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ÖZET 
 
Bilindiği gibi geliştirilen uygulamanın platform 
bağımsız şekilde çalışabilmesi için uygulama 
geliştirme dilinin bayt kodlu olarak derlenebilecek 
biçimde tasarlanması kaynak kodun geleneksel 
kodlara kıyasla daha kolay açığa çıkmasına 
(decompilation) sebep olmaktadır. Bu ise ticari 
yazılımlar için istenmeyen bir durumdur. Bu duruma 
karşı alınan başlıca önlemlerden biri kod gizleme 
(code-obfuscation) yöntemidir. Bu yöntem kaynak 
kodun işlevselliğini kaybetmeden karıştırılarak 
anlaşılamaz hale getirilmesidir. 
Mühendislik gibi uygulama tabanlı dallarda 
öğrencilere ödev verilerek konu ve kavramların kişisel 
olarak öğrenimlerinin pekiştirilmesi kaçınılmazdır.     
Bu ödevlerin değerlendirilmesinin uzun zaman 
almasının yanında aynı ödevin üzerinde değişiklikler 
yapılarak başka bir öğrenci tarafından tekrar 
verilmesi bu çabayı tırpanlayan başlıca 
etkenlerdendir. 
Yapılan çalışmada kod gizleme yöntemlerinin ödevler 
üzerinde uygulamaya konulması ile ödev 
değerlendirilmesine yukarıda değinilen durumlar 
hedef alınarak çözüm getirilmeye çalışılmıştır. 
 
ABSTRACT 
 
To provide the platform independence the application 
programming languages are designed to be compiled 
with bytecode format. Much of the information in the 
source code remains in bytecode brings out the easy 
decompilation problem as compared with the 
traditional codes. This is undesirable for commercial 
software. Code obfuscation method is one of the 
technical precaution for this side effect. This method 
involves obfuscating transformations to source code 
without  any changes on program functionality. 
It is unavoidable supporting the education with 
homeworks to provide self-comprehension of concepts 
in engineering- like application based departments. 
But not only long examination phase of these 
homeworks but also same work with different versions 
given by cheating students waste the education effort. 
In this paper, we designed a software for the 
homework examination process through the cases 
mentioned above and the means with the adaptation 
of code-obfuscation methods on homeworks are given. 

Anahtar Kelimeler: Kod-gizleme yöntemleri, 
ödev değerlendirme yazılımı 
 
1. GİRİŞ 
 
Ödev ve alıştırmaların, öğrenim kurumlarında eğitimi 
desteklemek için verilmesi ve bu işlevi de ancak 
sağlıklı bir şekilde değerlendirildiği takdirde sağladığı 
bir gerçektir. Alıştırmanın öğrenci inisiyatifli olarak 
verilmesi eğitmenin derse hazırlanmak için ihtiyaç 
duyduğu süreyi uzun ve zor bir uğraş olan ödev 
değerlendirmesiyle geçirmek istememesinden 
kaynaklanmaktadır. Değerlendirilmeyecek, 
notlandırılmayacak şekilde verilen alıştırmaların 
öğrenci üzerindeki yaptırım gücünün az olması ve 
alıştırmanın gerçekleştirilmesinin öğrencinin 
sorumluluğuna bırakılması, alıştırmanın öğrenime 
yaptığı desteği neredeyse tabana çekmektedir.  
 
Bunun yanında ödevlerin değerlendirilmesinde 
nesnelliğin yanında bütünselliğin de dikkate alınması 
önemlidir. Bütünsellikten kasıt ödevlerin birbirinden 
bağımsızlığının incelenmesidir. Bu işlem tıpkısının 
aynısı “karbon kopya” ödevler gibi üzerinde küçük 
değişiklikler yapılarak sunulan “maskeli” ödevlerin de 
değerlendirme dışı bırakılmasını ve sağlıklı bir 
değerlendirmenin yapılmasını sağlayacaktır. Bu dikkat 
isteyen gerçekleştirilmesi zahmetli işlem, üzerinde 
durulmadığı takdirde öğrencilerin ödevle uğraşmak 
yerine kopya türevlerinin tesliminin sınıf geneline 
yayılmasını destekleyecek ve ödevlerin öğrenim 
katkısını yok edecektir. 
 
Bu çalışmada herhangi bir programlama dili dersinde 
verilen ödevlerin yukarıda değinilen durumlar göz 
önünde tutularak bir yazılımla değerlendirilmesinin 
otomatikleştirilmesi için gerekli aşamalar ortaya 
konmuştur. Bu aşamalar belirlenirken sıkça 
karşılaşılan kopya yöntemlerinin yanı sıra literatürde 
edinilen kod-gizleme tekniklerinden faydalanılmış 
önerilen çözümler bunların üzerine kurulmuştur [1]. 
 
Ayrıca ödev girdi ve çıktısının belirlenerek 
değerlendirmenin otomatikleştirilmesi ile tespit ve 
analiz özelliklerinin yanı sıra ödev notlandırmaya da 
yardımcı olması amacıyla çalışmaya dahil edilmiştir. 
 
     



2. YAZILIM 
 
.NET platformu C# dili ile gerçekleştirilen yazılım 
aşağıda belirtilen aşamaları gerçekleştirmek için 
öğrenci ödevlerini dosyalar düzeyinde okuyup 
birbirleriyle karşılaştırabilecek esneklikte tasarlandı. 
Yazılım test edilirken üzerinde işlem yapılacak 
ödev/dosya sayısı 40 ile sınırlandırılmış olup bu 
sayının genel kullanımda değişken yapıda olması 
gerektiği de göz önünde tutulan bir başka tasarım 
etkeni oldu.  
 
Yazılımın kopya denetimi yüzdelik sonuçlar verecek 
şekilde hazırlanmaya çalışılarak kararı doğrulama 
inisiyatifi eğitmene bırakılmıştır. Şekil-1’de yazılıma 
ait genel akış şeması verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil-1. Yazılım Genel Şeması 
 
 
2.1 AŞAMA 1: Karbon Kopya Tespiti 
 
Üzerinde hiç değişiklik yapılmadan aynı ödevin farklı 
kişilerce verilip verilmediğini tespit etmek için 
uygulamaya konulan bu aşamada sayısal imza 
tekniklerinden faydalanılmıştır.  
 
Bilindiği gibi sayısal imza teknikleri temelde dosya 
boyutundan bağımsız herhangi bir belgenin o belgeye 
has özetinin çıkarılması işlevini taşımaktadır. Bunu 
gerçekleştirmek için çıktı olarak ürettikleri ikil sayıları 
ve iç işlemleri ile birbirinden ayrılan birçok Hash 
algoritması kullanılmaktadır[2]. 
 
Bu aşamada başka bir çalışmamıza temel oluşturmak 
üzere kodladığımız 160 ikillik çıktı üreten SHA-1 
Hash algoritmasını kullandık. Tüm dosyalar bu 

algoritmaya tabi tutularak her ödevin 160 ikillik özeti 
oluşturulmaktadır. Daha sonra bu özetler her biri bir 
diğeriyle karşılaştırılarak hash algoritmalarının aynı 
belge içeriği için her zaman aynı özeti vermesi özelliği 
uyarınca ödevler için karbon kopya tespiti 
yapılmaktadır. 
 
Bu aşama kullanılan yöntem dolayısıyla yüzdelik 
sonuç olarak sadece ya 0 ayni benzersiz ya da 100 
karbon kopya şeklinde iki adet değerlendirme çıktısı 
sunmaktadır. Ayrıca karbon kopya olarak 
değerlendirilen bir ödevin varsa diğer kopyalarının 
sayısını da değerlendirme sonucu olarak 
döndürmektedir. 
 
 
2.2 AŞAMA 2: Maskeli Kopya Tespiti 
 
Bu aşama, işlevselliğini değiştirmeyecek şekilde 
üzerinde oynama yapılmış kopya olduğu 
maskelenerek gizlenmeye çalışılan ödevlerin tespitini 
ele almaktadır. 
 
Literatürde kod-gizleme (code-obfuscation) olarak 
bilinen yöntemlerin tersinir olarak kullanılarak,  
uygulanan maskeleme yöntemlerinin tespiti temel 
alınmıştır. 
 
0. Seviye: Boşlukla dolgulama 
 
Kopya maskelemede kullanılan bu yöntemde kod 
arasına rasgele boşluklar yerleştirerek ayrım 
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu şekilde yapılan 
değişiklik kullanılan Hash fonksiyonlarının benzersiz 
çıkış özelliklerinden dolayı kopyanın AŞAMA 1’den 
kolaylıkla geçmesini sağlayacaktır. 
 
Alınan önlem programda/belgede yer alan tüm 
boşluklar kırpılarak programın/belgenin AŞAMA 
1’den tekrar geçirilmesidir.   
 
Bu işlemin sonucu da yine 0/100 olmaktadır. Yalnız, 
çıktıda yapılan boşluk dolgulamaya oranla yüzde 
değeri eklenerek farklılaştırma için gösterilen çabayı 
ortaya koyan ek veri olarak sunulmaktadır. 
 
1.Seviye: Değişken değiştirme 
 
Bu yöntemde ise asıl kopyada kullanılan değişkenlerin 
tümü işlevi etkilemeyecek şekilde farklı adlandırmalar 
kullanılarak değiştirilmektedir.  
 
Çoğu zaman istenilen etkiyi bırakan bu yöntemin 
üstesinden gelmek için programdaki tüm değişkenler 
lokal ve global ayrımı yapılarak tasarlanan alfa-
nümerik bir adlandırma yöntemi ile değiştirilmektedir.  
 
Bu adlandırmada lokal değişkenler “l_” ile global 
değişkenler “g_” ile ve parametreler “p_” ile başlatılıp 

AŞAMA 1 

AŞAMA 2 

AŞAMA D 



artan sayılarla adlandırılma yapılmaktadır. Lokal bir 
değişken için “l_08” adlandırılması örnek olarak 
verilebilir. 
 
2.Seviye: Parametrelerine göre metotların 
düzenlenmesi 
 
Metotların yerlerinin program içinde değiştirilerek 
farklılık oluşturulması kod-gizleme yöntemlerinden 
bir diğeridir.  
 
Bunun önüne geçmek için yine giriş ve çıkış 
parametrelerine göre metotları sınıflandırıp sıralama 
yolu izlenmiştir. 
 
Bu seviyelerin her birinin sonucunda AŞAMA 1 
tekrar uygulanıp sonuçlar değerlendirilmeye 
alınmaktadır.  Yine her bir seviyede kopya belgelerin 
karmaşıklık oranları ek veri olarak sunulmaktadır. 
 
2.3 AŞAMA D: Değerlendirme 
 
Bu aşama ödevlerin daha hızlı bir şekilde 
değerlendirilmesi için yazılımda ek bir modül olarak 
tasarlanmıştır. 
Bu aşamada ödevlerin, belirlenen girdi dosyasına çıktı 
olarak ne karşılık verdiklerinin ve doğru cevapların 
kontrolü esas alınmıştır. Her ödev için belirlenen girdi 
dosyaları, girdi parametreleri olarak alınmakta ve yine 
program sonucunda elde edilen çıktılar bir dosyaya 
aktarılarak bu dosya, doğru çıktı olarak belirlenen 
kalıp çıktı dosyasıyla eşleştirilmektedir. 
 
Çıktı dosyalarının da AŞAMA 1’e tabi tutulması 
yanlış değerleri çıktı olarak veren maskeli kopyaların 
tespitinde bir ek durum olarak göz önünde 
bulundurulmuştur. 
 
3. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada öğrenimin temel desteklerinden biri olan 
ödev değerlendirilmesinde kopya ödevlerin önünü 
alacak bir yazılım tasarlanırken, dikkat edilmesi 
gereken ölçütler kod-gizleme ve sayısal imza 
teknolojilerinden faydalanılarak ortaya konulmuştur.  
 
Bunun yanında uygulamaya girdi-çıktı kontrolüyle 
ödev notlandırma modülü de eklenmiştir. 
 
Çalışmada belirtilen aşamaları içeren kopya tespit 
yöntemlerinin yüzde yüz çözüm getirdiği tartışmaya 
açıktır. Çalışmalarımız devam ederken sempozyumda 
elde edilecek görüşler doğrultusunda yazılımın daha 
yetkin olması sağlanacaktır. 
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