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Yüksek Lisans Tezi 
 

JAVA KODLARI İÇİN OTOMATİK KOD YORUM SATIRI ÜRETME ARACI 
GELİŞTİRİLMESİ 

 
Ömür SÖZER 

 
Süleyman Demirel Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 

 
Danışman: Doç. Dr. Muhammed Maruf ÖZTÜRK 

 
 

Kod yorumları, yazılımın temel parçalarından biridir. İyi yazılmış kod yorumları 
programın kavranmasına yardımcı olmakta ve yazılım sürdürülebilirliğine katkı 
sağlamaktadır. Ayrıca, kod yorumlarından da test senaryoları türetildiği için 
yazılım bakımının güvenilirliği ile de ilgilidir. Yazılım projelerinin boyutu 
büyüdükçe, kod yorum satırlarının önemi de giderek artmaktadır. Birçok kod 
yorum satırı eksik, güncelliğini yitirmiş ve anlaşılmaz olabilmektedir. Bu durum, 
yazılım bakım sürecini kayda değer bir biçimde zorlaştırmaktadır. El ile kod 
yorum satırı yazılması, kod geliştiricilerinin büyük bir zamanını almakta ve çoğu 
zaman zahmetli olmaktadır. Otomatik kod yorum satırı üretme, yazılım 
geliştiricilerin kaynak kodunu daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır ve aynı 
zamanda kod yorum satırını ürettiği için zamandan tasarruf sağlanmaktadır. 
 
Bu çalışmada, geliştiricilerin kaynak kodunu daha iyi anlamalarına, bakım iş 
yüklerini azaltmalarına yardımcı ve zaman tasarrufu sağlayan bir otomatik kod 
yorum üretme aracı geliştirilmiştir. Önerilen aracın geliştirilmesinde ağırlıklı 
olarak metin madenciliği yöntemleri ve String fonksiyonlarından 
faydalanılmıştır. Geliştirilen araç kullanıcının verdiği Java kodunu, yorum 
satırları ekleyerek tekrar kullanıcıya göndermektedir. Üretilen kod yorum 
satırları veritabanına kaydedilerek, sonraki isteklerde aynı kod parçasının yorum 
satırı oluşturması istendiğinde hızlı cevap üretilmektedir. Yazılımın 
seçeneklerinde Excel ve Text dosyasına yazma desteği bulunmaktadır. 
Çalışmanın özgünlüğü şu şekilde özetlenebilir:  
1) Geliştirilen araç, java programlama dilinde yazılmış kullanıcı dostu bir 
masaüstü uygulamasıdır. 
2) Literatürdeki araçlar ile karşılaştırıldığında kullanımı kolaydır. 
3) Yorum üretme ve arayüz kısımları Türkçe dilini desteklemektedir. 
4) Alternatiflerine göre hızlı çalışmakta ve doğruluk oranı yüksek kod yorum 
satırı üretmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kod yorum satırı, Kod yorumu üretme, Metin madenciliği, 
String işlevleri, Kod dokümantasyonu. 
 
2022, 51 sayfa  
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Code comments are one of the main components of software development. Well-
designed code comments help comprehend application architecture and 
contribute to the sustainability of software systems. Further, since test cases are 
derived from code comments, they are also related to the reliability of software 
maintenance. As the software projects grow in size, code comments become 
increasingly important. If they have incomplete, out-of-date, and poor sentences, 
it is getting harder to pursue software maintenance. Writing code comments 
manually is an effort-intensive process and takes much time compared to the 
other phases of software development. To remedy this, automatic code comment 
generation tools are developed to save time. 
 
In this study, an automatic code comment generation tool is devised to help 
practitioners to understand source code. In this way, the burden of software 
maintenance could be alleviated along with a significant time-saving property. 
Text mining and String functions are leveraged to design the proposed tool that 
takes a Java code given by the user and then processes it to return a modified 
code including comment blocks created automatically. The tool creates a fast 
response in the case of a request which is saved to a local database in preceding 
requests. There are two options for supported file formats including Excel and 
Text. The originality of the study can be summarized as follows: 
1) The developed tool has a user-friendly interface developed as a Java desktop 
application. 
2) It is easy to use compared to the alternatives. 
3) The tool is the first to support Turkish and English languages together. 
4) It runs relatively faster than its counterparts and yields code comments with 
high accuracy. 
 
Keywords: Code Comments, Generating Code Comments, Text Mining, String 
Functions, Code Documentation 
 
2022, 51 pages 
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1.  GİRİŞ 

 

Kod yorum satırları, bir bilgisayar programının kaynak kodunun insan tarafından 

okunabilen açıklamasıdır. Kod yorum satırları, yazılımın temel parçalarından 

biridir. Kod yorum satırları, yazılımın kullanımında ve bakımında büyük öneme 

sahip kaynak kodun kısa, okunabilir bir doğal dil açıklamasıdır (Grubb ve Takang, 

2003). İyi yazılmış kod yorum satırları programın kavranmasına yardımcı 

olmakta ve yazılım sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Yazılım projelerinin 

boyutu büyüdükçe, kod yorum satırlarının önemi de giderek artmaktadır. Birçok 

kod yorum satırı eksik, güncelliğini yitirmiş ve anlaşılmaz olabilmektedir. Bu 

durum, yazılım geliştirme sürecini ve yazılım bakım sürecini kayda değer bir 

biçimde zorlaştırmaktadır.  

 

Yorum satırları, IDE’ler tarafından işleme sokulmayan kodun açıklamasını yapan 

satırlardır. Derleyiciler tarafından göz ardı edilirler (Hewitt, 2003). Yorum 

satırlarının amacı, yazılan kod parçaları hakkında, koda sonradan dönüp bakan 

kişiye bilgi vermektir. Kodun hangi işi nasıl yaptığı, ne için kullanıldığı hakkında 

kodu inceleyen kişiye detaylı açıklama alanıdır. Böylelikle farklı zamanlarda kod 

yazımı devam ederse, koddaki düzeltmeler kolayca yapılabilir. Kod yorum 

satırları ile yazılan kodların, okunabilirliği ve anlaşılabirliği yorum satırı olmayan 

kodlar ile karşılaştırıldığında daha iyidir.  

 

Zaman yönetimi hayatın en önemli konularından biridir. Yazılım sektöründe ise 

zaman, işin tamamlanabilmesi, doğru bir şekilde yapılması ve işi yapan kişilerin 

daha verimli olması açısından en değerli olgudur.  

 

Yazılım projelerinin artan karmaşıklığı programın anlaşılmasının önemini 

artırmaktadır. Yazılım geliştirmede, geliştiriciler zamanlarının büyük bir 

bölümünü kodu anlama faaliyetlerine harcarlar (Xia vd., 2017). 

 

Geliştirilen bir yazılım sonrası bakım zaman alıcı ve yoğun bir süreçtir. Kod 

yorum satırları bakım için yapılan kodlara geri dönüşlerde ihtiyaç duyulan 
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yazılım iş parçalarından biridir.  Bakım sürelerinin kısaltılması için yazılan kod 

yorum satırlarının kısa, öz ve anlaşılır düzeyde olması gerekmektedir. 

 

El ile yazılan kod yorum satırları otomatik kodla oluşturulan yorum satırları ile 

kıyaslandığında, geliştiricilerin kodu daha iyi anlamalarına, iş yüklerinin ve 

bakım sürelerinin kısalmasına yardımcı olmaktadır. Birçok büyük yazılım 

projesinde yazılım kısmı, ekip halinde yapılmaktadır. Kodlama aşamasında 

birden fazla kişinin görev almasına rağmen yazılımın tek elden çıkmış yalınlıkta 

olması beklenir. Kodlama kısmında hata olmaması için kod yorum satırları 

kullanılmaktadır. Kod yorum satırlarının el ile yazılması yazılım geliştiricilerin 

zamanını almakta ve iş verimliliğinde düşüşe neden olmaktadır.   Algoritması ve 

anlaşılması zor olan kod parçalarının kod yorum satırları el ile yazıldığında, 

yazılım geliştiricileri zor duruma düşürebilir. Hedeflenen sürede yazılım 

projeleri tamamlanamayabilir. Bu durum yazılım geliştiricilerin moral, verimlilik, 

performans, hız gibi durumlarına negatif yansımaktadır. Bu sorunu aşmak için el 

ile yazılmış kod yorum satırlarının aksine otomatik olarak kod yorum satırı 

üreten bir sisteme ihtiyaç vardır. 

 

Otomatik kod yorum üretme, yazılım geliştiricilerin sadece kaynak kodunu 

anlamalarında yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kod yorum satırını 

ürettiği için zamandan tasarruf sağlar (Hu vd., 2018). 

 

Literatürdeki kod yorum üretme araçlarının en önemli eksiklikleri 

kurulumlarının zor olması, kod yorum üretme zamanlarının uzun olması ve 

performans parametre puanlarının düşük olmasıdır. Buna ek olarak, yazılımlar 

için üretilen yorumlar önceki çalışmalarda Türkçe dilini desteklememektedir. Bu 

araştırma boşluğu göz önüne alınarak bu tezdeki araç geliştirilmiştir. 

 

Bu tez çalışmasının katkılarını aşağıdaki gibi sayabiliriz. 

● Java programlama dilinde yazılan yeni bir yazılım, 

● BLEU performans parametresine göre daha iyi sonuçlar elde etmesi, 

● İngilizce dilini desteklerken Türkçe dili alternatifli bir çalışma olması, 
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● Kod satırlarının içerisindeki değişik fonksiyonları kombine ederek yorum 

üreten bir çalışma olması. 

 

Bu tez çalışması sonucunda, metin madenciliği teknikleri kullanılarak otomatik 

kod yorum satırı üreten bir araç geliştirilmiştir. Yazılım geliştiren kişilerin 

zaman, verimlilik, hız, kodu anlayabilme ve performans gibi özelliklerinin 

geliştirilmesine olumlu katkı sağlanması amaçlanmıştır. 
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2.  KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Wong vd. (2013), yorum kıtlığı sorununu çözmek için, büyük bir programlama 

soru ve cevap sitesinden gelen yorumları inceleyen yeni bir otomatik yorum 

oluşturma yaklaşımını önermişlerdir. Soru-cevap siteleri, programcıların soru 

göndermelerine ve kod tanımlama eşleşmeleri olarak adlandırılan 

açıklamalarıyla birlikte kod bölümlerini içeren çözümler almalarına olanak tanır. 

Bu tür eşlemeleri çıkarmak için AutoComment’ isimli açık kaynak projelerle 

eşleşen, benzer kod segmentleri için otomatik olarak açıklama yorumları 

oluşturmuşlardır. Java ve Android etiketli soru-cevap gönderilerini analiz etmek 

için 132.767 kod-açıklama eşlemesini çıkarmışlardır. 23 adet Java ve android 

projesi için otomatik olarak 102 yorum oluşturulmuştur. 

 

Moreno vd. (2013), çalışmalarında, Java sınıfları için otomatik doğal dil özetleri 

oluşturma aracı geliştirmişlerdir. Java sınıfları kullanılarak otomatik özetler 

oluşturmak için bir teknik sunmuşlardır. Özetler, geliştiricilerin sınıfın amacını 

ve yapısını anlamalarına olanak tanımıştır. Özetlerin odak noktası, sınıfların diğer 

sınıflarla olan ilişkilerinden ziyade içeriği ve sorumlulukları üzerinedir. Özetleme 

aracı ile, sınıf ve yöntem kalıplarını belirlemişler ve bunları buluşsal yöntemlerle 

birlikte özetlere dahil edilecek bilgileri seçmek için kullanmışlardır. Daha 

sonrasında mevcut sözcükselleştirme araçlarını kullanarak özetler üretmişlerdir. 

Ürettikleri özeti bir grup Java programcısına değerlendirme yapmasını 

istemişlerdir. Değerlendirme sonucu olarak bunların okunabilir ve anlaşılabilir 

olduğuna, gereksiz bilgileri içermediğine ve çoğu durumda temel bilgileri 

yakaladıklarına karar vermişlerdir. 

 

Wong vd. (2015), mevcut yazılım havuzlarını analiz ederek otomatik kod 

yorumları oluşturmak için Clocom adında bir araç geliştirmişlerdir. Benzer kod 

bölümlerini keşfetmek için kod klonu algılama tekniğini uygulamışlar ve diğer 

benzer kod bölümlerini açıklamak için bazı kod bölümlerinden hazır yorumları 

kullanmışlardır. İlgili yorum cümlelerini seçmek için doğal dil işleme 

tekniklerinden faydalanmışlardır. Deney için Github’tan 1005 açık kaynaklı 

projeden 42 milyon satır kodu analiz etmişler ve 21 Java projesi için 359 kod 
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yorumu oluşturmuşlardır. Üretilen yorum satırlarının yalnızca %23,7’sinin iyi ve 

güvenilir olduğunu gözlemlemişlerdir. 

 

Haije vd. (2016), otomatik yorum üretmeye yeni bir yaklaşım olarak 

programlama kodunun yorumlara dönüştürülmesini önermişlerdir. Problemi bir 

çeviri görevi olarak ele almışlar, modelin üretilen sonuçlarda daha esnek ve diğer 

programlama dillerine kolayca taşınabilir olduğunu tespit etmişlerdir. Kod ek 

açıklama çiftlerini içeren bir veri kümesi üzerinden eğitildikten sonra, bir kod 

parçacığı için ek açıklamalar oluşturmak üzere sıradan sıraya modeller 

(sequence-to-sequence models) yöntemini uygulamışlardır. %41,6’lık bir 

doğruluk elde etmişlerdir. Sahte kod ek açıklamaları oluşturmak için Django veri 

kümesine nöral çeviri modeli uygulamışlardır. Sonraki modelde ise, 6 açık 

kaynaklı yazılım projesinden çıkarılan 45367 kod-yorum çifti içeren yeni bir kod 

yorum veri setinden faydalanmışlardır. Elde edilen doğruluk %10,7 

seviyesindedir. 

 

Yildiz ve Ekin (2018), autocomment isimli otomatik yorum oluşturma çerçevesini 

geliştirmişlerdir. Açıklamaları oluşturmak için kaynak kodun çalıştırılabilir 

olması değil, Java programlama dilinin sözdizimi kurallarına uymasını 

beklemişlerdir. İki tür yorum oluşturmuşlardır: Bunlar fonksiyonların özet 

yorumları ve önemli açıklama yorumlarıdır. Belirli bir Java kaynağında önemli 

ifadelerin nasıl çıkarıldığı, nasıl sınıflandırıldıkları, her önemli ifade türü için 

yorumların nasıl üretildiğini yaptıkları bu çalışmada açıklamışlardır. 

 

Hu vd. (2018), çalışmalarında, Java yöntemleri için otomatik olarak kod 

yorumları oluşturmak amacıyla DeepCom isimli yeni bir yaklaşım önermişlerdir. 

Oluşturulan yorumların amacı, geliştiricilerin Java yöntemlerinin işlevselliğini 

anlamalarına yardımcı olmaktır. DeepCom yaklaşımı ile, büyük bir kod 

ambarından Doğal Dil İşleme teknikleri ile yorumlar üretmişlerdir. Yorumların 

daha iyi ve doğru üretilmesi için Java yöntemlerinin yapısal bilgilerini analiz eden 

derin bir sinir ağı kullanmışlardır. Github’ta 9714 açık kaynak projesinden 

oluşturulmuş büyük ölçekli bir Java ambarı üzerinde yapılan deneyin sonuçları 

bir makine çevirisi metriğine göre değerlendirmişlerdir. 
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Wang ve Zhang (2018), yazılım geliştirme çabalarının çoğunun bakım ve evrim 

olduğunu, geliştiricilerin, sıkıcı görevleri azaltmak için kod arama, test etme ve 

program anlama için genellikle entegre geliştirme ortamlarını, hata ayıklayıcıları 

ve ilgili araçları kullandıklarını öne sürmüşlerdir. Genel olarak kaynak kodu için 

yorum üretiminin son durumu, zorlukları ve beklenen fırsatlar bahsedilmiştir. 

Yazılım geliştirmeyi daha verimli hale getirmenin bir diğer yolu, programı daha 

okunaklı hale getirmektir. Bu amaçla önerilen ve geliştirilen birçok yaklaşım 

mevcuttur. Bu yaklaşımlar arasında kaynak kod için yorum oluşturma giderek 

daha fazla ilgi görmektedir. Yorum üretme araştırma alanındaki son teknolojileri 

özetlenmiş, zorlukları ve gelecekteki fırsatları tartışılmıştır. 

 

Zeng vd. (2019), sosyal medya için otomatik kişiselleştirilmiş yorum oluşturma 

aracı tasarlamışlardır. Weiboda’daki on binlerce kullanıcının gerçek yorumlarına 

ve ilgili kullanıcı profillerine dayanarak, otomatik kişiselleştirilmiş yorum 

oluşturma aracı için Kişiselleştirilmiş yorum oluşturma ağını önermişlerdir. 

Model için, girişli bir bellek ile gömme kullanıcı özelliğini kullanmışlardır. Yorum 

üretimini geliştirmek için kod çözme sırasında harici kullanıcı temsilini dikkate 

almışlar ve deneysel sonuçlara göre modelin insan benzeri ve kişiselleştirilmiş 

yorumlar üretebileceğini gözlemlemişlerdir. 

 

Zhao vd. (2019), kod yorumuyla ilgili kavramları ve araştırmaları özetlemişlerdir. 

Otomatik kod yorumu oluşturma teknolojisini ve yorum kalitesinin 

değerlendirilmesini tartışmışlar, yazılım alanında kod yorumu oluşturma 

uygulamasını sunmuşlardır ve son olarak otomatik kod yorumunun 

üretilmesinin zorluklarını analiz etmişlerdir. 

 

Hu vd. (2019), Java yöntemleri için otomatik olarak kod yorumları oluşturmak 

için Hybrid-DeepCom adlı yeni bir yaklaşım önermişlerdir. Oluşturulan 

yorumların amacı, geliştiricilerin Java yöntemlerinin işlevselliğini anlamalarına 

yardımcı olmaktır. Hybrid-DeepCom, büyük bir kod ambarından öğrenmek için 

Doğal Dil İşleme (NLP) tekniğinden faydalanır ve öğrenilen özelliklerden 

yorumlar üretir. Yorum oluşturma görevini makine çevirisi problemi olarak 



7 
 

modellemişlerdir. Daha iyi bir yorum üretimi için Java yöntemlerinin sözcük ve 

yapı bilgilerini birleştiren derin bir sinir ağından yararlanmışlardır. Github’ta 

9714 açık kaynak kodlu projeden oluşturulan büyük ölçekli bir Java ambarında 

deneyler yapmışlardır. Deneysel sonuçlara göre, Hybrid-DeepCom rakip 

yöntemlere bazı performans parametrelerinde üstün gelmiştir. Ek olarak kelime 

dağarcığı belirteçlerinin yorum oluşturma üzerindeki etkisini 

değerlendirmişlerdir. Elde ettikleri sonuca göre, kelime dağarcığı belirteçlerinin 

azaltılması doğruluğu etkili bir şekilde arttırmaktadır. 

 

Lin vd. (2019), tek bir makaleden gelen çok sayıda çelişkili yanıtlardan ve erişim 

yöntemlerinin katılığından bahsetmişlerdir. Bu sorunun çözümü için, geri alma 

ve oluşturma yöntemlerine birleşik bir yaklaşım önermişlerdir. Kullanıcı 

tarafından oluşturulan verilerden yararlanarak ilgili yorumları almak için özenli 

bir puanlayıcı önermişlerdir. Bu tür yorumları makale ile birlikte kopyalama 

mekanizmalı bir diziden diziye model (seq2seq) için girdi olarak almışlardır. 

Modelin sağlamlığını ve sorunların büyük ölçekli bir yorum oluşturma veri 

kümesi kullanarak nasıl çözüleceğini göstermişlerdir. Sonuç olarak önerilen 

üretken modelin dikkat ile sıradan sıraya (seq2seq) gibi güçlü taban çizgisi ve 

sırasıyla yaklaşık 27 ve 30 BLEU-1 puanı almışlardır. Bilgi erişim modellerinden 

önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini gözlemlemişlerdir. 

 

Li vd. (2020), Java kodu yorum satırını otomatik olarak oluşturmak için Intellij 

IDEA üzerinde çalışan bir eklenti geliştirmişlerdir. Geliştirilen bu eklenti iki ana 

bölüme ayrılmıştır: client ve server. Client bölümü Java programlama dilinde, 

Server bölümü Python programlama dilinde yazılmıştır. Önce bir model 

oluşturulmuş ve bu model eğitilmiştir.  Yorumlanmış Java metotları; kod 

belirteçleri, AST ağacı ve doğal dil yorumları şeklinde ayrılmıştır. Kod belirteçleri 

kod dizilerini, Ast ağacı ise Ast dizilerini oluşturmuştur. Modelde iki tip kodlayıcı 

benimsemişlerdir, bunlar Kod kodlayıcı ve AST kodlayıcıdır. Kodlayıcılardan 

alınan veriler dikkat mekanizmasına verilmiştir. Dikkat mekanizması makine 

çevirisi ve ilgili alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle iki 

kodlayıcının gizli durumları, sözcük bilgisini yapısal bilgilerle birleştirmek için 

paylaşılan bir alana yansıtılmıştır. Dikkat mekanizması, projeksiyonlar 
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üzerindeki dikkat ağırlıklarını hesaplamıştır. Kod çözücü kısmı, dikkat 

mekanizması tarafından oluşturulan ağırlıklı vektörü ve üretilen sözcükleri, 

hedef sözcüğü sıralı olarak üretmek için girdi olarak almıştır. DeepCommenter 

eklentisinde veri kaynağı olarak Github Java depolarıdır. 10’dan fazla yıldıza 

sahip depolardan veriler toplanmıştır. Yorum oluşturmak istenen kod seçilip kod 

menüsünde yorum oluştur butonuna basıldığında, DeepCommenter bir ilerleme 

çubuğu görüntülemiş ve arka planda işlemiştir. Model daha önceden eğitildiği ve 

yüklendiği için anında yorumlar oluşturulmuş ve kullanıcıya geri gönderilmiştir. 

 

Zhang vd. (2020), çalışmalarında, eğitim setinden alınan en benzer kod 

parçacıkları ile yapay sinir modeli geliştirmişlerdir. Geri getirmeye dayalı bir 

sinirsel kaynak kodu özetleme yaklaşımını önermişlerdir. Yaklaşımlarının hem 

sinirsel hem de geri getirmeye dayalı tekniklerin avantajlarından yararlandığını 

belirtmişlerdir. İlk olarak, eğitim setindeki kod parçacıkları ve özetleri temelinde 

dikkatli bir kodlayıcı-kod çözücü modeli eğitmişler, ikinci olarak, test için bir 

girdi kodu parçası verildiğinde, eğitim kümesindeki en benzer iki kod parçacığını 

sırasıyla sözdizimi ve anlambilim yönlerinden ele almışlar, üçüncü olarak girişi 

ve alınan iki kod parçacığını kodlamışlar ve koz çözme sırasında bunları 

birleştirerek özeti tahmin etmişlerdir. Yaklaşımlarını değerlendirmek için 

yapılan kapsamlı deneyin sonuçlarına göre önerdikleri yaklaşımın etkililiği kayda 

değerdir. 

 

Wang vd. (2020), Trans3 isimli, kod özetlemeyi kod arama ile entegre etmek için 

dönüştürücü tabanlı bir çerçeve geliştirmişlerdir. Özellikle kod özetleme için, 

Trans3 bir aktör-eleştirme ağını etkinleştirmiştir. Aktör ağında toplanan kod 

parçacıklarını trafo ve ağaç dönüştürücü tabanlı kodlayıcı aracılığı ile kodlar ve 

açıklamasını oluşturmak için verilen kod parçacığını çözmüşlerdir. Üretilen 

yorumların kalitesini artırmak için eleştirmen ağından gelen geri bildirimleri 

aktör ağını yinelemeli olarak ayarlamışlar ve üretilen yorumların doğruluğunu 

artırmak için kod aramaya aktarmışlardır. Trans3’ün hem kod özetlemede hem 

de kod aramada çok sayıda son teknoloji yaklaşımlardan önemli ölçüde daha iyi 

performans gösterebildiğini gözlemlemişlerdir.  Hybrid-Deepcom, CoaCor, 
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AutoSum ile kıyasladıklarında Trans3’ün en yüksek BLEU-1 puanı aldığını 

gözlemlemişlerdir. 

 

Stapleton vd. (2020), çalışmalarında hem üniversite öğrencileri hem de 

profesyonel geliştiricileri içeren bir anket çalışması yapmışlardır. Katılımcılar 

Java yöntemlerini ve özetlerini gözden geçirmişler ve yerleşik program anlama 

sorunlarını yanıtlamışlardır. Ayrıca katılımcılar, şartname olarak özetler verilen 

kodlama görevlerini tamamlamışlar, kritik olarak, deney özetlerin kaynağını 

kontrol etmişlerdir. Bazı katılımcılara insan tarafından yazılan bir metin, bazı 

katılımcılara ise makine tarafından oluşturulan açıklamalar gösterilmiştir. 

Katılımcıların makine tarafından oluşturulmuş özetlere kıyasla insan tarafından 

yazılmış özetleri kullanarak önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini 

gözlemlemişlerdir. Katılımcıların insan ve makine tarafından oluşturulan özetleri 

algılama konusunda destekleyen bir kanıt bulamamışlardır. Katılımcıların 

performansı, makine tarafından oluşturulan özetlerin kalitesini değerlendirmek 

için sıklıkla kullanılan BLEU ve ROGUE puanlarıyla hiçbir korelasyon 

göstermediğini gözlemlemişlerdir. 

 

Zhou vd. (2020), iki genel ve etkili yaklaşım olan, aşağı akış modelleri için AST 

düğümünün vektör temsilini daha iyi çıkarmayı amaçlayan evrişimli sinir ağı ve 

özet oluşturma için farklı kod temsillerini birleştirmek üzere uyarlanabilir bir 

ağırlık vektörünü öğrenen bir anahtar ağını önermişlerdir. Bu yaklaşımlar, kodun 

belirteç dizisi için sıralı bir kodlayıcı ve AST’ si için ağaç tabanlı bir kodlayıcı 

içeren kapsamlı bir kod özetleme modeline entegre etmişlerdir. Modeli, büyük 

bir Java veri kümesi üzerinde değerlendirmişler, deneysel sonuçlara göre, 

modellerinin çeşitli ölçülerdeki son teknolojik modeller ile kıyaslandığında daha 

iyi performans gösterdiğini BLEU ve ROUGE puanlarının daha yüksek olduğunu 

ve önerilen yaklaşımların iyileştirmelere epey katkıda bulunduğunu 

gözlemlemişlerdir. 

 

Wang vd. (2020), Fret (Functional Reinforced Transformer) isimli bert 

algoritması kullanılarak yeni bir model önermişlerdir. Model, uzun bağımlılık 

sorununu azaltırken kod işlevlerini öğrenerek ve kodu anlamayı derinleştirerek 
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kod yorumlarını oluşturmanın yeni bir yolunu sağlamıştır. Kodun işlevsel 

içeriğini öğrenmek için yeni bir güçlendirici önerilmiştir. Böylelikle kod 

işlevlerini açıklamak için daha doğru özetler üretilebilmiştir. Kaynak kodu 

yapısını yakalamak için daha verimli bir algoritma tasarlamışlardır. Deneyin 

sonuçlara göre, modelin etkinliği yüksektir. Fret ile diğer tüm son teknolojik 

yöntemler kıyaslandığında önemli ölçüde daha iyi performans göstermiştir.  Java 

kod özetlemesi için BLEU-4 puanı 24.32 ve Python için ROUGE-L puanını 40,12 

olarak ölçülmüştür. 
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3. KOD YORUM SATIRINDA KULLANILAN YÖNTEMLER 

 

3.1. Otomatik Kod Yorumu Üretme Teknikleri 

 

Bu teknikler genel olarak altı bölümde incelenebilir. Bunlar; kural tabanlı, veri 

tabanlı, derin öğrenme tabanlı, konu modeli tabanlı, makine çevirisi tabanlı ve 

diğer yaklaşımlardır.  

 

3.1.1. Kural Tabanlı Yöntem 

 

Kural Tabanlı Yöntem, kaynak kod yapısıyla yakından ilgili ayrıntıları seçerek ve 

ardından verilen kaynak kodla yakından eşleşecek kurallar formüle ederek doğru 

yorumlar üretmektedir. 

 

Sridhara vd. (2010), belirli bir yöntemin imzasından ve gövdesinden ifadeleri 

seçen, anahtar kelimeleri önceden tanımlanmış şablonlara yerleştiren ve bunları 

okunabilir doğal dil yorumlarına dönüştüren Java yöntemleri için otomatik 

olarak yorum üretmek bir teknik geliştirmişlerdir. Sonraki çalışmalarında 

Sridhara vd. (2011), daha düzgün ve daha özlü yöntem yorumları oluşturmak 

için, hangi ifade bloklarının üst düzey bir işlem oluşturduğunu berlielemeyi 

amaçlayan başka bir yöntem önermişler, Böylece üst düzey soyut işlemi 

gerçekleştirmek için yöntemdeki kod parçalarını otomatik olarak 

tanımlamışlardır.  

 

Haiduc vd. (2010), gözden geçirme kodu ve okuma kodu ayrımı üzerinde 

durmuşlardır. Gözden geçirme hızlı olmasına rağmen, yanlış anlamalara yol 

açacaktır, ayrıntılı kod okuma ise zaman alıcıdır. Kod özetini otomatik 

oluşturmak için sözcük konum bilgilerini temel alan bir metin teknolojisini 

tanımlamışlardır.  

 

Moreno vd. (2013), Java sınıfları için otomatik olarak doğal dil yorumları 

oluşturabilen bir teknoloji önermişlerdir. Sınıf ve yöntem prototiplerinin 

bilgilerini sözlük aracıyla birleştirerek, yorumlara dahil edilecek bilgilerin 
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buluşsal seçimi, yorumları oluşturmak için kullanılmıştır. Bu yöntemin odak 

noktası, sınıfın neleri kapsadığı ve işlevidir. 

  

Wang vd. (2015), sözdizimsel analize dayalı bir kod özeti yöntemi önermişlerdir. 

Bu yöntem, kodda yer alan ismi tanımlamak için konuşma etiketlemenin bir 

kısmını kullanmaktadır. Daha sonra konuşma etiketlemesi aşamasında 

oluşabilecek hataları blok analizi ile gidermektedir. Gürültü azaltma 

uygulandıktan sonra kod özetini oluşturmak için bunlardan en yüksek ağırlığa 

sahip bazı kelimeleri seçmektedir.  

 

Doğal dil cümlelerini doğrudan kod öğelerinden senztezlemeye yönelik bu 

kurallara dayalı yöntemler, otomatik yorum oluşturmanın ilk başarılı 

yöntemleridir. Ancak, bu yöntemlerin taşınabilirlik ve esneklikten yoksun olma 

gibi problemleri vardır. Yalnızca belirli kod yapıları için yorumlar üretebilirler. 

Kaynak kodunda daha önceden hiç görülmeyen yeni kurallar ortaya çıkarsa, 

kuralları ve cümle şablonlarını el ile güncelleştirmek gerekir. Bu durumda 

manuel bir iş sürecine girilir. Şekil 3.1’de kural tabanlı yorum üretimi için örnek 

bir işlem süreci verilmiştir. 

 

 
 
 

Şekil 3.1. Kural Tabanlı Yorum Üretimi İşlem Süreci 
 

Kural tabanlı yorum üretmede genellikle metot imzası ve gövdesi üzerinden 

kurallar belirlenmektedir. Şekil 3.1’e göre metot imzası ve gövdesinin bilgileri 

alınmaktadır. Sonrasında bir ön işlemeye tabi tutularak geleneksel program 

analizleri ve doğal dil analizi yapılmakta ve yazılımın kelime kullanım modeli inşa 

edilmektedir. Ardından yorum üretme aşamasına geçilip istenilen kod için kod 

yorum satırı üretilmektedir. 
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3.1.2. Veriye Dayalı Yöntem 

 

Wong vd. (2013), büyük bir soru-cevap sitesi olan StackOverflow’dan veri 

madenciliği yaparak otomatik olarak yorum oluşturan bir yöntem 

geliştirmişlerdir. Bu yöntem, kodu ve karşılık gelen doğal dil açıklamasını 

StackOverflow’dan almaktadır. Yöntem, benzer kod parçacıklarıyla eşleştirme 

yapmakta ve açıklamayı iyileştirmek ve açıklama olarak doğal dil işlemeyi 

kullanmaktadır. Ancak, genellemede zayıftır ve yalnızca sınırlı sayıda yorum 

üretebilmektedir. Çünkü soru-cevap sitesinde tartışılmayan bir kod varsa, 

yöntem kod parçacıkları için yorum üretemez ve bu durum da sınırlı üretim 

sağlanır.   

 

Wong vd. (2015), mevcut yazılım havuzlarını analiz ederek otomatik olarak kod 

yorumu oluşturan bir yöntem önermektedir. İlk olarak, iki açık yazılım havuzu 

arasındaki benzer kod bölümleri, klonlama algılama teknolojisi ile 

tanımlanmakta ve mevcut kod yorumları, hedef kodu tanımlamak için 

kullanılmaktadır. İlgili açıklama ifadeleri yorum oluşturmak için doğal dil işleme 

teknolojisi tarafından işlenmektedir. 

 

Veriye dayalı teknolojiler, kural tabanlı teknolojiler ile kıyaslandığında daha 

esnektir ve şablon oluşturmada yer alan emeği azaltmaktadır. Sistemin 

doğruluğu arttırılmak istenirse onu oluşturmak için kullanılan eğitim verilerinin 

miktarını arttırmak yeterlidir. Ancak, bu yöntem büyük oranda var olan yorumu 

almaktadır. Eğitim verilerinde mevcut kodu açıklayan yorum yoksa, doğru bir 

yorum üretilemez ve bu sebeple veri seyrekliği sorunu ile karşı karşıya kalınır. 

 

3.1.3 Derin Öğrenmeye Dayalı Yöntem 

 

Derin öğrenme, mevcut programlar ve bunlarla ilgili verilere dayanarak program 

kodunda yer alan özellikleri otomatik olarak öğrenen uçtan uca bir yöntemdir. 

 

Ying vd. (2013), kod parçası özetleri oluşturmak için bir yöntemin fizibilite 

çalışmasını önermişlerdir. Denetimli bir makine öğrenimi yöntemi kullanarak, 
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önemli kod satırlarını ayıklamışlar ve kod satırlarının özetlerde kategorize edilip 

edilemeyeceğine bağlı olarak özetleri oluşturmak için kod parçacıklarını 

yorumlamışlardır. 

 

Iyer vd. (2016), C# parçaları ve SQL sorgu deyimleri için açıklayıcı özetler üreten 

CODENN isimli dikkat tabanlı bir özyinelemeli sinir ağı modeli önermişlerdir. Bu 

yöntem, kaynak kod parçasını StackOverflow’dan ayıklar ve kodu düz metin 

olarak işleyerek kod yorumunu tahmin etmektedir. 

  

Allamanis vd. (2016), kaynak kodundaki kelimeleri birleştirerek benzer isimlerin 

kısa özetlerini oluşturmak için dikkat tabanlı evrişimli sinir ağı kullanmışlardır. 

Alt yordamın gövdesinden alt yordamın adını tahmin etmişlerdir. Bu özetler 

ortalama üç kelimeden oluşmaktadır. Daha kısa yorum, belirli bir parçacığın 

işlevselliğini ifade etmeyebilir. 

 

Hu vd. (2018), seq2seq tabanlı program yorum modeline dayanarak, kod 

tarafından çağrılan API dizisini daha fazla entegre etmişler ve yorumların 

oluşturulmasına yardımcı olmak için API çağırma dizisinde yer alan bilgiyi ağ 

modeline girdi olarak vermişlerdir. 

 

Derin öğrenmeye dayalı yöntem iyi sonuçlar elde etmektedir. Ancak uygun sinir 

ağının seçimi ve ayarlamasının nasıl yapılacağı araştırmacılar için bir zorluktur 

ve programlama dili için önemli olan yapısal bilgilerin model eğitiminde göz ardı 

edilmesi kolaydır. Şekil 3.2’de Derin Öğrenme tabanlı yorum üretimi için örnek 

bir işlem süreci verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.2. Derin Öğrenme Tabanlı Yorum Üretimi İşlem Süreci 
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Şekil 3.2’ye göre, kaynak kodu önce doğal dil açıklamaları, metot deklarasyonu, 

metot gövdesi ve AST olarak ayrıştırılmaktadır. Sonrasında kodlayıcı ve kod 

çözücü aşamalarında, derin öğrenme tabanlı bir model eğitimi yapılmakta ve bu 

model eğtiminde RNN (Yinelemeli Sinir Ağı) ve LSTM (Uzun Kısa Süreli Bellek) 

yapıları kullanılmaktadır. Ardından yorum üretme aşamasına geçilip model 

önceden eğitildiği için istenilen kod yorum satırları üretilmektedir. 

 

3.1.4 Konu Modeli Tabanlı Yöntem 

 

Bazı araştırmacılar konu modeli gibi diğer soyutlama düzeylerinde çalışmaktadır. 

Bu, kelimelerin belgede birlikte bulunmalarına dayalı olarak diğer kelimelerle 

ilişkili olduğu istatistiksel bir modeldir. 

 

McBurney vd. (2014), anahtar kelimeleri ve temaları kaynak kod özetleri olarak 

seçmek için konu modelini kullanmışlardır.  Kaynak koddaki konuları, 

programcının önce en üst düzeyde işlevselliği gerçekleştirmek için kodu anlama 

zihinsel sürecine ve daha sonra daha düşük işlevsellik düzeyinin daha yüksek 

işlevsellik düzeyini nasıl desteklediğini anlamak için temel alan bir hiyerarşi 

halinde düzenlemişlerdir. 

 

Li vd. (2017), otomatik bir kod konu özeti oluşturmaya yönelik bir yöntem 

önermişlerdir. LDA konu modeli, kodun işlevini açıklayan temayı çıkarmak için 

kullanılmaktadır.  Kısa bir konu özeti oluşturmak için temayla ilgili belgenin 

metin içeriğini çıkarmak amacıyla LexRank algoritması kullanılmıştır. 

 

Bu konu modeli tabanlı yöntemler, kod yorumlarının otomatik olarak 

oluşturulması konusunda yeni bir bakış açısı sağlamıştır ancak konu modeli, 

belgeleri bir dizi sözcük kümesi olarak almakta ve program dili sözdizimi, işlevler 

veya yöntem çağrıları gibi koddaki yapısal bilgileri yok saymaktadır. Bu durum 

sözcük öbekleri veya cümleler değil, yalnızca kelimelerden oluşan yorumlarla 

sonuçlanmaktadır. 
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3.1.5 Makine Çevirisi Tabanlı Yöntem 

 

Bazı araştırmacılar, otomatik kod yorum satırı üretmenin, esas olarak kaynak 

koddan doğal dil açıklamasına bir çeviri görevi olduğuna inanmaktadır. 

 

Hu vd. (2017), kaynak kodu özet görevini çözmek için makine çevirisi modelini 

ilk kullanan kişilerdir. Kaynak kod özeti görevinin neredeyse makine çevirisi gibi 

olduğunu kanıtlamışlardır. 

 

Zheng vd. (2017), kod yorumları üretmek için dikkat mekanizmasına dayalı 

seq2seq sinirsel makine çeviri modelini kullanmışlardır. Kod parçalarının 

semboller ve tanımlayıcılar gibi etki alanı özelliklerinden yararlanarak kodu 

yorumlara dönüştürebilen kod dikkati adlı bir dikkat modülü önermişlerdir. 

 

Xu vd. (2019), sıra kodlayıcı ve ağaç kodlayıcıyı birleştiren yapıya duyarlı bir çift 

kodlayıcı modeli önermişlerdir. Kod soyut sözdizimi ağacı bilgilerini 

birleştirmişler ve kaynak kodunu doğru ve okunabilir yorumlara 

dönüştürmüşlerdir. 

 

Makine çevirisi bir bilgisayar kullanarak bir doğal dili, başka bir dile dönüştürme 

işlemidir (Oda vd., 2015). Makine çevirisi tabanlı yöntem, kaynak dil olarak kodu 

ve hedef dil olarak yorumu almaktadır. Sonrasında yorum oluşturmayı 

gerçekleştirmek için makine çevirisi modelini kullanmaktadır. Bu yöntemler, 

büyük veri girişine dayalı olarak iyi sonuçlar elde etmişlerdir. Şekil 3.3’te Makine 

Çevirisi tabanlı yorum üretimi için örnek bir işlem süreci verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3.3. Makine Çevirisi Tabanlı Yorum Üretimi İşlem Süreci 
 

Şekil 3.3’e göre kaynak kodundan önce yapısal bilgi ve anlamsal bilgi çıkarımı 

yapılmaktadır. Ardından elde edilen çıkarımların ön işlemesi yapılmakta ve 
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modele sunulmaktadır. Sonrasında makine çevirisi işlemleri gerçekleştirilip kod 

yorumları üretilmektedir. 

 

3.2. Metin Madenciliği 

 

Metin Madenciliği, düzensiz bir haldeki metin yığınlarından, istenilen ölçüde 

yapısal ve düzenli veri elde etme sürecidir. Doğal dil metinlerinden anlamlı 

bilgiler toplamaya çalışan bir alandır. Belirli amaçlar doğrultusunda yararlı olan 

bilgileri metnin içerisinden çıkarmak için metin analiz etme süreci olarak da 

tanımlanabilmektedir. Veri tabanlarındaki veri türleriyle karşılaştırıldığında, 

metin genelde yapılandırılmamıştır, şekilsizdir ve algoritmik olarak ele alınması 

zordur. Metin madenciliği alanı genellikle, işlevi gerçek bilgi veya görüşlerin 

iletilmesi olan metinlerle ilgilenmektedir. Bu tür metinlerden otomatik olarak 

bilgi çıkarmaya dayanmaktadır (Witten, 2005). 

 

Metin madenciliği, geniş bir teorik yaklaşım ve yöntem alanını kapsamaktadır 

(Hearst,1999). Veri madenciliğinden ayrıldığı kısım, metin madenciliğinin sadece 

metinlere odaklanıp onlar üzerinden bilgi çıkarımı yapmasıdır. Metin 

madenciliğinde istenilen metni çıkarmak için birçok yöntem bulunmaktadır. 

Standart teknikler arasında, metin sınıflandırma, metin kümeleme, ontoloji ve 

taksonomi oluşturma, belge özetleme ve gizli derlem analizi bulunmaktadır. Ek 

olarak bilgi alma gibi ilgili alanlardan birçok teknik yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Metin madenciliği alanı, veri madenciliğinin bir parçası olarak düşünülmektedir. 

Metin madenciliği alanında, metinlerin sınıflandırılması (classfication), 

kümeleme (clustering), konu çıkarımı (entity extraction), bilgi çıkarımı 

(information extraction), duygu analizi (sentimental analysis), metin özetleme 

(document summarization) gibi yöntemler kullanılmaktadır (metinmadenciligi, 

2021). 

 

Otomatik kod yorumu üretmek için metin madenciliğinden faydalanılmaktadır. 

Verilen kaynak kodunun belirli özelliklerinin çıkarılması için metin madenciliği 
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yöntemleri kullanılmaktadır.  Kod yorum satırı oluşturmak için, metin 

madenciliği tekniklerinden olan tokenization (Tokenizasyon), StringTokenizer 

(Dize Parçalayıcısı), StringComparision (Dize Karşılaştırma) stringlerin birbiri ile 

karşılaştırılması, Substring (Alt Dize) verilen Stringlerin alt stringlere 

parçalanması, Convert Words LowerCase/UpperCase(Kelimeleri Küçük/ Büyük 

Harfe dönüştürme) metnin içerisindeki kelimelerin büyük veya küçük harflere 

dönüştürülerek farklılıklarının ortadan kaldırılması, trim; kelimenin sağında ve 

solunda yer alan boşlukların silinmesi gibi yöntemler kullanılmaktadır. 

 

3.3 Performans Parametreleri 

3.3.1 BLEU 

 

BLEU veya iki dilli değerlendirme çalışması, bir metnin aday çevirisini bir veya 

daha fazla referans çevirisiyle karşılaştırmak için kullanılan bir puanlamadır. 

Makine çevirisi ile oluşturulan çevirilerin kalitesini değerlendirmek için bir 

algoritma olarak da tanımlanabilir. BLEU algoritması oluşturulurken kullanılan 

ana düşünce, kalitedir. Kalite, makine çevirisi ile insan çevirisi arasındaki yazışma 

olarak tanımlanır. Üretilen makine çevirisi profesyonel bir insan çevirisine yakın 

oldukça, o kadar iyi bir çeviri yapılmış olur. BLEU, insanların kalite yargılarıyla 

yüksek bir korelasyon olduğunu iddia eden ilk metriklerden biridir ve en popüler 

otomatik ve ucuz ölçümlerden biri olmaya devam etmektedir (Papieni, 2002; 

Coughlin, 2003). 

 

BLEU puanı, teker teker çevrilen bölümler için genellikle cümlleler için bunları 

bir dizi kaliteli referans çeviriyle karşılaştırarak hesaplanır. Bu puanlar daha 

sonra çevirinin genel kalitesinin durumu ölçmek için tüm korpus üzerinden 

ortalama alınarak hesaplanır. Anlaşılabilirlik veya dil bilgisi doğruluğu dikkate 

alınmamaktadır. 

 

Çevirinin referansa tam olarak uyması gerektiğinden, uygulamada mükemmel bir 

puan almak olası değildir. Böyle bir çeviri, tercümanlar tarafından bile 

gerçekleştirilemeyebilir. BLEU puanını hesaplamak için kullanılan referansların 
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sayısı ve kalitesi, veri kümeleri arasında puanları karşılaştırmanın zahmetli 

olabileceği anlamına gelmektedir (Machinelearningmastery, 2021). 

 

BLEU puanı 0 ile 1 aralığında bir değer alır. Bu değer, aday metin ile referans 

metinlerin arasındaki benzerlik değeridir. Adayın referans çevirilerinden biriyle 

aynı olduğunu göstermesi durumunda 1 puanı almaktadır. Çok az sayıda çeviri 1 

puanı alabilmektedir.  Eşleşecek daha fazla fırsat var olduğu için, ek referans 

çevirileri eklemek BLEU puanının yükselmesini sağlamaktadır (Papieni vd., 

2002). 

 

Özgün olarak, belirlenen bir kaynak cümlesinin birden fazla mükemmel çevirisi 

vardır.  Bu çeviriler, aynı kelimeleri kullanmış olabilir, sözcük seçimi veya sözcük 

sırasına göre değişiklik gösterebilir. İnsanlar kötü ve iyi çeviri arasındaki farkı 

ayırt edebilmektedirler. Çizelge 3.1’de başarısız bir makine çevirisi örneği 

verilmiştir.  

 

Çizelge 3.1. Yüksek Hassasiyetle Zayıf bir makine çevirisi çıktısı Örneği 
 

Aday bu bu bu bu bu bu bu 
Referans 

1 
bu kedi var üzerinde bu Sehpanın  

Referans 
2 

birer var bir kedi üzerinde bu sehpanın 

 
Aday çeviride yer alan yedi kelimenin tamamı referans çevirilerde yer 

almaktadır. Böylece aday metne bir unigram hassasiyeti verilir. Unigram 

hassasiyeti Denklem 3.1’deki formül ile hesaplanır. 

 

P =
m

wt
 

 

(3.1) 

Bu denkleme göre, m adaydaki kelimelerin kaç tanesinin referansta bulunduğu,  

wt adaydaki toplam sözcük sayıdır. Alınan BLEU skoru 1 olmasına rağmen, aday 

anlamlı veya doğruluk içeren bir çeviri değildir. Aday çevirinin referanslardan 

birinin içeriğini tutturma oranı az olmasına rağmen, bu mükemmel bir puandır. 
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BLEU’nun gerçekleştirdiği değişiklik oldukça basittir. Aday çevirideki her sözcük 

için algoritma, referans çevirilerden herhangi birinde maksimum toplam sayıyı 

temsil eden  mmax  değeri hesaplanır. “bu” kelimesi referans 1 ve referans 2’de 2 

kez geçtiği için mmax değeri 2’dir. 

 

Aday çevirisi için, her kelimenin mw  sayısı, söz konusu kelime için maksimum 

mmax olacak şekilde kırpılır. Bu kırpılmış mw sayıları daha sonra adaydaki tüm 

farklı kelimeler üzerinde toplanır. Bu toplam daha sonra aday çevirideki toplam 

unigram sayısına bölünür. Yukarıdaki örnek incelendiğinde, değiştirilmiş 

unigram hassasiyet puanı hesaplaması denklem 3.2’de verilmiştir. 

 

P =
2

7
 

 

(3.2) 

Bununla birlikte, pratikte, tek tek kelimeleri karşılaştırma birimi olarak 

kullanmak en uygun yöntem değildir. Bunun yerine, BLEU aynı değiştirilmiş 

hassas metriği n-gram kullanarak hesaplamaktadır.  Tek dilli insan yargılarının 

en yüksek korelasyona sahip olan uzunluğu dört olarak bulunmuştur (Papieni 

vd., 2002). Unigram puanlarının, çevirinin yeterliliğini ve ilgili çeviride ne kadar 

bilginin saklandığını açıkladığı tespit edilmiştir. Daha uzun n-gram puanları, 

çevirinin akıcılığını hesaba katmaktadır. Çizelge 3.2’de unigram, gruplandırılmış 

unigram ve bigram modelinde metrik karşılaştırma verilmiştir. 

 
Çizelge 3.2. Belirlenen Kelime Adayları için Metriklerin Karşılaştırılması 

 
Model Gram Seti Skor 

Unigram “bu”, ”bu”,”kedi” 𝟏 + 𝟏 + 𝟏

𝟑
= 𝟏 

Gruplanmış Unigram “bu”*2,  “kedi”*1 𝟏 + 𝟏

𝟐 + 𝟏
=

𝟐

𝟑
 

Bigram “bu bu”,  “bu kedi” 𝟎 + 𝟏

𝟐
=  

𝟏

𝟐
 

 

Yukarıdaki aynı referanslar için bir aday çeviri şu şekilde olabilir: bu kedi 

Bu örneğe göre, değiştirilmiş unigram hassasiyeti denklem 3.3’te verilmiştir. 
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P =
1

2
+

1

2
=

2

2
 

  

(3.3) 

bu kelimesi ve kedi kelimesi adayda birer kez geçmektedir ve toplam kelime 

sayısı ikidir. Değiştirilmiş bigram hassasiyeti, bigram olarak 1/1 bulunmaktadır. 

“bu kedi” adayda bir kez görünmektedir. Bu örneğin unigram hatırlaması 3/6 

veya 2/7  olacağından, bu sorunun çözümü için hassasiyetin genellikle geri 

çağırma ile ikizlendiği belirtilmektedir (Papineni vd., 2002). Sorunun ana sebebi, 

birden fazla referans çevirisi olduğu için, kötü bir çevirinin, referansların her 

birinde tüm kelimelerden oluşan bir çeviri gibi, kolayca şişirilmiş bir hatırlamaya 

sahip olmasından kaynaklanmaktadır. (Coughlin, 2003). 

 

BLEU algoritmasında önce n-gram eşleşmeleri cümle cümle hesaplanmaktadır. 

Sonrasında, bütün aday cümleler için tutturulan n-gram sayıları toplanmakta, 

değiştirilmiş hassiyet puanı (pn) hesaplamak için test külliyatındaki aday n-gram 

sayısına bölünmektedir. Denklem 3.4’te pn hesaplaması verilmiştir. 

 

pn =  
∑c ϵ {Adaylar} ∑ Adettutturulan(n−gram)n−gram ϵ C

∑Cϵ {Adaylar} ∑ Adet(n − gram)n−gram ϵ C
 

 

(3.4) 

Referans çevirilerinden kısa olan bir aday çevirisinin tutturma değeri yüksek 

olacağından bunu engellemek için kısalık cezası adında bir puan 

hesaplanmaktadır. Bu ceza puanının hesabı denklem 3.5’te verilmiştir. 

 

BP =  {
1, Eğer c > r

e(1−
r
c

), Eğer c ≤ r
 

 

(3.5) 

3.5’te verilen denkleme göre BP kısalık cezasını tanımlamaktadır. c, aday 

çevirinin uzunluklarının toplamını, r ise etkili referansın külliyat uzunluğunu 

belirtmektedir.Değiştirilmiş hassasiyet puanı ve kısalık cezası hesaplandıktan 

sonra  BLEU puanı hesaplaması denklem 3.6’da gösterilmiştir. 
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BLEU = BP ∗ exp (∑ wn logpn

N

n=1

) 

 

(3.6) 

BLEU, bütün n-gramlar için hesaplanmış, değiştirilmiş hassasiyet puanı 

değerlerini hesaplamak için geometrik ortalama kullanmaktadır. Sonrasında 

kısalık ceza puanı ile çarpımı sonucunda BLEU değeri elde edilmektedir. 

Finalde elde edilen BLEU puanı 0 ile 1 arasındadır. Yüzde değeri olarak da 

düşünülebilir. Skor 1’e yaklaştıkça çevirinin başarılı olduğunu düşünülmektedir. 

 

3.3.2 NIST 

 

NIST, makine çevirisi kullanılarak çevrilen metinlerin kalitesini değerlendirmek 

için kullanılan yöntemlerden biridir. NIST algoritmasında değiştirilmiş 

hassasiyet puanı değerleri hesaplanırken aritmetik ortalama kullanılmaktadır. 

BLEU algoritmasında her birine eşit ağırlık verilerek n-gram hassasiyeti 

hesaplanırken, NIST n-gram ne kadar nadir olursa o kadar fazla ağırlık 

vermektedir.  

 

3.3.3 ROGUE 

 

ROGUE, Recall-Oriented Understudy for Gisting Assessment, doğal dil işlemede 

makine çevirisi yazılımını değerlendirmek için kullanılan bir metriktir. Otomatik 

olarak üretilmiş olan bir özeti veya çeviriyi, bir referans veya referans özeti ile 

karşılaştırmaktadır. (Lin,2004). En çok kullanılan türleri ROGUE-N ve ROGUE-L 

‘dir. ROGUE-N denklem 3.7’ye göre hesaplanmaktadır. 

 

ROGUE − N

=  
∑S ϵ {ReferansÖzetleri}gramn∈S ∑ Sayıeşleşen(gramn)

∑Sϵ {ReferansÖzetleri}gramn∈S ∑ Sayı(gramn)
 

 

(3.7) 

ROGUE-N, bir aday özeti ile bir dizi referans özeti arasındaki n-gram geri 

çağırmadır. n, n-gramın uzunluğu anlamına gelmektedir. Eşleşme sayısı, bir aday 
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özetinde ve bir dizi referans özetinde birlikte bulunan maksimum n-gram 

sayısıdır. 

 

Diğer bir ROGUE çeşiti ise ROGUE-L’dir. En uzun Ortak Sıra (LCS) ile işlemleri 

gerçekleştirmektedir. Cümle düzeyinde yapı benzerliğini doğal olarak hesaba 

katmaktadır ve n-gram dizisinde en uzun birlikte meydana gelenleri otomatik 

olarak tanımlamaktadır. Özetleme değerlendirmesinde LCS’nin uygulanması için, 

bir özet cümle bir kelime dizisi olarak görülmektedir. İki özet cümlenin LCS’i ne 

kadar uzun olursa, iki özet de o kadar benzerlik taşımaktadır. Cümle düzeyinde 

LCS hesaplamalarına ilişkin formüller denklem 3.8, 3.9 ve 3.10’da verilmiştir. 

 

Rlcs =  
LCS(X, Y)

m
 

(3.8) 

 

Plcs =  
LCS(X, Y)

m
 

(3.9) 

 

Flcs =  
(1 + β2)RlcsPlcs

Rlcs + β2 + Plcs
 

 

(3.10) 

LCS (X, Y), X ve Y’nin en uzun ortak dizisinin uzunluğudur. X, referans özet 

cümlesi, Y ise aday özet cümlesidir. Denklem 4’te X ve Y birbirine eşit olduğu 

durumda ROGUE-L değeri 1 olmaktadır. Eğer LCS (X, Y) 0’a eşit olursa ROUGE-L 

değeri 0 olmaktadır. Yani X ve Y arasında ortak hiçbir durum bulunmamaktadır. 

Makine çevirisi kalitesini tahmin etmek için unigram F-measure kullanılmaktadır 

(Lin,2004). 

 

LCS kullanımının avantajı, ardışık eşleşmeler gerektirmemesi, ama cümle 

düzeyinde kelime sırasını n-gram olarak yansıtan sıralı eşleşmeler 

uygulamasıdır. Diğer bir avantaj ise, otomatik olarak en uzun sıralı ortak n-

gramları içermesidir, bu sebeple n-gram uzunluğunun önceden tanımlanması 

gerekli olmamaktadır. Dezavantajı, sadece ana sıralı kelimeleri saymasıdır. Bu 

sebeple, diğer alternatif LCS’ler final puanına yansıtılmamaktadır (Lin,2004). 
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3.3.4 METEOR 

 

Meteor, BLEU algoritmasında bulunan sorunları düzeltmek için tasarlanmış bir 

metrik ölçümdür. Makine çevirisi çıktılarının değerlendirilmesi amacıyla üretilen 

bir ölçüm yöntemidir. METEOR yaygın olarak kullanılan makine çevirisi tabanlı 

bir metriktir. Çeviri hipotezlerini referans çevirilere hizalayarak ve cümle 

düzeyinde benzerlik puanlarını hesaplayarak değerlendirmektedir. METEOR’un 

özelliği, eş anlamlı eşleştirmenin getirilmesidir (Banerjee ve Lavie, 2005). 

 

Metrik, unigram hassasiyet ve hatırlamanın harmonik ortalamasına 

dayanmaktadır ve geri çağırma hassasiyetten daha ağırdır. Standart tam kelime 

eşleme ile birlikte kökten türetme ve eş anlamlı eşleme gibi diğer metriklerde 

bulunmayan çeşitli özellikleri de bulunmaktadır. Metrik, daha popüler olan BLEU 

metriğinde bulunan sorunları gidermek ve ayrıca cümle veya segment düzeyinde 

insan yargısı ile iyi bir korelasyon elde etmek için tasarlanmıştır. METEOR korpus 

düzeyinde korelasyon araması bakımından BLEU metriğinden farklıdır (Banerjee 

ve Lavie, 2005). Çizelge 3.3’te eşleştirilecek kelime çiftlerine örnekler verilmiştir. 

 

Çizelge 3.3. Her modül Tarafından Eşleştirilecek Kelime Çiftlerine Örnekler 
 

Modül Aday Referans Eşleşme 

Kesin İyi İyi Evet 

Kök Benzerliği İyiler İyi Evet 

Eş Anlamlı Güzel İyi Evet 

 
METEOR metriği BLEU algoritmasındaki bazı sorunları ve eksiklikleri gidermek 

amacıyla tasarlanmıştır. Bu sorunlar ve eksikliklerin en önemlileri şu şekilde 

sıralanabilir (Banerjee ve Lavie, 2005): 

• Hatırlama Eksikliği 

• Daha Yüksek Dereceli N-gramların Kullanımı 

• Çeviri ve Referans Arasında Açık Kelime Eşleştirme Eksikliği 

• N-gramların Geometrik Ortalamasının Kullanımı 
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METEOR ölçümü BLEU’da olduğu gibi temel değerlendirme birimi cümledir. Bir 

çeviriyi, çeviri ile referans çeviri arasındaki açık sözcük-sözcük eşleşmelerine 

dayalı bir puan hesaplayarak değerlendirmektedir. Birden çok referans çevirisi 

varsa, verilen çeviri her referansa göre bağımsız olarak puanlanmakta ve en iyi 

puan raporlanmaktadır. Karşılaştırılacak bir çift çeviri göz önüne alındığında, 

METEOR iki dize arasında bir hizalama oluşturur. Bu hizalama unigramlar 

arasında eşleşme olarak tanımlanmaktadır. Her dizideki her bir unigram diğer 

dizide sıfıra veya bir unigram ile eşlenir ve aynı dizideki unigrama eşlenmez. Bu 

sebeple, belirli bir hizalamada, bir dizedeki tek bir unigram diğer dizedeki birden 

fazla unigramla eşleşmemektedir. Eşleşmeler bir gruplaşma oluşturmak için 

seçilmektedir. Aynı sayıda eşleşmeye sahip iki gruplaşma varsa, gruplaşma en az 

kesişimle yani iki eşlemenin daha az kesişme noktası ile seçilmektedir. Şekil 3.4 

ve 3.5’de örnek bir eşleme ve gruplaşma gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.4. Örnek bir Gruplaşma (a) 
 

 
 

Şekil 3.5. Örnek bir Gruplaşma (b) 
 

Gösterilen iki gruplaşma örneğine göre bu durumda gruplaşma(a) seçilecektir. 

Aşamalar ardışık olarak yürütülmektedir ve her aşama yalnızca önceki 

aşamalarda eşleşmeyen unigramları gruplaşmaya eklemektedir. Son gruplaşma 
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hesaplandıktan sonra, puan şu şekilde hesaplanmaktadır: Unigram hassasiyeti P 

denklem 3.11’e göre hesaplanır: 

 

P =
m

wt
 (3.11) 

 

m, referans çevirisinde de bulunan aday çevirideki unigramların sayısıdır. wt 

aday çevirideki unigram sayısıdır. Unigram hatırlaması R, Denklem 3.12’deki 

formül ile hesaplanır. 

 

R =
m

wr
 (3.12) 

 

Burada m, referans çevirisinde bulunan aday çevirideki unigram sayısıdır. wr ise 

referans çevirideki unigram sayısıdır. Fmean hesabında hassasiyet ve hatırlama 

harmonik ortalama kullanılarak birleştirilir ve hatırlama hassasiyetten 9 kat 

daha ağırlıklıdır.Hesaplaması denklem 3.13’de gösterilmiştir. 

 

Fmean =
10PR

R + 9P
 

(3.13) 

 

Hassasiyet, hatırlama ve Fmean  unigram eşleşmelerine dayanmaktadır. Daha 

uzun eşleşmeleri hesaba katmak için, algoritma belirli bir gruplaşma için ceza 

puanı hesaplamaktadır. Referans çevirisindeki unigramlarla eşlenen sistem 

çevirisindeki tüm unigramlar, her bir öbekteki unigramlar sistem çevirisinde 

bitişik konumlarda olacak şekilde mümkün olan en az sayıda parçada 

gruplandırılmaktadır. Ayrıca referans çeviride bitişik konumlarda bulunan 

unigramlarla eşleştirilmektedir. Bu sebeple, n-gramlar ne kadar uzun olursa, 

parçalar o kadar az olmaktadır ve tüm sistem çeviri dizgisinin referans çeviriyle 

eşleştiği aşırı bir durumda, yalnızca bir yığın var olmaktadır. Burada bir yığın, 

hipotezde ve referansta bitişik olan bir dizi unigram olarak tanımlanmaktadır. 

Referansla aynı olan bir çeviri sadece bir yığın verecektir. Diğer uçta, eğer bigram 

veya daha uzun eşleşmeler yoksa, unigram eşleşmeleri kadar çok parça vardır. 

Ceza p, aşağıdaki gibi denklem 3.14’e göre hesaplanmaktadır. 
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p = 0.5 (
c

um
)

3

 
(3.14) 

 

c  öbek sayısıdır ve um  eşleşen unigramların sayısıdır. Ceza, bigram veya daha 

uzun eşleşmeler yoksa Fmean  değerini %50’ye kadar azaltma etkisine sahiptir. 

Son olarak, verilen gruplandırma için METEOR puanı denklem 3.15’deki gibi 

hesaplanmaktadır. 

 
M = Fmean(1 − p) (3.15) 

 

Tüm bir korpus veya segment topluluğu üzerinden bir puan hesaplamak için, P, 

R  ve p  için toplam değerler alınır ve daha sonra aynı formül kullanılarak 

birleştirilmektedir. Algoritma ayrıca bir aday çeviriyi birden fazla referans 

çevirisiyle karşılaştırmak için de çalışır. Bu durumda algoritma, adayı her bir 

referansla karşılaştırmakta ve en yüksek puanı seçmektedir. 
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4. YAZILIMIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

4.1. Yazılımın Detayları  

 

Yazılım aşaması kısmında Java programlama dili kullanılmıştır. Geliştirme ortamı 

ise Apache Netbeans IDE seçilmiştir.  Verilerin tutulması için Java ortamına uyum 

sağlayan bir veri tabanı yönetim sistemi olan MySQL tercih edilmiştir. Yazılım 

kısmının Java’da gerçekleştirilmesinin ana sebebi, java programlama dilinin açık 

kaynak kodlu, nesne tabanlı, platform bağımsız, yüksek verimli ve çok işlevli 

olmasıdır. Ayrıca yazılımın direk olarak çalıştırılabilmesine ve taşınabilir 

olmasına olanak veren JAR dosyası formatına dönüştürülmesine olanak 

sağlamaktadır. 

 

4.1.1. Kullanıcı Java Kodu Yükleme Ekranı 

 

Çalışmamızın yazılım kısmında gerçekleştirilmiş olan program, Java 

programlama dilinde yazılmış bir kod bloğu veya kod parçasının, yorum satırı 

üretilmiş bir biçimde kullanıcıya geri gönderilmesi işlevini gerçekleştirmektedir. 

Kullanıcının önce Java kodunu programa yüklemesi gerekmektedir. İki farklı 

biçimde programa kod yüklenebilir. Şekil 4.1’de kod yükleme ekranı görüntüsü, 

Şekil 4.2’de “Dosya aç” kısmı ile kod yükleme görüntüsü verilmektedir. 
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Şekil 4.1. Kod Yükleme Ekranı 

 

Şekil 4.1’de Kod Yükleme ekranında kullanıcı; 

1- Dosya->Dosya aç kısmı ile açılan dosya menüsünden seçtiği java kodu 

dosyasını yükleyebilir.  

2- Soldaki textArea bölümüne java kodu yapıştırılması ile kodu yükleyebilir. 

 

 
 

Şekil 4.2. Dosya Açımı ile Kod Yükleme Ekranı 
 

Belirtilen iki yöntem ile kod yüklemesi tamamlandığında soldaki textArea 

kısmında kullanıcının yüklediği kod gözükmektedir. 

 

4.1.2. Kullanıcı Kod Üretme Ekranı 

 

Kullanıcı ara yüz işlemleri   ve kod üretim ekranı şekil 4.3, 4.4 ve 4.5’de 

verilmektedir. 
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Şekil 4.3. Kullanıcı Kod Üretme Ekranı (a) 
 

 
 

Şekil 4.4. Kullanıcı Kod Üretme Ekranı (b) 
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Şekil 4.5. Kullanıcı Kod Üretme Ekranı (c) 
 

Şekil 4.3 Şekil 4.4 ve Şekil 4.5’te numaralandırılmış kısımlar: 

1. Kullanıcı Dosya-> Dosya aç kısmından veya kodu soldaki textArea 

bölümüne yapıştırır. 

2. Yorum Üret butonuna tıklandığında kod yorum satırları üretilmektedir ve 

ek bilgiler kullanıcıya sağ taraftaki textArea bölümünde gösterilmektedir. 

Kod yorum satırları verilen kod parçasının bir üst satırına eklenerek 

kullanıcıya gösterilmektedir. 

3. Kodu yazan yazar adı, tarih ve zaman kullanıcıya gösterilmektedir. 

4. Kodun ne ile ilgili olduğu ve açıklaması üretilmektedir. 

5. Sınıf adı üretilmektedir. 

6. Java sınıfının ana fonksiyonu tespit edilip, ana fonksiyonun adı 

üretilmektedir. 

7. Ana fonksiyonun parametreleri üretilmektedir. 

8. Metot adı üretilmektedir. 

9. Kod içinde geçen fonksiyonların parametre tipleri ve return geri dönüş 

tipi üretilmektedir. 
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4.1.3. Yazılım Yaklaşım Çerçevesi 

 

Yazılımın kod üretimi ile ilgili akış diyagramı Şekil 4.6’da verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.6. Yazılımın Yaklaşım Çerçevesi 
 

Şekil 4.6’da yazılımın yaklaşım çerçevesi sunulmuştur. Üç aşamalı işlemler 

dizisinden geçen Java kodları öncelikle kod dizisi haline dönüştürülmektedir.  

İkinci aşamada ise kod tanımlama kelimeleri kod içinden ayrıştırılarak kodun ne 

için kullanıldığı analiz edilmektedir. Son aşama olan üçüncü aşamada ise 

StringTokenizer yardımı ile yorum üretim aşaması tamamlanmaktadır. 

Yorum satırları oluşturulurken metin madenciliği tekniklerinden olan 

tokenization (Tokenizasyon), StringTokenizer (Dize Parçalayıcısı), 

StringComparision (Dize Karşılaştırma), Substring (Alt Dize), Normalization 

Words LowerCase/UpperCase; metnin içerisindeki kelimeleri büyük veya küçük 

harflere dönüştürülerek farklılıkların ortadan kaldırılması, trim; kelimenin 

sağında ve solunda yer alan boşlukların silinmesi, kullanılmıştır. Normal 

parantezler, süslü parantezler, köşeli parantezler, noktalı virgüller, public 

protected, private, package, static, final gibi ve birçok Java programlama diline 

özgü özel kelimeler, metin madenciliği ile tespit edilmiş ve sınıflandırılmıştır. 

Kullanıcının yazdığı kod için üretilecek olan yorum satırları, normal kod satırının 

hemen bir üst satırına eklenmiştir. Yazılım genel olarak kod yorum satırı 

üretirken tüm değişken ve fonksiyon tiplerini tanıyarak ayrıştırma yapmaktadır. 
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4.1.4. Veri Tabanı İşlemleri ve Ara yüzü 

 

Geliştirilen yazılımda SQL veri tabanı kullanılmıştır. Arayüz ile aynı anda işlem 

yapan bir veritabanı oluşturulmuştur. Gerçekleştirilecek olan veri tabanı 

işlemleri için MySQL seçilmiştir. MySQL seçilmesinin ana sebeplerinden biri Java 

programlama dili ile sorunsuz, hızlı ve sağlam çalışmasıdır. Şekil 4.7’de yazılım 

veri tabanı işlemlerinin arayüz ekranı verilmiştir. 

 
 

Şekil 4.7. Veri Tabanı SQL Menu Ekranı 
 

SQL menü ekranından, SQL bağlantı alt menüsü ile veritabanı bağlantısı 

sorgulanmaktadır. Veri tabanı ekle sil işlemleri yapılmaktadır. Ek özellik olarak 

Excele yazma ve Text dosyasına yazma desteklenmektedir. Şekil 4.8 ve Şekil 

4.9’da başarılı ve başarısız veritabanı bağlantı ekranları sırasıyla verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.8. Veri Tabanı Başarılı Bağlantı Ekranı 
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Şekil 4.9. Veri Tabanı Başarısız Bağlantı Ekranı 
 

Yazılımda menü SQL->SQL Bağlantı kısmına tıklandığında veritabanına bağlı olup 

olmadığı sorgulanır. Bağlantı başarılı olursa Şekil 4.8’de görülen başarılı bağlantı 

ekranı kullanıcıya gösterilmektedir. Eğer bağlantıda bir sorun oluşur ve bağlantı 

başarısız olursa Şekil 4.9’da ki bağlantı ekranı kullanıcıya gösterilmektedir. Veri 

tabanına ekleme işlemi yaparken hata olmaması için veritabanının son primary 

key id numarası çekilmiştir. Yeni eklemede son primary key numarasının bir 

fazlası yeni id numarasına verilerek ekleme işlemi tamamlanmaktadır. Şekil 

4.10’da Veri tabanına başarılı ekleme ekranı verilmiştir. 
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Şekil 4.10. Veri Tabanına Başarılı Veri Ekleme Ekranı  
 

Veri tabanına ekleme işlemi başarılı olduysa kullanıcıya Başarılı olduğuna dair 

bir uyarı gösterilmektedir. Şekil 4.11’de Veri tabanında primary key olan id 

numarası ile veri silme ekranı verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.11. Veri Tabanında Veri Silme Ekranı 
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Kullanıcı bir veriyi silmek istediğinde ona önce hangi id numarasını silmek 

istediği sorulmaktadır. Silmek istenilen id numarası veri tabanında mevcut ise 

başarıyla silme işlemi gerçekleştirilmektedir. Şekil 4.12’de SQL Sayfası 

verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.12. Veri Tabanı Bilgi Ekranı 
 

Veri tabanı yapısı ID, Java kodunun kendisi, kod yorum satırı üretilmiş hali ve veri 

tabanına eklenme tarihi olarak 4 ana kısımdan oluşmaktadır. Şekil 4.12’de verilen 

ara yüz ile kullanıcı veri tabanındaki verileri bir tablo yardımı ile 

görebilmektedir. Yine bu sayfadan veri ekleme, veri silme işlemleri 

yapılmaktadır. Ekle sil işlemlerinden sonra tabloyu güncelle butonu ile veri 

tabanının en son güncellenmiş hali kullanıcıya gösterilmektedir. 

 

Java kodu ve üretilen Java kod yorum satırlarını excele yazma işlemi 

desteklenmektedir. Excel’e yazarken yine veri tabanında olduğu gibi bir ID 

numarası, Java kodunun kendisi, yorum satırı üretilmiş hali ve tarih yan yana olan 

hücrelere yazılmaktadır. Kullanıcı isterse ürettiği kod yorum satırlarını text 

dosyasına da yazabilmektedir.  
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Kullanıcı aynı kod içeriğine sahip bir Java sınıfı için yorum satırı oluşturmak 

isterse, kod yorum satırlarının tekrar üretilmez, bir arama fonksiyonu ile veri 

tabanından çağrılarak kod yorum satırlı hali kullanıcıya geri gönderilir. Böylelikle 

zaman ve bellek kazancı sağlanmaktadır. 

 

4.1.5. Desteklenen Dil Seçeneği 

 

Geliştirilen yazılımda Türkçe dil desteği vardır. Menu kısmından dil alt menüsü 

ile Türkçe ve İngilizce seçilebilmektedir. Varsayılan olarak Türkçe ayarlanmıştır. 

Dil İngilizce seçilirse genel ara yüz ekranlarındaki bileşenler, menüler, alt 

menüler, etiketler, buton isimleri, uygulama başlığı ve üretilen kod yorum 

satırları tamamen İngilizce olmaktadır. Şekil 4.13’te İngilizce ara yüz genel ekranı 

ve Şekil 4.14 ve 4.15’de İngilizce kod yorumu üretim örneği verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.13. İngilizce Dili Ayarlanmış Genel Ara yüz Ekranı 
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Şekil 4.14. İngilizce Dili Ayarlanmış Kod Yorumu Üretme Ekranı (a) 
 

 
 

Şekil 4.15. İngilizce Dili Ayarlanmış Kod Yorumu Üretme Ekranı (b) 
 

Şekil 4.14 ve Şekil 4.15’te numaralandırılmış kısımlar: 

1. Kodun ne ile ilgili olduğu ve açıklaması İngilizce olarak üretilmektedir. 

2. Sınıf adı İngilizce olarak üretilmektedir. 

3. Java sınıfının ana fonksiyonu tespit edilip, ana fonksiyonun adı İngilizce 

olarak üretilmektedir. 
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4. Metot adı İngilizce olarak üretilmektedir. 

 

4.1.6 Ek Özellikler 
 
Yazılımın kullanım özelliklerini zenginleştirmek için bazı ek özellikler 

eklenmiştir. Şekil 4.16’da sözcük menüsünün işlemleri verilmiştir. 

 
 

 
 

Şekil 4.16. Sözcük Menüsü İşlevlerinin Ekranı 
 

 
Kullanıcılar isterse ana form üzerinden bir textfield açabilir, bu textfield 

sayesinde verdikleri kod üzerinden kelime araması yapabilirler. Kelime 

vurgulama alt menüsü ile aradıkları kelime mavi bir renk ile vurgulanır. 

Vurgulamayı kaldırıp istenilen kelimeyi tekrar aratıp vurgulayabilirler. Şekil 

4.17’de kelime vurgulama özelliği gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.17. Kelime Vurgulama Ekranı 
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Kelime Say alt menüsü ile aratılan kelimenin kaç adet geçtiği kullanıcıya 

gösterilmektedir. Şekil 4.18’de kelime say özelliği gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.18. Kelime Sayma Ekranı 
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5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  

 

Bu bölümde yazılım üzerinden incelenen kod parçalarının analizi incelenecektir. 

Amaç, karşılaştırmalı olarak üretilen kod yorum satırlarının BLEU skorlarını 

tespit etmek, kod yorum satırının kod üretim hızına etkisini bulmak, cümle 

bazında BLEU skorunun değerini tespit etmektir. 

 

 

5.1. Performans Parametreleri Ölçümleri 

 

Artan kod satır sayısına bağlı olarak gereken çalışma zamanı eğrisi Şekil 5.1’de 

verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 5.1. Bellek Çalışma Zamanı ve Kod Uzunluğu İlişkisi 

 

Programın çalışma zamanı 5000 ms’dir. Oluşturulması istenen kod yorum satır 

sayısı arttıkça programın çalışma zamanı artmaktadır. 1000 satırlık kod bloğu 

için kod yorum satırı üretimi ortalama 1000 ms almaktadır. Bu eğriden 

anlaşıldığı üzere milisaniye (ms) cinsinden ölçülen zamanın, artan kod satır 

sayısına bağlı olarak kuadratik olarak arttığı gözlemlenmiştir. Değişen kod 

uzunlukları için BLEU değerleri ölçümü Şekil 5.2’de verilmiştir. 
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Şekil 5.2. Farklı kod uzunlukları için BLEU değerleri 

 

Değişen kod uzunlukları için cümle bazında BLEU değerlerini göstermektedir. 

Kod uzunluğu, kod satır sayısını temsil etmektedir. Cümle bazlı BLEU 

hesaplamasında n-gram sezgisel olarak belirlenmektedir. DeepCom ve Code-NN 

araçlarının hassasiyeti özellikle 200 satır üstündeki kodlar için belirgin bir 

şekilde düşmektedir. Y ekseninde verilen değerler yüzde olarak BLEU 

puanlarıdır. X ekseninde ise verilen kod satır sayısı, kod uzunluğu olarak 

belirtilmiştir. Önerilen araç için hassasiyet değeri genel olarak 0.4 değerinin 

üstünde ve diğer iki araca kıyasla daha yüksek hassasiyet puanı üretmektedir. 

Buna ek olarak, BLEU skoru üretirken dalgalanma durumu en az DeepCom’da 

olsa da önerilen araç dalgalanma durumu kıyaslanan araçlar arasında ikinci 

sıradadır. Geliştirilen aracın DeepCommenter ve Hybrid-Deepcom ile ortalama 

yorum satırı üretme zamanı karşılaştırılması Şekil 5.3’te verilmiştir. 
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Şekil 5.3. Ortalama Kod Üretme Zamanı  

 

Geliştirilen programın rakiplerine kıyasla daha hızlı çalıştığı tespit edilmiştir. 

Hybrid-DeepCom ve DeepCommenter sunucu ve istemci mimarisine sahip 

araçlardır. Geliştirilen programda, kod üretim hızının daha iyi olmasının ana 

sebebi, sunucu tarafı olmaması, masaüstü uygulaması olarak geliştirilmiş olması 

ve doğrudan istemci tarafından otomatik kod yorum satırı üretmesidir. Ortalama 

kod üretme zamanı 110 ms ölçülmüştür. 

 

5.2. Deneylerin Yapıldığı Ortam ve Özellikleri 

Üretilen kod yorum satırları her kodda sabit olduğu için yazılım geliştirme 

sırasında kayda değer bir zorluk yaşanmamıştır. Toplam 120 adet Java sınıfı 

incelenmiştir. Bu sınıflarda 18000 satırın üzerinde kod incelemesi yapılmıştır. 

Seçilen Java sınıfları Github proje sayfalarından alınmıştır. Ses işlemlerinin 

yapıldığı sınıflar, renk işlemlerin yapıldığı sınıflar, Java swing kütüphanesi ile 

görsel arayüz işlemlerinin yapıldığı sınıflar, string fonksiyonlarının olduğu ve 

string işlemlerinin yapıldığı sınıflar, mobil programlama için Java sınıfları, 

veritabanı giriş işlemleri sınıfları, matematiksel fonksiyonların ve veri tabanı 

işlemlerinin gerçekleştirildiği Java sınıfları ve diğer birçok Java sınıfı seçilmiştir. 
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Buna ek olarak üretilen kod yorum satırları üzerinden testler gerçekleştirilmiştir. 

2 çekidek 4 iş parçacığına sahip Intel 2.40 GHz CPU, NVIDIA GT 840M ekran kartı, 

16 GB RAM donanıma sahip cihazda Windows 10 2004 sürümünde program 

çalıştırılmış ve otomatik kod yorum satırı üretmek için harcanan sürenin, 

kullanıcının yorum üretimini başlamasından itibaren ortalama 110 ms geçtiği 

gözlemlenmiştir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER  

 

Yazılım geliştirmede en çok zaman alan süreçlerden biri bakımdır. Bu çalışmada 

önerilen yazılımda, yazılımcıların el ile kod yorum satırı yazması yerine otomatik 

olarak kod yorum satırı üretilmesi sağlanmıştır.  Böylece bakım sürecinden test 

senaryo oluşturmada kullanılan kod yorum üretiminin kolaylaştırılması 

hedeflenmiştir. 

 

Yazılımın kullanıcı dostu ara yüze sahip olması, veri tabanı işlemlerinin 

bulunması, üretilen kod yorum satırının excel ve text gibi ortamlara 

aktarılabilmesi ve Türkçe dilini desteklemesi yenilikleri arasında sayılabilir. 

Yazılım masaüstü olarak tasarlandığı için   kullanıcılar istedikleri zaman, hızlı ve 

kolay bir şekilde, Java kodları için yorum satırı üretebilmektedir.  

 

Otomatik kod yorum satırı üretmek için uygun bir yöntem olarak metin 

madenciliği teknikleri bilinmektedir. Metin madenciliği teknikleri yazılım 

alanlarında kullanılmaktadır. Kod yorum satırı üretme aracında da kullanılması, 

metin madenciliği yöntemlerinin geniş bir kullanım alanı olduğunu 

göstermektedir. Metin madenciliğine ek olarak, derin öğrenme, makine 

öğrenmesi, yapay sinir ağları ve yapay zekâ yöntemleri kullanılabilir.  Bu 

yöntemlerin birlikte kullanılması ile doğruluk oranı daha yüksek kod yorum 

satırları üretilebilir. 

 

Otomatik kod yorum üretme aracımız Java yöntemleri ve sınıfları için kod yorum 

satırı üretmede iyi bir performans elde edebilir. Programımızın kullanımı ile 

birlikte, el ile kod yorum satırı yazmak yerine muadillerine göre daha hızlı 

otomatik olarak oluşturulması yazılım mühendisliği topluluğuna birçok fayda 

getirebilir. Bunlar iş yükünün azaltılması, iyi zaman yönetimi, verimlilik, hız ve 

motivasyon artışıdır.  

 

Gelecek çalışmalarda önerilen araç, C++, C#, Python ve R gibi diller için de yorum 

satırı üretebilecek şekilde geliştirilecektir. Kullanım kolaylığı ve daha fazla 
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kullanıcıya ulaşması açısından bir eklenti olarak geliştirilip bir IDE üzerinden 

dağıtımı yapılabilir. 

 

 

. 
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