göstermektedir. Bu durum, pratik radyoların bitişik 

kanallar arasındaki girişimi önlemek için yüksek bastırma oranına sahip yan bant 

bastırma süzgeçlerini kullanması gerçeğiyle açıklanabilir. Bu şekil aynı zamanda, geçici 

rejim enerjisinin bu spektral bileşenler üzerindeki dağılımının, geçici rejimlerin 

karakteristik davranışları 

 

Şekil 7.3 Sekiz farklı WiFi vericisine ait enerji spektral katsayıları 
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hakkındaki bilgileri taşıdığını da göstermektedir. Geliştirilen spektral RF parmak izi 

yönteminin ana fikri, bu gözlemlerin kablosuz vericilerin kimliklerinin tespitinde 

kullanılmasına dayanmaktadır. 

Bu gözlemlere dayanarak, karakteristik bilgileri taşıyan enerji spektral bileşen sayısı  

W
K

f

 
  

 
                                                                                                       

(7.7) 

şekilde hesaplanmaktadır. Burada    bir sayının tamsayı kısmını, W  iletim bant 

genişliğini, f  DFT çözünürlüğünü göstermektedir. DFT çözünürlüğü 

1 1 s

d s

f
f

T NT N
                                                                                         (7.8) 

şeklinde hesaplanır. Burada dT  saniye cinsinden ortalama geçici rejim süresini, sT  ve sf  

sırasıyla örnekleme periyodu ve örnekleme frekansını göstermektedir. 

Analiz edilen karmaşık sinyaller 0 Hz frekansında ortalandığından; DC bileşen, en 

düşük pK  pozitif ve en düşük nK  negatif frekanslı bileşenden oluşan enerji spektral 

katsayı kümeleri spektral parmak izleri olarak tanımlanmaktadır. Pozitif ve negatif 

frekans bileşenlerinin sayıları  

               
 ( 1) / 2

1

n

p n

K K

K K K

 

  
                                                                                           (7.9) 

şekilde hesaplanmaktadır. Burada parmak izi uzunluğu K ’nın tek değerleri için 

p nK K , K ’nın çift değerleri için 1p nK K   elde edilmektedir. 
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7.4 Hesaplama Karmaşıklığı 

Geliştirilen bir yöntemin ya da algoritmanın aynı amaca hizmet eden ve benzer sonucu 

veren başka algoritmalarla karşılaştırılmasında değişik yöntemlere başvurulmaktadır. 

Teknik olarak değerlendirmelerde sıklıkla kullanılan algoritmanın bellek kullanımı ve 

harcadığı süredir. Bellek ve süre testleri uzun zaman alan işlemlerdir. Bunun yerine 

zaman sıkıntısını ortadan kaldırmak, donanımsal ve sistemsel değişikliklere bağımlılığı 

yok etmek için matematiksel olarak ifade edilen asimptotik bir notasyon geliştirilmiştir. 

Bu notasyonla algoritmaya girdi verisinin miktarına göre matematiksel sonuçlar üretilir.  

Aynı işi yapan algoritmalar karmaşıklık hesabı dediğimiz bu yöntemle analiz edilir ve 

karşılaştırılır.  

İlk olarak 1894 yılında Alman matematikçi Bachmann tarafından kullanılan büyük O 

notasyonu Landau tarafından yaygınlaştırılmıştır. Bu yüzden adına Landau notasyonu 

veya Bachmann-Landau notasyonu da denilmektedir. Algoritmanın en kötü durumunun 

analizini yapmak için kullanılan bu notasyonun adına büyük O notasyonu denir 

(Anonymous 2018, Duda vd. 2001). 

Verici kimlik tanımlama sürecinde, sınıflandırma aşamasının öncesinde özellik çıkartma 

işlemi gerçekleştirilir. Spektral özellikler için hesaplama karmaşıklığı (7.6) eşitliği 

kullanılarak hesaplanabilir. Tezde incelenen deneysel WiFi ölçümleri için, bölüm 8.2’de 

belirtileceği üzere, sadece üç spektral katsayı ( 0,1ve 1k N  ) hesaplanması 

gerekmektedir ve dolayısıyla hesaplama karmaşıklığı  O N  olur. Spektrumun bir kısmı 

yerine tüm spektrumu kullanan yöntemlerin (Suski vd. 2008, Kennedy vd. 2008a, b, 

Williams vd. 2010, Danev ve Capkun 2009, Rehman vd. 2012) hesaplama karmaşıklığı 

benzer şekilde   logO N N  olarak hesaplanır. Görüldüğü gibi, geliştirilen yöntem tüm 

spektrumu kullanan yöntemlere göre hesaplama karmaşıklığı açısından bir avantaj 

sağlar. Ayrıca tüm spektrumu kullanan yöntemler, LDA (Williams vd. 2010), MDA 

(Danev ve Capkun 2009) ve ortalama (Kennedy vd. 2008a, b) gibi boyut azaltma 

yöntemlerinden kaynaklanan ek bir hesaplama karmaşıklığına da sahiptirler. Diğer 

taraftan tezde geliştirilen parmak izi çıkarım yaklaşımında, parmak izleri az sayıda 
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spektral bileşenden (3 adet bileşen) üretildiğinden ayrıca boyut azaltma işlemine gerek 

duyulmamaktadır. 

Karşılaştırılan geçici rejim tabanlı parmak izleri için PCA özellikleri, test vektörlerinin 

daha küçük boyutlu bir alt uzay üzerine izdüşümüyle elde edilir. Bu iz düşüm işlemi, 

eğitim aşamasında hesaplanan bir iz düşüm matrisi kullanılarak gerçekleştirilir. Özellik 

boyutu Üreten ve Serinken (2007)’de PCA kullanılarak N’den 5’e düşürülmüştür. Bu 

nedenle, PCA özellik çıkarımının hesaplama karmaşıklığı, 1 N test vektörü ve 5N   iz 

düşüm matrisinin çarpımından dolayı  O N ’dir. Aynı çalışmada sunulan genlik 

özellikleri herhangi bir ek hesaplama gerektirmez, bu nedenle hesaplama karmaşıklığı 

özellik çıkarma aşaması için  1O  olarak elde edilmektedir. 

Bu tez kapsamında WiFi vericilerinin parmak izlerinin sınıflandırma başarımını 

değerlendirmek için PNN sınıflandırıcı kullanılmıştır. PNN sınıflandırıcı, eğitim 

vektörleri M  ve özellik vektörleri N  boyutlu ise  O MN  hesaplama karmaşıklığına 

sahiptir. PNN sınıflandırıcı ve hesaplama karmaşıklığı ile ilgili ayrıntılı açıklamalar 

Duda vd. (2001) tarafından sunulmuştur. Üreten ve Serinken (2007)’de sunulan genlik 

parmak izleri ile sınıflandırma,  N  uzunluğundaki anlık genlik verilerinin tümünü 

özellik vektörü olarak kullandığı için yine  O MN hesaplama karmaşıklığı değerine 

sahiptir. Aynı çalışmada kullanılan PCA özellikleri için sınıflandırma aşamasının 

hesaplama karmaşıklığı, boyut azaltma işleminden dolayı ( N ’den 5’e boyut azaltma) 

 O M  olarak hesaplanır. Benzer şekilde, tezde sunulan spektral parmak izlerini 

kullanan PNN sınıflandırıcısının hesaplama karmaşıklığı, özellik olarak sadece üç 

spektral bileşen kullanıldığından  O M ’dir. 

Spektral, PCA ve genlik özellikleri için özellik çıkarma işlemi de dahil olmak üzere test 

aşamasındaki toplam hesaplama karmaşıklıkları çizelge 7.1’de sunulmuştur. Bu çizelge, 

test aşaması hesaplama karmaşıklıklarının spektral ve PCA özellikleri için aynı ve 

genlik özelliklerininkinden daha düşük olduğunu göstermektedir. 
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Spektral özelliklerin kullanıldığı sınıflandırıcının eğitim aşamasının hesaplama 

karmaşıklığı  O MN ’dir. Çünkü üç spektral bileşen, M eğitim vektörü için eşitlik (7.6) 

kullanılarak hesaplanmaktadır. Buna karşın, PCA tabanlı öz değer ayrıştırma 

(eigenvalue decomposition) kullanılan eğitim aşamasının hesaplama karmaşıklığı 

 2 3O MN N ’tür (Shalev-Shwartz ve Ben-David 2014). Eğitim aşamasındaki düşük 

hesaplama karmaşıklığı sayesinde spektral özellikleri kullanan sınıflandırıcıların PCA 

kullananlara göre bilişsel radyolar gibi sahada öğrenebilme yeteneğine sahip olan 

gezgin sistemler için bir avantaj sağlayacağı değerlendirilmektedir. Böyle bir sistemde, 

gezgin cihazlarda spektral RF parmak izlerinden çıkarılan çok az sayıda spektral 

bileşen, işbirlikçi bir ağda kolaylıkla değiştirilebilirler. Böylelikle gelişmiş bir verici 

kimlik tespit sistemi, işbirlikçi sistemlerin uzay çeşitlemesi (space diversity) avantajı 

kullanılarak elde edilebilir. 

Çizelge 7.1 Üç farklı öznitelik için öznitelik çıkarımını içeren test aşaması hesaplama 

karmaşıklığı 

Öznitelik Hesaplama Karmaşıklığı 

Spektral O(M+N) 

PCA O(M+N) 

Genlik O(MN) 

 

7.5 Toplamsal Gürültünün Spektral Özniteliklere Etkisi 

 

Bu bölümde, toplanan geçici rejim sinyallerine kaydedilmiş kanal gürültüsü eklenerek 

SNR seviyeleri düşürülmüş, bu sayede spektral özniteliklere toplamsal gürültünün etkisi 

incelenmiştir. Gürültülü geçici rejim sinyalinin SNR kestirimi  

           1010log 1SN

N

E
SNR

E

 
  

 
                                                                            (7.10) 

eşitliği ile tanımlanır. Burada SNE  gürültülü geçici rejim sinyalinin ortalama enerjisini, 

NE  gürültü sinyalinin ortalama enerjisini göstermektedir. Ortalama gürültü enerjisi, 
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geçici rejimden önceki kanal gürültü örnekleri kullanılarak kestirilmektedir. Köse vd. 

(2015c) pratik uygulamada karşılaşılan SNR değerleri için bu kestiricinin 

kullanılabileceğini benzetimlerle göstermişlerdir. 

 

Şekil 7.4 Yakalanan bir IEEE 802.11b vericisi geçici rejim sinyalinin 24 dB (a) ve 12 

dB (b) SNR seviyeleri için anlık genlik değerleri 

Şekil 7.4’te geçici rejim sinyali SNR seviyesi 24dB (a) ve 12 dB (b) olan bir 802.11b 

vericisine ait anlık genlik grafikleri verilmektedir. Toplamsal gürültünün spektral 

özniteliklere etkisini görselleştirmek için Şekil 7.5’te 8 WiFi vericisinden elde edilen 

yüksek SNR (yaklaşık 25dB) ve 0dB SNR seviyesindeki 3 boyutlu spektral öznitelikleri 

gösterilmektedir. Aynı SNR seviyeleri için PCA öznitelikleri de şekil 7.6’da 

gösterilmektedir. Görsel olarak bu iki özniteliğe gürültünün etkisini 3 boyutlu uzayda 

karşılaştırmak için PCA öznitelik boyutu 3 olarak alınmıştır. Şekil 7.5.a ve şekil 

7.6.a’da gösterildiği gibi, yüksek SNR değerinde hem spektral hem de PCA öznitelikler 

görsel olarak ayırt edilebilmektedir. SNR seviyesi 0dB’ye düşürüldüğünde iki öznitelik 

için de yayılma artmaktadır (Şekil 7.5.b ve şekil 7.6.b). 0dB SNR seviyesinde şekillere 

bakıldığında, PCA özniteliklerin ayırt ediciliği azalmakta iken spektral özniteliklerin 

göreceli ayırt etme kapasitesini koruduğu görülmektedir. Toplamsal gürültünün 
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spektral, PCA ve genlik özniteliklerinin ayırt ediciliği üzerindeki etkisinin Monte Carlo 

benzetimleri ile yapılan nicel değerlendirme sonuçları bölüm 8.4’te verilmektedir. 

 

Şekil 7.5 Yüksek SNR (a) ve 0 dB SNR (b) değerinde spektral öznitelikler 

 

 

Şekil 7.6 Yüksek SNR (a) ve 0 dB SNR (b) değerinde PCA öznitelikler 
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8. ÖNERİLEN SPEKTRAL ÖZNİTELİKLERİN SINIFLANDIRMA BAŞARIMI 

Bu bölümde spektral özniteliklerin sınıflandırma başarımı, farklı gürültü seviyelerinde 

değerlendirilmiştir. Öznitelik vektörlerinin sınıf ayrılabilirlik kabiliyeti ölçütüne göre 

farklı gürültü seviyelerinde sınıflandırma başarımları analiz edilmiştir. Benzetim 

sonuçları hata matrisleri ile gösterilmiş hesaplanan ölçüt değerlerine göre hata matrisleri 

ile birlikte yorumlanmıştır. PCA, genlik ve spektral özniteliklerin kullanıldığı PNN 

sınıflandırıcının farklı SNR seviyelerindeki sınıflandırma başarımları değerlendirilmiştir 

(Köse vd. 2019 Bölüm 6-7).    

8.1 Öznitelik Kümelerinin Sınıflandırma Kabiliyeti 

Öznitelik vektörlerinin sınıflandırma kabiliyetini ölçmek ve toplamsal gürültünün buna 

etkisini analiz etmek için saçınım matrislerine dayalı sınıf ayrılabilirlik ölçütü 

hesaplanmıştır. Saçınım matrisleri sınıf içi 
wS , sınıflar arası 

bS  ve toplam 
tS  (Duda vd. 

2001); 
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                                                                             (8.1) 

şeklinde tanımlanır. Burada x  örnek uzayında bir örnek, 
iC  i ’nci altküme, 

in  
iC ’deki 

örnek sayısı, M  sınıf sayısı, 
i  i ’nci sınıfın ortalaması, 

0  bütün sınıfların evrensel 

ortalaması, ( )T  matrisin transpozunu göstermektedir. Theodoridis ve Koutroumbas 

(2009) sınıf ayrılabilirlik ölçütü J ’yi 

 1

w tJ trace S S                                                                                             (8.2) 

olarak tanımlamışlardır. Burada ( )trace   matrisin izini göstermektedir. Büyük J  

değerleri sınıf örneklerinin sınıfın ortalaması etrafında yakın kümelendiğini gösterir ve 

bu kümeler diğer kümelerden daha iyi ayırt edilebilirler (Theodoridis ve Koutroumbas 
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2009).  Deneysel verilerden elde edilen öznitelik kümeleri için J  değerleri bölüm 8.4’te 

verilmiştir. Aynı bölümde hata matrisleri ve ilgili sınıflara karşılık gelen  J  değerleri 

birlikte değerlendirilerek yorumlanmıştır. 

8.2 Geçici Rejim Süresi ve Öznitelik Boyu 

Sınıflandırma testlerinde ilk olarak geçici rejim algılama Bölüm 5.1’de tanımlanan 

yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Geçici rejim sonunun tahmininde verilerin 

yeterince yumuşatılmasını sağlamak amacıyla 300 örnek büyüklüğünde bir kayan 

pencere ve % 75 örtüşme (oranı) kullanılmıştır. İlk olarak geçici rejimin başlangıcı ve 

sonu kestirildikten sonra eşitlik 7.4 kullanılarak geçici rejim süresi hesaplanmaktadır. 

Eğitim aşamasında, eğitim vektörlerinin kestirilen geçici rejim süreleri boyunca 

ortalaması alınarak ortalama bir geçici rejim süresi hesaplanmıştır. Daha sonra test 

aşamasında bu ortalama geçici rejim süresi değeri test vektörlerinin geçici rejim süresi 

olarak kullanılmıştır. 

Örnek bir hesaplama olarak;  tüm veri setinden ortalama olarak elde edilen geçici rejim 

süresi 878 örnektir ve 5Gsamples/s örnekleme frekansı için bu uzunluk yaklaşık olarak 

176ns’ye karşılık gelmektedir. Her bir testte eğitim vektörleri rasgele seçildiğinden 

ortalama geçici rejim süresi; [170ns, 180ns] aralığına karşılık gelen yaklaşık olarak 

[850, 900] örnek aralığında bulunmuştur. Bu aralıktaki değerler, IEEE 802.11b 

sinyalleri için geçici rejim sürenin deneysel olarak 200ns bulunduğu Üreten ve Serinken 

(2007)’de bildirilen değere yakın çıkmaktadır. Hesaplanan ortalama geçici rejim süre 

değerleri ve 22 MHz’lik iletim bant genişliği için eşitlik 7.7 ve eşitlik 7.8 kullanılarak 

spektral özellik uzunluğu 3 olarak bulunmaktadır. Bölüm 7.3’te açıklandığı gibi, 3 

uzunluğundaki spektral özellikler; DC bileşen ( 0)k  , ilk pozitif ( 1)k   ve ilk negatif 

( 1)k N  frekanslı bileşenlerden oluşmaktadır. 

8.3 Yüksek SNR Seviyelerinde Sınıflandırma Başarımı 

Bu bölümde yapılan testlerde geçici rejim sinyallerinin SNR seviyesi, eğitim ve test 

aşamalarının her ikisinde de ölçüm SNR seviyesi olarak alınmıştır. Yani ölçülen 

sinyaller, SNR seviyesi değiştirilmeden doğrudan kullanılmıştır. Yakalanan geçici rejim 
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sinyallerinin SNR değeri yaklaşık 25dB olarak ölçülmüştür. Monte Carlo çapraz 

doğrulama (Monte Carlo cross-validation) ile daha doğru başarım tahminleri elde etmek 

için her biri eğitim ve test setlerinden rasgele seçilen yüz deneme yapılmıştır. Her bir 

sınıflandırma testi için ölçüm SNR seviyesinde, spektral ve PCA özelliklerinin 

kullanıldığı verici sınıflandırma sonuçlarının hata matrisleri elde edilmiştir. Denemeler 

üzerinden elde edilen ortalama değerler çizelge 8.1 ve çizelge 8.2’de verilmiştir. 

Matrisin satırları gerçek sınıfları temsil ederken sütunları öngörülen sınıfları temsil 

etmektedir. Matrisin köşegen elemanları doğru sınıflandırma oranlarını, kalan köşegen 

olmayan elemanları da yanlış sınıflandırılma oranlarını göstermektedir. 

Sınıflandırma test kümelerinden ayrıca, tüm sınıf kombinasyonları için eşitlik 8.2 ile 

tanımlanan sınıf ayrılabilirlik ölçütü J değerleri elde edilmiştir. Ortalama J  değerleri, 

sırasıyla spektral ve PCA özellikleri için çizelge 8.3 ve çizelge 8.4’te verilmiştir. 

Çizelge 8.3 ve çizelge 8.4’ten, en çok karıştırılan üç çift vericinin hem spektral hem de 

PCA özellikleri için Tx1-Tx2, Tx1-Tx3 ve Tx4-Tx5 olduğu gözlenmiştir. Bu sınıf 

çiftleri için karşılık gelen J  değerlerinin küçük olduğu çizelge 8.3 ve çizelge 8.4’ten 

görülmektedir.  Bu durum, bu çiftlerin büyük sınıf içi varyansa ve/veya küçük sınıflar 

arası uzaklığa sahip olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 8.1 ve çizelge 8.2’deki hata matrislerinin köşegen elemanlarının ortalaması, 

ortalama sınıflandırma başarımını vermektedir. Ortalama sınıflandırma hata oranları 

sırasıyla spektral(3) için %2.09, genlik(1024) için %2.61 ve PCA(5) için %2.80’dir. 

Öznitelik isimlerinin yanındaki parantez içindeki değerler, öznitelik vektörünün 

boyutunu temsil etmektedir (Örneğin, spektral öznitelikler için boyut 3, PCA 

öznitelikler için boyut 5’tir). Görsel karşılaştırma amacıyla şekil 7.5’te verilen PCA (3) 

özelliklerinin oluşturulması için ana bileşenlerin sayısı 3’e ayarlandığında, ortalama 

sınıflandırma hata oranı % 2.95 olarak bulunmuştur. Şekil 8.1’de üç farklı yöntemin 

ölçüm SNR seviyesinde sınıflandırma hata histogramları verilmiştir. Bu sonuçlar ölçüm 

SNR seviyesi için tüm özniteliklerin benzer sınıflandırma başarımına sahip olduğunu 

göstermektedir.  
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Şekil 8.1 Ölçüm SNR seviyesinde Spektral(3), PCA(5) ve Genlik öznitelikler için   

ortalama sınıflandırma hata histogramları  

 

8.4 Toplamsal Gürültünün Sınıflandırma Başarımına Etkisi 

Bu bölümde üç farklı parmak izi için sınıflandırma başarımı düşük SNR koşullarında 

test edilmiştir. Düşük SNR’lı geçici rejim sinyalleri, kontrollü çevre şartlarında 

toplanmış yüksek SNR’lı geçici rejim sinyalleri ile eğitilen PNN sınıflandırıcı 

kullanılarak test edilmiştir. Düşük SNR koşullarını benzetmek için toplanan geçici rejim 

sinyallerine kaydedilmiş kanal gürültüleri eklenerek test aşaması geçici rejim 

sinyallerinin SNR seviyeleri düşürülmüştür. Kanal gürültüsü örnekleri veri toplama 

sistemi kullanılarak iletim olmadığında kaydedilmiştir. Kaydedilmiş gürültü örnekleri 

toplanmış test sinyallerine, SNR seviyesi 0dB’den 20dB’ye kadar 1dB aralıklarla 

değişecek şekilde, ölçeklendirilerek eklenmiştir.  

Bir SNR seviyesi için ölçüm SNR değerindeki eğitim kümesi rasgele seçilmiş ve 

sınıflandırma testleri gerçekleştirilmiştir. Sabit eğitim kümesi için test sinyallerine 50 

farklı kaydedilmiş gürültü sinyali öznitelik çıkarımından önce eklenmiştir. Adil bir 

karşılaştırma için üç farklı parmak izi de aynı kaydedilmiş gürültü örnekleri ile 

bozulmuş aynı test sinyallerinden elde edilmiştir. Bu işlem 50 kere tekrar edilmiş eğitim 

seti her denemede rasgele seçilmiştir. Her bir SNR’daki sınıflandırma hata oranları 

denemeler üzerinden hata ortalaması alınarak hesaplanmıştır. 
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Spektral ve PCA öznitelikler için hata matrisi ve J  değerleri 10dB SNR’da 

sınıflandırma benzetimleri yapılarak hesaplanmıştır. Ortalama değerler çizelge 8.5-

8.8’de verilmiştir. Bu çizelgelerden, ölçüm SNR’ında elde edilen çizelge 8.1-8.4’teki 

değerlerle karşılaştırıldığında, hata matrislerinin çapraz elemanlarının ve tüm J  

değerlerinin her iki özellik için de azaldığı gözlenmiştir. Azalan SNR değeri ile 

sınıflandırma hata oranları artmakta buna karşılık J  değerleri azalmaktadır. Bu durum, 

her bir sınıf çifti için sınıflar arasındaki mesafenin küçülmesi ve her bir sınıftaki 

örneklerin varyansının artan gürültü seviyesi ile daha büyük hale gelmesi ile 

açıklanabilir. Ölçüm SNR değerinde spektral ve PCA özniteliklerin ikisinde de en çok 

hata yapılan 3 verici çiftinin ilgili çizelgelerden Tx1-Tx2, Tx1-Tx3, Tx4-Tx5 olduğu 

görülmektedir. 

 

Çizelge 8.1 Yüksek SNR’da spektral    

öznitelikler için sınıflandırma sonuçları 

Çizelge 8.2 Yüksek SNR’da PCA 

öznitelikler için sınıflandırma sonuçları 
 

Doğru 

sınıf 

Öngörülen sınıf 

Tx1 Tx2 Tx3 Tx4 Tx5 Tx6 Tx7 Tx8 

Tx1 95.3 3.1 1.5 0 0 0 0 0.1 

Tx2 0.5 98.4 0.1 0 0 0.6 0 0.4 

Tx3 4.3 0.4 95.3 0 0 0 0 0 

Tx4 0 0 0 99.4 0.6 0 0 0 

Tx5 0 0 0 3.9 96.1 0 0 0 

Tx6 0 0.8 0 0 0 98.7 0 0.5 

Tx7 0 0 0 0 0 0 100 0 

Tx8 0 0 0 0 0 0 0 100 

 

Doğru 

sınıf 

Öngörülen sınıf 

Tx1 Tx2 Tx3 Tx4 Tx5 Tx6 Tx7 Tx8 

Tx1 95.3 3.1 1.5 0 0 0 0 0.1 

Tx2 0.5 98.4 0.1 0 0 0.6 0 0.4 

Tx3 4.3 0.4 95.3 0 0 0 0 0 

Tx4 0 0 0 99.4 0.6 0 0 0 

Tx5 0 0 0 3.9 96.1 0 0 0 

Tx6 0 0.8 0 0 0 98.7 0 0.5 

Tx7 0 0 0 0 0 0 100 0 

Tx8 0 0 0 0 0 0 0 100 

 

Çizelge 8.3 Yüksek SNR’da spektral 

öznitelikler için J  değerleri 

Çizelge 8.4 Yüksek SNR’da PCA 

öznitelikler için J  değerleri 

 

 Tx1 Tx2 Tx3 Tx4 Tx5 Tx6 Tx7 

Tx2 3.11       

Tx3 2.10 7.46      

Tx4 162.56 143.55 177.56     

Tx5 80.48 75.71 88.63 3.78    

Tx6 6.11 3.90 11.11 11.14 9.28   

Tx7 34.34 40.79 55.47 84.15 91.65 32.77  

Tx8 48.93 59.33 79.38 155.46 95.34 12.40 70.21 
 

 

 Tx1 Tx2 Tx3 Tx4 Tx5 Tx6 Tx7 

Tx2 3.72       

Tx3 3.86 4.99      

Tx4 661.64 513.20 490.56     

Tx5 298.85 270.34 225.48 3.40    

Tx6 15.44 13.37 18.53 89.63 46.11   

Tx7 267.95 228.65 147.13 172.53 166.54 35.43  

Tx8 69.80 63.12 63.33 250.73 68.86 5.59 376.01 
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Çizelge 8.5 10dB SNR’da spektral 

öznitelikler için sınıflandırma sonuçları 

Çizelge 8.6 10dB SNR’da PCA 

öznitelikler için sınıflandırma sonuçları  

 

Doğru 

sınıf 

Öngörülen sınıf 

Tx1 Tx2 Tx3 Tx4 Tx5 Tx6 Tx7 Tx8 

Tx1 94.6 3.1 2.3 0 0 0 0 0 

Tx2 0.5 98.7 0.1 0 0 0.4 0 0.3 

Tx3 4.7 0.3 95.0 0 0 0 0 0 

Tx4 0 0 0 88.0 12.0 0 0 0 

Tx5 0 0 0 7.4 92.6 0 0 0 

Tx6 0 1.0 0 0 0 98.4 0 0.6 

Tx7 0 0 0 0 0 0 100 0 

Tx8 0 0 0 0 0 0 0 100 
 

 

Doğru 

sınıf 

Öngörülen sınıf 

Tx1 Tx2 Tx3 Tx4 Tx5 Tx6 Tx7 Tx8 

Tx1 92.7 1.6 5.7 0 0 0 0 0 

Tx2 1.6 98.4 0 0 0 0 0 0 

Tx3 2.0 0.6 97.4 0 0 0 0 0 

Tx4 0 0 0 100 0 0 0 0 

Tx5 0 0 0 33.2 66.8 0 0 0 

Tx6 0 1.2 0 0 0 97.9 0 0.9 

Tx7 0 0 0 0 0 0 100 0 

Tx8 0 0 0 0 0 0 0 100 
 

 

Çizelge 8.7 10dB SNR’da spektral 

öznitelikler için J  değerleri 

Çizelge 8.8 10dB SNR’da PCA 

öznitelikler için  J  değerleri  

 

 Tx1 Tx2 Tx3 Tx4 Tx5 Tx6 Tx7 

Tx2 3.09       

Tx3 1.99 7.01      

Tx4 72.61 70.41 87.01     

Tx5 49.22 47.04 58.78 1.86    

Tx6 5.69 3.70 9.40 8.02 5.85   

Tx7 23.68 30.82 28.53 32.76 34.13 23.73  

Tx8 31.36 28.00 41.19 57.52 37.15 5.25 26.10 
 

 

 Tx1 Tx2 Tx3 Tx4 Tx5 Tx6 Tx7 

Tx2 2.15       

Tx3 1.75 4.00      

Tx4 56.42 110.31 40.16     

Tx5 51.01 87.48 36.61 1.63    

Tx6 7.05 7.10 9.92 36.98 28.75   

Tx7 44.17 43.63 26.91 38.27 39.54 9.93  

Tx8 15.77 21.27 17.03 54.55 31.87 2.17 55.93 
 

 

0-20dB arasındaki SNR değerlerinde sınıflandırma hata oranları şekil 8.2’de çizilmiştir. 

Bu şekilde spektral özniteliklerin sınıflandırma performansının 10 dB’nin altındaki SNR 

seviyelerinde PCA ve genlik özniteliklerinden daha iyi olduğu görünmektedir. Hatalı 

sınıflandırma oranı, genlik ve PCA özellikleri için 9 dB’nin altındaki SNR değerlerinde 

% 10’u geçerken, 0 ve 20 dB arasındaki SNR seviyelerinde spektral özellikler için hata 

oranları % 10’un altında kalmaktadır. 20 dB SNR’da, tüm özellikler yaklaşık % 2.5 

değerinde benzer bir sınıflandırma hata oranına sahiptir. SNR seviyesi 0 dB’ye 

düştüğünde, genlik ve PCA özellikleri sınıfları ayırt etme yeteneklerini yitirirken, 

spektral özellikler % 89,99 sınıflandırma doğruluğuna sahiptir.  
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Şekil 8.2 Farklı SNR seviyelerinde Spektral(3), Genlik(1024) ve PCA(5) öznitelikler 

için ortalama sınıflandırma hata oranları 

 

0dB SNR seviyesinde spektral ve PCA özellikleri için sınıflandırma hata histogramları 

şekil 8.3’de verilmiştir. Genlik özellikleri için hata histogramı PCA özellikleri için elde 

edilen histograma çok benzer olduğundan, şeklin karışmasını önlemek amacıyla 

gösterilmemiştir. Ortalama sınıflandırma hataları sırasıyla spektral, genlik ve PCA 

özellikleri için % 10,01, % 58,72 ve % 59,18 olarak bulunmuştur. 

 

Şekil 8.3 0dB SNR seviyesinde Spektral(3) ve PCA(5) öznitelikler için ortalama 

sınıflandırma hata histogramları  
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Spektral özniteliklerin toplamsal gürültüye olan dayanıklılığı, toplamsal gürültünün 

öznitelik olarak kullanılan güçlü spektral bileşenlerin üzerindeki etkisi ele alınarak 

açıklanabilir. Üç spektral bileşenin enerjisinin toplam sinyal enerjisine oranı, 800 geçici 

rejim sinyali için ölçülen SNR seviyesinde yaklaşık %90 olarak hesaplanmıştır. Bu 

yüzden SNR seviyesi düşük olsa bile gürültünün ayrılabilirlik açısından üç güçlü 

bileşen üzerindeki etkisi küçük olmaktadır (Şekil 7.6.b).  Bu bölümde yapılan 

incelemelerdeki temel amaç özelliklerin toplamsal gürültüye karşı dayanıklılığını 

değerlendirmek olduğundan, geçici rejimlerin başlangıç ve bitiş noktaları, farklı SNR 

seviyelerinde her üç yöntem için de ölçüm SNR değerindeki kestirilen değerler olarak 

alınmıştır. 
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9. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Tezde, kablosuz güvenliğin arttırılması amacıyla kullanılabilecek bir RF parmak izi 

çıkarım tekniği geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem ile kablosuz vericilere ait RF parmak 

izleri, vericilerin açılma geçici rejim sinyallerine ait enerji spektrumundan elde 

edilmiştir. Önerilen spektral RF parmak izlerinin sınıflandırma başarımı 802.11b WiFi 

alıcı-vericilerinden toplanan deneysel veriler kullanılarak değerlendirilmiştir. Tez 

kapsamında ayrıca, geçici rejim sinyalinin kullanıldığı RF parmak izi tekniklerinin 

düşük örnekleme frekanslarındaki başarımı da analiz edilmiştir.  

Geçici rejim algılama hatalarının RF parmak izi çıkarım sisteminin başarımına etkisi 

bölüm 5’te incelenmiştir. Bayes tabanlı rampa algılayıcı hatalarının PCA ve genlik 

özniteliklerini kullanan RF parmak izi sınıflandırma sisteminin başarımına etkisi farklı 

gürültü seviyeleri için şekil 5.3’te gösterilmiştir. SNR yaklaşık 10dB seviyelerine 

düştüğünde sınıflandırma doğruluğu %80’in altına inmektedir. Bunun sebebi algılama 

hatalarının düşük SNR seviyelerinde artmasıyla açıklanabilir.  

Örnekleme frekansının geçici rejime dayalı RF parmak izi çıkarım yönteminin 

başarımına etkisi bölüm 6’da incelenmiştir. Geçici rejim sinyal kısmını kullanan RF 

parmak izi çıkarım yöntemlerinde yüksek örnekleme hızlarının kullanımının zorunlu 

olduğu yönündeki yanlış kanı bu çalışma ile değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme ile 

bazı kaynaklarda belirtilen “geçici rejim kısa süreli bir sinyal olduğundan yüksek 

örnekleme hızı kullanılmalıdır” tezi, deneysel verilerin bilgisayar ortamında örnekleme 

frekanslarının azaltılması yoluyla çürütülmüştür. Bu sonuçların ileride bu konuda düşük 

maliyetli alıcılarla yapılacak çalışmalara ışık tutacağı öngörülmektedir. 

Spektral RF parmak izlerinin kullanıldığı sınıflandırıcının hesaplama karmaşıklığı 

bölüm 7.4’te analiz edilmiş fiziksel katman kimlik tespit sistemlerine olan katkısı 

değerlendirilmiştir. Yöntemin hesaplama karmaşıklığı açısından avantajı düşük 

karmaşıklığa sahip olmasıdır. Bu yönüyle yöntem hem hesaplama gücü kısıtlı gezgin 

sistemlere uygun yapıdadır hem de genel olarak kablosuz sistemlerin güç tüketim 

performansına olumlu katkı yapacak potansiyele sahiptir.      
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Tez kapsamında geliştirilen spektral RF parmak izlerinin sınıflandırma başarımı WiFi 

vericilerinden toplanan deneysel ölçümler kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Sınıflandırma sonuçları hata matrisleriyle gösterilmiş, sunulan spektral parmak izlerinin 

ayırt etme kapasitesi, bir sınıf ayrılabilirlik ölçütü ile ölçülmüş ve Monte Carlo 

benzetimi aracılığıyla farklı gürültü seviyeleri için değerlendirilmiştir. Yüksek SNR 

seviyesinde spektral RF parmak izi çıkarım tekniğinin ve literatürde yer alan iki farklı 

parmak izi çıkarım tekniğinin sınıflandırma başarımı şekil 8.1’de verilmiş ve yüksek 

SNR seviyesinde üç özniteliğin sınıflandırma başarımı da yaklaşık olarak aynı elde 

edilmiştir (Genlik(1024), PCA(5) ve Spektral(3) için yüksek SNR sınıflandırma 

başarımları sırasıyla %97,39, %97,2, %97,92). Spektral RF parmak izi çıkarım 

tekniğinin, özellikle düşük SNR seviyelerinde literatürde mevcut olan iki farklı 

teknikten sınıflandırma başarımı açısından daha iyi olduğu gösterilmiştir (Şekil 8.2). Bu 

şekiller, 10dB’nin altındaki düşük SNR seviyelerinde spektral özniteliklerin 

sınıflandırma başarımının diğer iki öznitelikten belirgin ölçüde yüksek olduğunu 

göstermektedir. Düşük SNR seviyelerinde sınıflandırma başarımını daha da iyileştirmek 

için spektral özniteliklerin diğer öznitelikler ile birlikte melez yapıda ele alınması ve 

sınıflandırmada evrişimsel sinir ağı (Convolutional Neural Network -CNN-) 

kullanılması konuları önemli çalışma başlıkları olarak değerlendirilmektedir.      

Geliştirilen yöntemde, RF parmak izlerini oluşturan spektral bileşen sayısı, geçici rejim 

süresinin kayan pencere ortalama alma tekniğine dayalı bir yöntemle kestirilmesi 

yoluyla belirlenmiştir. Bölüm 8.2’de anlatılan yöntemde geçici rejim süresi kullanılan 

veri seti için yaklaşık 176ns (878 örnek) olarak kestirilmiş ve buna bağlı olarak spektral 

öznitelik sayısı da 3 olarak belirlenmiştir.  

Toplamsal gürültünün spektral özniteliklerin sınıflandırma başarımına etkisi bölüm 

8.4’te farklı SNR seviyelerinde incelenmiş; sonuçlar yüksek SNR ve 10dB SNR 

seviyesinde hata matrisleri ve bunlara karşılık gelen sınıf ayrılabilirlik ölçütü değerleri 

ile verilmiştir. 10dB SNR seviyesinin altında PCA ve genlik öznitelikleri kullanan PNN 

sınıflandırıcının hata oranları hızlı bir şekilde artmaktadır. Hesaplanan spektral 

öznitelikler kullanıldığında ise PNN sınıflandırıcının hatası sınırlı bir şekilde 

artmaktadır. 0dB SNR’ da spektral özniteliklerin sınıflandırma başarımı %89,99 olurken 
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PCA ve genlik özniteliklerin sınıflandırma başarımı %41,28 olmuştur. Sonuçlar spektral 

özniteliklerin PCA ve genlik özniteliklere oranla gürültüye karşı daha dayanıklı 

olduğunu göstermektedir. 

Tezde parmak izi çıkarımında literatürde yer alan özniteliklerden betimleyici 

istatistikler kullanılmış (bölüm 4.1) %87,61 sınıflandırma doğruluğu elde edilmiştir. 

Bunun yanında bölüm 4.2’de polinom uydurma yöntemi kullanılarak parmak izi 

çıkarımı yapılmış, geçici rejim sinyallerinin anlık genliklerine uydurulan polinom 

katsayıları sınıflandırmada öznitelik olarak kullanılmıştır. Şekil 4.7 ve şekil 4.8’den 

geçici rejim süresinin 1024 örnek, polinom derecesinin 2 olarak belirlendiği durumda 

öznitelik anlık genliğe uydurulan polinomun 2 katsayısına karşılık gelmektedir. Bu 2 

katsayının öznitelik olarak kullanıldığı sınıflandırmada başarım %97,05 olarak 

belirlenmiştir.      

Tez çalışması kapsamında geliştirilen yöntem, düşük gecikmeye sahip bir RF parmak 

izi sınıflandırma tekniğidir. Yaygınlaşan akıllı sistemlerde düşük gecikme parametresi 

akıllı araçlar, akıllı sağlık hizmetleri gibi bazı uygulamalarda kritik öneme sahipken, 

genel olarak da müşteri memnuniyeti ve sistem performansı açısından da çok fazla 

istenen bir gereksinimdir. Düşük gecikmenin günümüz ve gelecekte yaygınlaşması 

düşünülen sistemlerde (5G, IoT, akıllı sistemler vb.) de oldukça önemli olması 

yöntemin önemine işaret etmektedir.  

Sunulan yöntemle güvenlik, hesaplama karmaşıklığı ve düşük gecikme süresi ile 

anahtarlamalı melez (hybrid) sistemlerin tasarımı daha kolay hale gelebilir. Fiziksel 

katmanda bu gibi sorunların basit çözümü daha üst katmanların tasarımını 

kolaylaştıracaktır. Gelecek 10 yılı planlayan ve öngörüde bulunan sistem 

tasarımcılarının raporlarına bakıldığında, gelecekte çok fazla sayıda nesnenin çevrimiçi 

internete bağlı olacağı bir yapıda, tezde geliştirilen yöntem gibi fiziksel katman 

güvenlik çözümleri sistemlerin toplam performansına olumlu katkı yapabilecektir.    

Bu tez çalışmasında günümüz iletişim sistemlerinin (5G, IoT, V2V, D2D, NFC vb.), 

birçok internete bağlı çevrimiçi çalışan sistemin ve cihazların iletişim güvenliği 
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açısından zayıf yönlerini azaltmaya yönelik bir kablosuz güvenlik yaklaşımı ortaya 

konulmuştur. Tez kapsamında geliştirilen yöntemin de aralarından bulunduğu fiziksel 

katman güvenlik yöntemlerinin, özellikle askeri ve bazı sivil uygulamalarda kritik 

öneme sahip özel ağ yapılarında daha da önemli olacağı değerlendirilmektedir. 

Ağ güvenliğini sağlayan sistemlerde kullanılacak fiziksel katman RF parmak izi 

güvenlik önlemleri, bu sistemlerin tepki gecikmesi ve en büyük yükte dayanımlarını 

olumlu yönde etkileyecektir. Üst katmanların yükü hafifleyeceği için bu katmanlarda 

daha çok verinin daha kısa sürede işlenmesine ve/veya ağ sistemi maliyetinin 

düşürülmesine olanak sağlanacaktır.  

Askeri ve sivil haberleşme sistemlerinde kötü niyetli kullanıcıların veri iletişimine ve 

verilerin saklandığı sistemlere zarar vermesi RF parmak izi kullanımı ile önlenebilir. Bu 

sistemlerde kimlik doğrulama doğrudan iletilen ilk sinyalden yapılacağından anahtar ya 

da parola istemeye gerek kalmadan hızlı iletişim sağlanabilir. RF parmak izine dayalı 

fiziksel katman güvenlik sistemleri, kapalı sistem yüksek güvenlikli ağ tasarımına katkı 

sağlayabileceği gibi iki adımlı güvenlik doğrulama sistemleri için güvenlik 

adımlarından birisi olarak da değerlendirilebilir.  
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EK 1 Bayes Tabanlı Basamak ve Rampa Algılayıcıların Genelleştirilmiş Matris 

Formları 

Parçalı gözlemlenmiş model matrisi 











1 .....1   1 0 ......  0  0 0  0 0

0 0 .....  0 1  .....   1  1  1  1  1
TG                                          A.1 

şeklinde yazılabilir (O’Ruanaidh ve Fitzgerald 1996, Üreten 2000). G matrisi 2 sütuna 

sahiptir. Birinci sütunun m adet satırı 1 dir ve geri kalan (N-m) adeti sıfırdır. İkinci 

sütunun m adet satırı sıfırdır geri kalan (N-m) adeti 1 dir. Sonsal olasılık değerlerinin 

hesaplanması için gerekli terimler  
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biçiminde hesaplanırlar. Bu terimler, aşağıda verilen sonsal yoğunluk eşitliğinde 

(O’Ruanaidh ve Fitzgerald 1996) yerine konularak her bir örneğin değişim noktası olma 

olasılığı hesaplanır. 

 
 

)det(

)(
),(

2

)(
1

GG

dGGGGddd
Idmp

T

MN
TTTT




                          A.6 

Teorik olarak bu değerlerin en büyük olduğu nokta değerinin yeri (indisi) değişim 

noktası m olarak hesaplanmış olur (O’Ruanaidh ve Fitzgerald 1996). 

 

Basamak algılayıcıda olduğu gibi aynı şekilde sadece G matrisi değişecektir. Model 

matrisi değişim noktasından sonra rampa değişimi göstermektedir.  
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Yukarıdaki terimler aynı şekilde eşitlik A.6’da yerine konulur. 

 

Her bir veri noktasının değişim noktası olma olasılığı hesaplanır. Değişim noktası 

algılanması içinde teorik olarak bu değerlerin en büyük olduğu nokta değerinin yeri m 

değişim noktası olarak hesaplanmış olur (Üreten ve Serinken 2005). Dikkat edilecek 

olursa basamak ve rampa algılayıcılarda sadece model matrisi değişmektedir. Sonsal 

olasılık yoğunluk fonksiyonu hesabında kullanılan ifadeler aynıdır. Bu ifadeyi 

hesaplayabilmek için sadece model matrisi ve sinyalin kedisine ihtiyaç olduğu kolayca 

görülebilir. Doğrusal lineer model üzerinde algılama için model matrisi ifadesi 

çıkarılabiliyorsa sonsal dağılımın en büyük olduğu yerin indisi değişimin yerini gösterir.    
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EK 2 Bazı Türkçe Terimlerin İngilizce Karşılıkları 

Açılma geçici rejim sinyali Turn-on transient 

Çarpıklık Skewness 

DC sapma DC offset 

Fiziksel Katman 

Frekans Düşürücü 

Physical Layer 

Downconverter 

Geçici rejim Transient 

Kalıcı durum Steady state 

Önsel dağılım  Prior distribution 

Örnek seyreltme Decimation 

RF parmak izi  RF fingerprint 

RF parmak izi çıkarımı RF fingerprinting 

Savrukluk Kurtosis 

Sıkıştırmalı algılama teorisi Compressed sensing theory 

Sınıf ayrılabilirlik ölçütü   Class separability measure 

Sonsal dağılım Posterior distribution 

Tepki gecikmesi 

 

Latency 
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