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ABSTRACT 
Reverse engineering is one of the important operations performed on programming 

codes to get their design presented graphically. Reverse engineering is performed on 

various types of databases to get their particular designs represented by different models 

of relationships. 

In this paper, we found that a tool for performing reverse engineering on 

Oracle10g database located  inside Oracle10g server , It has been designed in order to 

get its entity relationship model. Oracle10g data dictionary has been considered in 

performing reverse engineering. This dictionary includes all information that describes 

databases which is utilized for getting the important information relevant to the tables. It 

was necessary for presenting the entity relationship model. XML tags have been used in 

presenting the information of the data dictionary. These tags were utilized in creating 

the graphical entity relationship model. 

Keyword: Oracle10g, Reverse engineering, Entity Relationship model, XML 

 كيانيةإلى انموذج العالقات ال 10gنهج جديد لتحويل شفرة أوراكل  

 سعد أحمد ذياب  ندى نعمت سليم
 كلية علوم الحاسوب والرياضيات

 ، الموصل، العراقجامعة الموصل
   2012\06\28تاريخ قبول البحث:                                     2012\03\11 تاريخ استالم البحث:

 الملخص

تنفيذها على الشفرات البرمجية للحصول على تصاميم تعد الهندسة العكسية من العمليات المهمة التي يتم 
من تلك الشفرات والتي يتم تمثيلها بشكل رسومي، يتم تنفيذ الهندسة العكسية على قواعد البيانات بأنواعها المختلفة 

 للحصول على التصاميم الخاصة بقواعد البيانات والمتمثلة بنماذج مختلفة من العالقات. 
( والتي تكون Oracle10gلتنفيذ الهندسة العكسية على قواعد بيانات ) أداة وتمثيل  تم في هذا البحث تصميم

 Entity Relationship( للحصول على أنموذج العالقات الكيانية )Oracle10gمتواجدة داخل مزود خدمة )

Model( الذي يمثلها، كما تم االعتماد على قاموس بيانات )Oracle10gيضم   إذ ة ( في تنفيذ الهندسة العكسي
قاموس البيانات جميع المعلومات التي تصف قواعد البيانات والتي يتم االستفادة منها في الحصول على المعلومات 
المهمة المتعلقة بالجداول والتي من الضروري الحصول عليها لتمثيل انموذج العالقات الكيانية. تم االعتماد على  
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معلومات قاموس البيانات اذ تم االعتماد على تلك الوسوم في  ( في تمثيل XMLوسوم لغة التوصيف الموسعة )
 تكوين انموذج العالقات الكيانية الرسومي. 

 .وسوم لغة التوصيف الموسعة, نموذج العالقات الكيانية, 10gاوراكل,, الهندسة العكسية الكلمات المفتاحية:

                           مقدمة -1

الهندسة العكسية على أنها عملية استخالص برنامج نظام المعلومات من شفرة ف ر تع (IEEE)وفقًا لمعجم 
ف أيضا على أنها جزء من البرمجيات التي تتكون من استعادة أو إعادة البناء الوظيفي ر وتع ،[1] المصدر

قات التي تربط ، تنفذ الهندسة العكسية من خالل عملية التعرف على مكونات النظام والعال[2,3]لمواصفاتها التقنية 
، كما تعد من أهم فروع التصميم الهندسي وتصنيع التطبيقات [1]تلك المكونات وتكوين تمثيل للنظام في شكل أخر

 .[4,5]إذ تعد خطوة مهمة في دورة تطوير المنتج واستخدامها يؤدي إلى انخفاض كبير في الوقت والتكاليف للمنتج
( بوصفها ادخااًل لألداة ومن ثم Source Codeالمصدر ) تعمل أدوات الهندسة العكسية على اخذ شفرة

(  design models) ( ونماذج التصميمstructured Graphical analysisتوليد تحليل رسومي مهيكل )
 . هنالك نوعان من المسوغات األساسية لتنفيذ الهندسة العكسية وكما يأتي:[6]ومعلومات أخرى عن التصميم

 ة العكسية من اجل فهم كيف يمكن لبرنامج الحاسوب أن يعمل فعاًل.أوال: يتم تنفيذ الهندس
 ثانيًا: يتم تنفيذ ذلك من اجل تمكين المبرمج من فهم لماذا البرنامج ال يعمل بشكل صحيح. 

 [7]في الممارسة العملية فان تطبيق الهندسة العكسية يتم من اجل مجموعة من النقاط من أهمها:
 مل مع البرنامج األصلي. وضع برنامج جديد يتعا 1.

 وضع برنامج جديد يتعامل مع بيانات البرنامج األصلي.  2.

 إنشاء الوثائق التي تمكن المبرمجين من فهم أفضل للبرنامج الذي تمت عليه الهندسة العكسية.  3.

 ختبار أمنية البرنامج والتحقق من احتمال خرق األمنية. إ 4.

 األعمال السابقة -2

( بتنفيذ الهندسة العكسية على قواعد البيانات 1998( في عام )Christian SOUTOUالباحث )قام 
ولكن من ابرز عيوب هذا النوع من قواعد البيانات هو عدم دعمها لتعريف المفتاح األجنبي   SQL92العالئقية 

 ((Fawaz A. Masoudالباحث. كما قام [8]الذي يعد األساس في تكوين العالقات في أنموذج العالقات الكيانية 
باالعتماد على مبدأ استخالص البيانات من  Access( بتنفيذ الهندسة العكسية على قواعد بيانات 2005في عام )

، وكان من ضمن توصيات الباحث Accessالشفرة البرمجية للغة االستعالمات المهيكلة الخاصة بـقواعد بيانات 
 . Oracle [3]ى قواعد بيانات العمل على تنفيذ الهندسة العكسية عل 

( باقتراح اسلوب لتحويل أنموذج العالقات  2009( في عام )Massimo Franceschet)وقام الباحث 
الكيانية الى لغة التوصيف الموسعة من خالل مجموعة من العمليات والتي تؤدي الى تكوين وسوم تصف جميع 

 .[9]مكونات انموذج العالقات الكيانية 

 ( و نمذجة البياناتXMLصيف الموسعة )لغة التو  -3

بوصفها صيغة لتمثيل البيانات السيما في صفحات الويب، وقيمة  XMLتم تطوير لغة التوصيف الموسعة 
مما أدى إلى   HTMLعملها األساسي هو توفير معلومات حول معنى البيانات بالطريقة نفسها التي توفرها 
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اعتمادها على نطاق واسع بوصفها صيغة لنقل البيانات بين التطبيقات والمؤسسات وتطوير مجموعة متنوعة من  
في هذه األدوار إلى   XML، وقد أدى نجاح XMLومعالجة البيانات بتنسيق  XMLلتوليد بيانات األدوات 

( من نقاط قوه ونقاط ضعف أخرى، فأنها ال XMLاستخدامها تنسيقًا لتخزين البيانات. ومهما كان للغة التوصيف)
 [10]تزيل الحاجة إلى فهم صحيح لمتطلبات البيانات. 

  Oracleقاعدة بيانات  -4

يوجد العديد من أنظمة إدارة قواعد البيانات العالئقية والتي تسمح بالوصول إلى البيانات ومعالجتها ومن ابرز 
والتي تعد من اإلصدارات الرئيسية إلدارة قواعد البيانات العالئقية التي  10gتلك األنظمة هي قاعدة بيانات أوراكل 

 .[11]د البيانات من خالل إدخال بعض ميزات اإلدارة الذاتية تقلل من الوقت، التكلفة والتعقيد في إدارة قواع

 Oracleقاموس بيانات  1-4

تحتوي أنظمة أوراكل على قاموس بيانات يحتوي جميع المعلومات التي يتم استخدامها إلدارة الكائنات 
(Objectsالموجودة في قاعدة البيانات، على الرغم من أن قاموس البيانات يتم استخدامه ف )  ي نطاق مديري قواعد

( لكنه أصبح أالن مصدرًا مفيدًا لمعلومات قيمة للمطورين والمستخدمين Database Administratorsالبيانات )
 .[12]النهائيين.

 وصف أداة الهندسة العكسية المقترحة  -5

من  Oracle 10gتتلخص الهندسة العكسية التي يتم تنفيذها من خالل االداة المقترحة بتحويل قواعد بيانات 
 ERداخل مزود الخدمة والتي تكون في مرحلة التنفيذ إلى مرحلة التصميم المتمثلة بأنموذج العالقات الكيانية 

Model  إذ أن من الصعب على مصممي قواعد بيانات ،Oracle 10g  فهم ما تحويه قاعدة بيانات أو مستخدم
القيود المفروضة   -أسماء الحقول  –أنواع الحقول  -ول عدد حقول الجدا-أسماء الجداول -معين من )عدد الجداول

درجات العالقات( إذ أن هذه المعلومات  -أنواع العالقات بين الجداول -على الحقول كالمفتاح األساسي والثانوي 
 Oracle 10gومن خالل محرر لغة االستعالمات المهيكلة الخاص بـ  Oracle 10gموجودة في قاموس بيانات 

(SQL Plus يمكن االستعالم عن تلك المعلومات لتظهر بصورة نصوص تمثل معلومات تصف ما يحويه )
، ولجعل هذه النصوص  Oracle 10gمستخدم معين، وفهم هذه النصوص يحتاج إلى خبرة كبيرة في قواعد بيانات 

صوص إلى أنموذج مفهومة من قبل أي مصمم قواعد بيانات تم اقتراح طريقة لألداة تعمل على تحويل هذه الن
 العالقات الكيانية الذي يمثل قاعدة البيانات في مرحلة التصميم.  

 المقترحة  تحليل عملية الهندسة العكسية في األداة 1-5

مثبتًا  Oracle 10gلتنفيذ عمليات الهندسة العكسية من خالل األداة المقترحة يجب أن يكون مزود خدمة 
وبعد تحقق  Oracle 10gداة المقترحة، تقوم األداة باالتصال بمزود خدمة على الحاسوب باإلضافة إلى تثبيت األ

االتصال يتم تحديد إحدى قواعد البيانات )مستخدم( التي تم تكوينها مسبقًا وتنفيذ جمل االستعالم الخاصة بقاموس 
لعالقات الكيانية وجلب جميع المعلومات الضرورية لتمثيل قاعدة البيانات بأسلوب أنموذج ا Oracle 10gبيانات 

القيود المفروضة   -طول بيانات الحقول  –أنواع الحقول  -أسماء الحقول لكل جدول  -والمتمثلة بـ ) أسماء الجداول 
قيد التواجد لحقول المفتاح الثانوي(، يتم االستفادة من المعلومات السابقة  -على الحقول كالمفتاح األساسي والثانوي 
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( الذي يبين معلومات قاموس البيانات وما يماثلها في 1الكيانية وكما موضح بالجدول )في تكوين أنموذج العالقات 
 أنموذج العالقات الكيانية: 

 

 ( معلومات قاموس البيانات وما يماثلها في أنموذج العالقات الكيانية 1الجدول )
 ما يماثلها في أنموذج العالقات الكيانية  معلومات قاموس البيانات 

 أسماء الكيانات الجداول أسماء 
 أسماء الصفات  أسماء الحقول  

 العالقات  قيود المفتاح الرئيسي والثانوي 
 التواجدات للعالقات  قيود التواجد لحقول المفتاح الثانوي 

 درجة العالقة  عدد حقول المفتاح الثانوي في الجدول 
إلى أنموذج العالقات الكيانية بمرحلة وسطية وهي   Oracle 10gتمر عملية تحويل معلومات قاموس بيانات 

تحويل معلومات قاموس البيانات إلى وسوم لغة التوصيف الموسعة الخاصة باألداة المقترحة وتتم هذه العملية  
( ومن ثم استخدام دوال  Data Setنات )بوضع معلومات قاموس البيانات التي يتم االستعالم عنها بمجموعة بيا

. تشمل Visual Studio 2008.NETتحويل مجموعة البيانات إلى وسوم لغة التوصيف الموسعة والتي يدعمها 
عملية التحويل جميع المعلومات التي تم االستعالم عنها من قاموس البيانات ولكن سيتم تنظيمها بوسوم لغة 

سهل ترتيب الوسوم الناتجة بما يتناسب مع الوسوم الخاصة باألداة المقترحة التوصيف الموسعة مما يجعل من ال
وإضافة بعض الوسوم الضرورية والخاصة بإعدادات تكوين مساحة العمل التي سيتم إظهار وتمثيل التصميم 

 الرسومي ألنموذج العالقات الكيانية عليها.

 خوارزمية األداة المقترحة  2-5

 الهندسة العكسية لألداة المقترحة بالخطوات االتية: تتلخص خوارزمية 
 .Oracle 10gتحديد اسم إحدى قواعد البيانات المكونة مسبقًا داخل مزود خدمة  : الخطوة األولى
عن طريق مكتبات االتصال التي   Oracle 10gفتح االتصال بين األداة المقترحة ومزود خدمة  :الخطوة الثانية

 .V.S.2008.NETيدعمها 
 Oracleتنفيذ استعالم قاموس البيانات الخاص بجلب المعلومات الضرورية من قاموس بيانات  :لخطوة الثالثةا

10g   :وكالتالي 
SELECT  TABLE_NAME ,COLUMN_NAME , DATA_TYPE                    , 

DATA_LENGTH , NULLABLE , CONSTRAINT_NAME FROM  

USER_TAB_COLUMNS,USER_CONSTRAINTS 

 (.Data Setوضع المعلومات المستخلصة من الخطوة الثالثة في مجموعة بيانات ) :الخطوة الرابعة
تحويل مجموعة البيانات إلى وسوم لغة التوصيف الموسعة وتحويل الوسوم الناتجة إلى ما   :الخطوة الخامسة

 يناظرها من الوسوم الخاصة باألداة المقترحة.   
م تهيئة مساحة العمل في األداة المقترحة التي سيتم رسم وعرض أنموذج العالقات إضافة وسو  :الخطوة السادسة

 الكيانية من خاللها ومن هذه الوسوم:
<SoftwareEngineeringMosul > 

 <Project > 
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     <ProjectName>New Reverse Engineering Project</ProjectName> 

     <ProjectAuthor>Saad</ProjectAuthor> 

  </Project>   
</SoftwareEngineeringMosul > 

استعراض أنموذج العالقات الكيانية بشكل رسومي من خالل األداة المقترحة والذي يمثل قاعدة  :الخطوة السابعة
 البيانات التي تمت عليها الهندسة العكسية.

م للخوارزمية التي تم بناؤها لألداة  مما سبق شرحه عن وصف لألداة المقترحة يمكن تلخيص الشكل العا
 ( الذي يوضح المخطط االنسيابي لألداة.1المصممة في الشكل)

 
 . المقترحة( المخطط االنسيابي للهندسة العكسية في األداة 1الشكل )

 المحرر الرسومي لألداة المصممة   3-5

اذ    Visual Studio 2008.NETضمن(#C) تم تصميم األداة المقترحة ومحررها الرسومي باستخدام لغة 
( المحرر الرسومي الذي تم تصميمه لرسم أنموذج العالقات الكيانية من خالل تنفيذ الهندسة 2يوضح الشكل )
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والتي تمثل قاعدة   Oracle10gالعكسية على احدى قواعد البيانات التي تم تكوينها مسبقا داخل مزود خدمة 
 (.Northwindالبيانات التعليمية )

 
( باستخدام األداة  Northwind( أنموذج العالقات الكيانية الناتج عن الهندسة العكسية لقاعدة بيانات )2شكل )ال

 المقترحة.



 إلى انموذج العالقات الكيانية 10gنهج جديد لتحويل شفرة أوراكل  
 

 

33 

 االستنتاجات -6

 تم في هذا البحث استنتاج ما يأتي:
وتحويلها بشكل آلي   Oracle 10gتدعم األداة المقترحة تنفيذ عمليات الهندسة العكسية على قواعد بيانات  •

 إلى أنموذج العالقات الكيانية.

المصدر األساس في الحصول على معلومات وصف تفاصيل أية   Oracle 10gيعد قاموس بيانات  •
 .Oracle 10gقاعدة بيانات يتم االستعالم عنها من خالل مزود خدمة 

( مهمة جدا عند بناء أي أداة تحتاج إلى التمثيل الرسومي إذ تعمل XMLلغة التوصيفات الموسعة ) •
على تحويل األوصاف الرسومية التي ال يمكن التعبير عنها برمجيا إلى أوصاف على شكل نصوص  

 يمكن التعبير عنها برمجيا بعد تحليل تلك النصوص. 

 التوصيات -7

 لتطوير عمل األداة هي : من أهم التوصيات
( إلى أنموذج My sql-sql serverتنفيذ عمليات الهندسة العكسية لتحويل شفرات لغات أخرى مثل ) 1.

 العالقات الكيانية أو أي أنموذج آخر.

إلى أنموذج لغة النمذجة   OOPتنفيذ عمليات الهندسة العكسية لتحويل شفرات لغات البرمجة الكيانية الموجهة  2.
 أو أي أنموذج آخر. UMLحدة المو 
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