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Özet: Yazılım bakımı zorlu ve yüksek maliyetli bir aşamadır. Yapılan araştırmalar yazılım yaşam döngüsünde, 

bakım maliyetinin %60’lık bir paya sahip olduğunu göstermektedir. Yazılım bakımında yapılan en temel iş, yazılım 

hata çözümü olup, bu aşama hatanın konumlandırılmasıyla başlar. Hata konumlandırma, karmaşık ve zaman alan bir 

işlemdir. Bu çalışmada, yeniden sıralama tabanlı bir Bilgi Getirimi tekniği kullanarak yazılım hata 

konumlandırılması yapılmıştır. Özellikle, ilişkili kaynak dosya sonuçları yeniden düzenlenerek, doğruluk değerinin 

arttırılması hedeflenmiş ve bu yöntem başarılı olarak sistem getirim performansı ve doğruluğu önemli ölçüde 

arttırılmıştır.  
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Information Retrieval Based Software Bug Localization  
 

Abstract: Software maintenance is challenging and costly phase. Researches show that 60% cost of software life 

cycle is spent to software maintenance. Software bug solution is the main step in the software maintenance, and this 

step starts with the bug localization. Bug localization is a complex and time consuming process. In this paper, 

Information Retrieval based bug localization experiments are proposed which use reranking technique.  Our 

experiments show that reranking approach to bug localization is promising. It increases both retrieval performance 

and accuracy. 
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1. Giriş 

 

Son yıllarda yazılım teknolojileri hızlı bir gelişim 

sürecine girmiştir. Küçük, orta ve büyük ölçekli 

yazılım geliştirme firmaları ile açık kaynak kod 

toplulukları tarafından farklı alanlarda kullanılabilen 

yazılımlar üretilmeye başlanmıştır. Üretilen bu 

yazılımların sayıları arttıkça yazılım bakım süreçleri 

de kritik bir hale gelmiştir.  

 

Yazılım bakımı zorlu ve yüksek maliyetli bir süreçtir. 

Yapılan araştırmalar yazılım yaşam döngüsünde, 

bakım maliyetinin %60’lık bir paya sahip olduğunu 

göstermektedir [1]. Yazılım bakımında yapılan en 

temel iş, yazılım hata çözümüdür. Hata çözüm 

aşaması, yazılım ürünü ile ilgili bir hatanın 

bulunmasıyla başlar. Bulunan hata ile ilgili metinsel 

bilgiler bir hata yönetim sistemine iş olarak girilir ve 

ilgili yazılımcıya atanır. Yazılımcı kendisine iletilen 

hatanın içeriğine ve özelliklerine bakarak hatalı 

kaynak kodları bulmaya çalışır. Hata konumlandırma 

olarak adlandırılan bu aşama; yazılımcının 

tecrübesine, yazılım ürünün karmaşıklığına ve yazılım 

geliştirme metodolojisine bağlı olup, genelde zaman 

alan bir süreçtir. 

 

Son yıllarda, Bilgi Getirimi (BG) tabanlı hata 

konumlandırma yaklaşımı üzerine çalışmaların sayısı 

oldukça artmıştır. BG, ihtiyaç duyulan ilişkili bir 

bilginin, kaynak bilgi koleksiyonu içerisinde 

sorgulanıp bulunmasıdır. BG tabanlı hata 

konumlandırma süreci, kullanıcının hata rapor 

sorgusunu sisteme girmesiyle başlar. BG sistemi 

sonrasında her bir kaynak dosya için sayısal bir skor 

hesaplar ve kaynak dosyalar bu skora göre sıralanır. 

Sıralamada en üstte olan kaynak dosyalar hatanın 

yüksek olasılıkla bulunduğu yerlerdir.  

 

Bu çalışmada, yeniden sıralama tabanlı bir BG tekniği 

kullanılarak yazılım hata konumlandırılması 

yapılmıştır. Yeniden sıralama için kaynak kodlardaki 

yapısal bilgilerden; sınıf adları, metot adları, metot 

parametreleri ve yorum satırları dikkate alınmıştır. Bu 

veriler ilk aşamada bulunup getirilen kaynak 

dosyaların yeniden ağırlıklandırılarak sıralanması için 

kullanılırlar. Hata raporları ile kaynak dosyalar 

arasındaki ilişki skorunu hesaplamak için açık kaynak 

kodlu kelime eşleştirme sistemi olan Lucene [2] 
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kullanılmıştır. 

 

Bildirinin devamında ikinci bölümünde benzer 

çalışmalar incelenip, genel olarak hangi yöntemlerin 

kullanıldığı ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü 

bölümde genel hata konumlandırma yöntemi, ön 

işleme, indeksleme, vektör uzay modeli ve sistem 

genel mimarisi ile ilgili detaylı bilgiler verilmiştir. 

Dördüncü bölümde deneysel veri seti, deneysel 

ölçütler ve sonuçlar ele alınmıştır. Son olarak, beşinci 

bölümde ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

 

2. Mevcut Çalışmalar 

 

Literatürde Bilgi Getirimi (BG) tabanlı hata 

konumlandırma yaklaşımı kullanılarak çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Marcus ve ark.[3] kaynak kod 

gösterimi için BG tabanlı VUM (Vektör Uzay Modeli) 

modeli üzerinde çalışmışlardır. Poshyvanyk ve ark.[4] 

PROMESIR adında bir bilgi getirimi tekniği olan 

“Latent Semantic Indexing (LSI)” ve bir olasılıksal 

sıralama tekniğinden faydalanan bir yöntem 

önermişlerdir. Lukins ve ark. [5] “Latent Dirichlet 

Allocation (LDA)” yaklaşımını öne sürmüşlerdir. Rao 

ve Kak [6] Vektör Uzay, Letant Semantik Analizi 

(LSA), LDA, Unigram, Cluster Based gibi başlıca BG 

tekniklerini ve çeşitli kombinasyonlarını 

karşılaştırmışlardır. Tüm araştırmacılar değerlendirme 

işleminde az sayıda hata kullanmışlardır. Nguyen ve 

ark. [7] hata konumlandırma için düzenlenmiş LDA 

tabanlı bir yöntem önermişler ve birkaç büyük veri seti 

üzerinde denemişlerdir. 
 

3. Yöntem 

 

3.1 Genel Hata Konumlandırma Modeli 

 

Hata konumlandırma işleminin genel bir modeli 

aşağıdaki adımları içermektedir:  

 

- Kelime Külliyatının Hazırlanması:  Bu adımda 

kaynak kod dosyaları kelime külliyatını oluşturmak 

için analiz edilir. İlk olarak, tüm dosyalar geri 

getirim verimliliğini arttırmak amacıyla ön işlemden 

geçer. Yazılım programlarında kullanılan belirteçler, 

ortak ayırıcılar, operatörler, noktalama işaretleri, 

çıkış karakterleri ve İngilizcede kullanılan gereksiz 

kelimeler kaldırılır. Ardından, kelime gövdeleme 

gibi doğal dil işlemeye yönelik bir teknik kullanılır. 

Farklı tekniklerle birlikte çeşitli gövdeleme 

algoritmaları bulunmaktadır. 

- Kelime Külliyatının İndekslenmesi: Kaynak kod 

dosyaları ön işlemden geçirildikten ve külliyatları 

hazırlandıktan sonra; Vektör Uzay Modeli ya da 

diğer olasılık modelleri tabanlı bir BG yöntemi ile 

külliyat indekslenir.  

- Sorgu Oluşturulması: Hata konumlandırma 

işleminde hata raporunun açıklamaları birer sorgu 

olarak kabul edilir. Bu sorgular kaynak kod dosyaları 

ile aynı şekilde ön işlemden geçirilir. 

- Benzerliğin Hesaplanması ve Geri Getirme: Hata 

raporları ile kaynak kod dosyaları arasındaki 

benzerlik skoru, metin benzerliği temel alınıp çeşitli 

yaklaşımlar kullanılarak hesaplanmıştır. Ardından, 

tüm dosyalar bu skora göre sıralanır ve geri getirilir. 

 

3.2 Genel Mimari 

 

Önerilen sistemde ilk olarak, kaynak kod 

dosyalarından gereksiz kelimeler atılır ve gövdeleme 

işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra, kaynak kod 

dosyaları için kod yapı analizi başlar. Kaynak kodların 

yorumsuz halleri (Idx1), sınıf isimleri (Idx2), metot 

isimleri (Idx3) ve yorumları (Idx4) için dört ayrı 

indeks dosyası oluşturulur. İndeks dosyaları 

oluşturulduktan sonra, VUM tabanlı temel geri getirim 

çalıştırılır ve temel benzerlik skoru 𝑅0(𝑗) hesaplanır. 

Son olarak bilgi getirimi tabanlı yeniden sıralama 

işlemi için kod yapısı göz önünde bulundurulur ve 

Idx1, Idx2, Idx3 ve Idx4 indeksleri kullanılarak bir 

sıralama puanı 𝑅1(𝑗) hesaplanarak, bu puana göre 

sıralama işlemi gerçekleştirilir.  

 

3.3 Ön İşleme 

 

Tüm kaynak kod dosyaları ve hata raporları aynı 

şekilde ön işlemden geçirilir. İlk olarak int, float, 

double, char while, for, if gibi anahtar kelimeler 

kaynak kod dosyalarından çıkartılır. Daha sonra tüm 

ortak ayırıcılar, operatörler (!=, =, <, > vs.), noktalama 

işaretleri ve yazdırılamayan karakterler de kaynak 

kodlardan ayıklanır.  

 

3.4 İndeksleme ve Bilgi Getirimi 

 

Bu çalışmada indeksleme için her kaynak dosyanın bir 

vektörü temsil ettiği ve her bir boyutun ayrı bir terime 

karşılık geldiği, klasik VUM [8] kullanılmıştır. Eğer 

bir terim kaynak kod dosyasının içinde bulunuyorsa, 

vektördeki değeri sıfırdan farklıdır. Bu model bir 

sıralama algoritmasını çalıştırmaktadır. Bu algoritma, 

her bir hata raporu ile her bir kaynak kod dosyası 

arasında ne kadar örtüşme olduğuna bakarak kaynak 

kod dosyalarını sıralamaya çalışmaktadır. Vektör Uzay 

Modelinde, terim ağırlıklandırma, modern metin geri 

getirim sistemlerinin önemli bir özelliğidir [9]. Bir 

metin içerisindeki bir terimin önemini etkileyen 

başlıca üç kısım bulunur: Terim Sıklık Katsayısı 

(TSK),  Ters Doküman Sıklık Katsayısı (TDSK) ve 

Doküman Uzunluk Normalleşme Değeri. VUM’da en 

yaygın kullanılan normalleştirme tekniği Kosinüs 

normalleştirmesi olup Denklem 1’de gösterildiği gibi 



hesaplanır. 

√𝑤1
2 + 𝑤2

2 + … + 𝑤𝑡
2  (1) 

 

Her bir w değeri (TSK×TDSK), denklem 2’deki gibi 

gösterilir. 
 

𝑤𝑘𝑖 =
𝑡𝑓𝑖𝑘  log (𝑁/𝑛𝑘)

√∑ (𝑡𝑓𝑖𝑘)2 [log (𝑁/𝑛𝑘)]2n
k=1

 (2) 

 

𝑡𝑘, 𝑑𝑖  dokümanındaki k’nıncı terimdir. 𝑡𝑓𝑖𝑘, 𝑡𝑘 

kelimesinin 𝑑𝑖  dokümanında geçme sıklıdığır. 

log (N/nk),  𝑡𝑘 kelimesinin veri setindeki ters 

doküman sıklığını temsil etmektedir. 𝑛𝑘, 𝑡𝑘 

kelimesinin içeren dokümanların numarasını 

belirtmektedir. 𝑁, veri setindeki toplam doküman 

sayısını yani toplam kaynak kod dosya sayısını 

göstermektedir. 

 

Önerilen çalışmada, temel geri getirimi olarak 

adlandırılan bir başlangıç geri getirimi uygulanır. 

Temel geri getirim işlemi gerçekleşirken, sistem 

sadece Index1’i kullanır ve kod yapısını dikkate almaz. 

Temel benzerlik skoru 𝑅0(𝑗) aşağıdaki formül ile 

hesaplanır: 
 

𝑅0(𝑗) = ∑(𝑤1𝑖𝑗 ×  𝑞𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (3) 

 

𝑅0(𝑗),  𝑗’ninci kaynak kod dosyasının benzerlik 

skorunu; n, sözlüğün uzunluğunu; 𝑤1𝑖𝑗 , 𝑗’ninci 

kaynak dosyasının ağırlığını ve 𝑞𝑖  𝑖’ninci hata 

raporunun ağırlığını temsil etmektedir. 

 

3.5 Yeniden Sıralama Tabanlı Bilgi Getirimi 

 

Klasik VUM ve TSK×TDSK hesaplamasında, kaynak 

kod dosyalarındaki sınıf adları, metot isimleri ve 

yorum satırları dosyadaki diğer tüm kelimelerle aynı 

şekilde değerlendirilip, ekstra bir ağırlığa sahip 

olmazlar. Hata raporlarında ise sıkça bu yapısal 

bilgiler yer almakta olup, bu bilgilerin olduğu kaynak 

kod dosyaları yeniden ağırlıklandırılarak 

sıralanmalıdır. Bu amaçla sistem her bir kaynak 

dosyayı ayrıştırır ve kod yapısı için VUM oluşturur. 

Modeldeki indeksler;  

 

- Yorum satırı içermeyen kodlar (𝑤1(𝑗)) için Idx1, 

- Sınıf adları (𝑤2(𝑗)) için Idx2,  

- Metot isimleri (𝑤2(𝑗)) için Idx3,  

- Sadece yorum satırları (𝑤4(𝑗)) için Idx4’dür.  

 

Bu indeksler kullanılarak hesaplanan 𝑅1(𝑗) benzerlik 

skoru denklemi aşağıdaki gibidir: 
 

𝑅1(𝑗) = 𝑅0(𝑗) + 𝑟1(𝑗) (4) 

 

𝑅0(𝑗),  j’inci kaynak kod dosyasının temel benzerlik 

skoru olup yeniden sıralama skoru 𝑟1(𝑗) denklem 5’te 

verilmiştir: 
 

𝑟1(𝑗) = 𝑟12(𝑗) + 𝑟13(𝑗) + 𝑟14(𝑗) (5) 
 

𝑟12(𝑗), 𝑟13(𝑗) ve 𝑟14(𝑗), sırasıyla Idx2, Idx3 ve Idx4 

için j’ninci kaynak kod dosyasının benzerlik 

skorlarıdır.  
 

𝑟12(𝑗) = ∑(𝑤2𝑖𝑗  ×  𝑞 𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (6) 

 

𝑟13(𝑗) = ∑(𝑤3𝑖𝑗  ×  𝑞 𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (7) 

 

𝑟14(𝑗) = ∑(𝑤4𝑖𝑗  ×  𝑞 𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (8) 

 

4. Deneysel Çalışmalar  

 

4.1 Deneysel Veri Setleri 

 

Çalışmada yazılım geliştirme dünyasında bilinen üç 

tane açık kaynak kodlu projeye (Eclipse, SWT ve 

AspectJ) ait kaynak kod dosyaları ve bu kaynak kod 

dosyaları ile ilişkili yaklaşık 3,450 adet çözülmüş hata 

raporunu içeren bir veri seti kullanılmıştır. Her hata 

raporunun hangi kaynak kodlarda çözüldüğü 

bilinmektedir. Tablo 1’de projelere ait bilgiler 

gösterilmektedir. 

 

 

 

Proje (Veri Seti) Açıklama Periyot Hata Sayısı Kaynak Dosya Sayısı 

SWT 3.1 Java Widget Aracı 10/04 – 04/10 98 484 

Eclipse 3.1 Java IDE 10/04 – 03/11 3075 12863 

AspectJ Aspect-Oriented Eklenti 07/02 – 10/06 286 6485 

Tablo 1. Deneysel Veri Setleri 

 

 

 

 

 

 



4.2 Değerlendirme Ölçütleri 

 

BG sistemlerinin doğruluğunu belirlemek amacıyla 

kullanılan birkaç değerlendirme ölçütü bulunmaktadır. 

Kullanılan ölçütler aşağıdaki gibidir: 
 

- En Yüksek N:  Bu ölçüt, sıralanmış sonuçlarının ilk 

N (1, 5, 10) sıralamasında en az bir ilgili kaynak kod 

dosyası bulunan hataların sayısını gösterir. Bu ölçüt 

için çıkan değerin yüksek olması, iyi bir hata 

konumlandırma performansına sahip olduğunu 

göstermektedir. 
 

- Ortalama Karşılıklı Sıralama (OKS). Karşılıklı 

sıralama (KS)[10], ilgili tek öğeyi geri getirme 

yöntemi ile oluşturulan sıralamaya ters orantılı bir 

değerdir. OKS tüm sorguların ortalama KS değeridir.  

OKS için yüksek bir değer, iyi hata konumlandırma 

performansını gösterir. 
 

𝑂𝐾𝑆 =
1

|𝑄|
∑

1

𝑟𝑎𝑛𝑘𝑖

|𝑄|

𝑖=1

 (9) 

 

- Ortalama Sistem Hassasiyeti (OSH). Ortalama 

sistem hassasiyeti ölçütü, BG sistemlerinin en 

popüler değerlendirme ölçütüdür. Bir dizi sorgu 

üzerindeki ortalama hassaslık değerini bulmak için 

kullanılır [11].  
 

𝑂𝑆𝐻(𝑄) =
1

|𝑄|
∑

1

𝑚𝑗
∑ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑅𝑘)

𝑚𝑗

𝑘=1

|𝑄|

𝑗=1
 

 
(10) 

 

Q sorgu dizisi, her bir qj hatası ile ilgili mj kod 

dosyasına sahiptir. Rk en üst sıradaki dokümandan 

ilgili doküman k’ya kadar geriye döndürülen bir dizi 

sonuçtur. OSH ölçütü için yüksek değerler daha iyi 

hata konumlandırılması anlamına gelmektedir. 

 

4.2 Deneysel Sonuçlar 

 

Yeniden sıralama yaklaşımımızın ana amacı hata 

konumlandırma işleminde hassasiyet değerini 

arttırmaktır. Dolayısıyla, hem En Yüksek N sıralama 

ölçütünde hem de OSH ve OKS ölçütlerinde fark edilir 

bir iyileştirme beklenmektedir. Tablo 2 yapılan 

çalışmanın En Yüksek N sıralama ölçütünü 1, 5 ve 10 

seviyelerinde nasıl geliştirdiğini göstermektedir. 

Sistem, ilk aşamada karşılaştırma yapabilmek 

amacıyla temel geri getirim olarak adlandırılan 

başlangıç geri getirimini uygular. Bu seviyede, En 

Yüksek 1 ölçütüne göre, SWT, Eclipse, ve AspectJ veri 

setleri için sırasıyla 27, 555 ve 69 adet hata 

konumlandırılmıştır.  

 

Temel geri getirimden sonra, yeniden sıralama 

yöntemi uygulanır. Bu aşamada sistem, kaynak kod 

yapısını (sınıf adları, metot adları ve yorumlar) ve bu 

yapıya ait indeksleri kullanarak yeniden sıralama 

işlemini gerçekleştirir. Yeniden sıralama işlemi 

sonrasında sistemin konumlandırdığı hata sayısı 

artmıştır. Örneğin: En Yüksek 1 ölçütüne göre, SWT 

veri setinde 11 adet, Eclipse veri setinde 151 adet, 

AspectJ veri setinde 8 adet daha fazla hata 

konumlandırılmıştır.

 

Veri Seti Yöntemler 

En  

Yüksek 1 

En  

Yüksek 5 

En  

Yüksek 10 

SWT 
Temel Geri Getirim 27 53 73 

Yeniden Sıralama 38 56 65 

Eclipse 
Temel Geri Getirim 555 1180 1494 

Yeniden Sıralama 706 1290 1587 

AspectJ 
Temel Geri Getirim 69 120 150 

Yeniden Sıralama 77 126 153 

Tablo 2. En Yüksek N Ölçütü Sonuçları 

En Yüksek N Sıralama ölçütlerine ek olarak, yapılan 

çalışmanın net bir şekilde OSH ve OKS ölçütü 

değerlerini arttırdığı Tablo 3’de görülmektedir. Sonuç 

olarak, yeniden sıralama yaklaşımı, hata 

konumlandırma sisteminin doğruluğunu fark edilir bir 

şekilde geliştirmiştir. 

  

Veri Seti Yöntemler OSH OKS 

SWT 
Temel Geri Getirim 0.38 0.40 

Yeniden Sıralama 0.44 0.46 

Eclipse 
Temel Geri Getirim 0.21 0.28 

Yeniden Sıralama 0.28 0.35 

AspectJ 
Temel Geri Getirim 0.19 0.34 

Yeniden Sıralama 0.24 0.36 

Tablo 3. OSH ve OKS Ölçütü Sonuçları 



5. Sonuç ve Tartışma 

 

Hata konumlandırma, karmaşık ve zaman alan bir 

işlemdir. Programın amacını, yapısını, semantiğini ve 

hatanın ilgili özelliğini anlamayı gerektirmektedir. BG 

tabanlı hata konumlandırma, hata raporlarının ve 

kaynak dosyaların sırasıyla sorgu ve dokümanı temsil 

ettiği bir geri getirim işidir. 

 

Bu çalışmada, yeniden sıralama tabanlı bir BG tekniği 

kullanarak yazılım hata konumlandırılması yapılmıştır. 

Özellikle, ilişkili kaynak dosya sonuçları yeniden 

düzenlenerek doğruluk değerinin arttırılması 

hedeflenmiş ve bu yöntem başarılı olmuştur.  

 

Örneğin, yeniden sıralama yöntemi uygulandıktan 

sonrasında Eclipse veri seti için En Yüksek 1 ölçütüne 

göre 151 adet fazla hata konumlandırılmıştır. Ayrıca 

OSH ve OKS ölçütü değerlerinin arttığı Tablo 3’de 

görülmektedir. Sonuç olarak, hata konumlandırma için 

yapılan BG tabanlı yeniden sıralama çalışması sistem 

getirim performansını ve doğruluğunu önemli ölçüde 

arttırmıştır. 

 

6. Gelecek Çalışmalar 

 

İleride gerçekleştirilebilecek sistem iyileştirme 

çalışmaları aşağıdaki gibidir: 

 

- Yeniden sıralama işlemi öncesinde kaynak kodlara 

ait yapısal bilgiler çıkartılırken uygulanan yöntemler 

geliştirilebilir. Örneğin, kaynak kodlara ait sınıf 

isimleri, kullanılan isimlendirme standardına uygun 

(Pascal, Camel, Hungarian, Capital vb.) 

parçalanabilir.  

- Farklı yaklaşımları temel alan yeniden sıralama 

teknikleri kullanılabilir. 

- Sistem doğruluğunu arttırmak için kaynak kodlar ve 

hata dosyaları üzerinde sınıflandırma veya kümele 

algoritmaları çalıştırılabilir. 
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