2014)2() العدد11( مجلة الرافدين لعلوم الحاسوب والرياضيات المجلد

Automatic Documentation of Java Programs
Dujan B. Taha

Asmaa H. Thanoon

dujan_taha@uomosul.edu.iq
College of Computer Sciences and Mathematics
University of Mosul
Received on: 22/09/2013

Accepted on: 12/02/2014
ABSTRACT

Documentation process plays a great role in software systems development and
maintenance, and regarded as an important feature for all software projects and
programs in general. In the past, documents had been generated manually by documents
writers, but these documents were very weak and had many errors, Therefore,
automated documentation had been invented due to its good features that is complete,
precise, and cheap compared with manual ways.
The work concerns with constructing an automated tool ADT(Auto
Documentation Tool) used for documenting source code for programs written in java
programming languages in legacy systems particularly and for programs in general
which does not have any documentation at all or it were documented poorly in order to
make them, and producing as a result of the document process either the class diagrams
using UML (Unified Modeling Language( or producing easy understandable textual
output using XML (Extensible Markup Language).
Keywords: Automatic Documentation, UML, XML.
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الملخص
و ار فيوؤ ار ؤؤن تةؤؤوير اية مؤؤة اليرمإيؤؤة وصؤؤياةقماي ت تعؤؤه ةؤ العمليؤؤات سؤؤمة مممؤؤة

تؤؤي ع عمليؤؤات القودوؤ

 ن اليهاية فاةت الفكرة تولوه الودائ على ةحو يهوع مؤ بيؤل فقؤاب.لكل مشاريع اليرمإيات واليرامج على ةحو عام
ن المإال الخاص بمم و لك لمعر قمم بكا ة جواةب الن ام ولقولوه ودائ أكثر وضؤوااي ولكؤ ةؤ الة ارئؤ

الودائ

 لؤ لك ةشؤمت محؤاولت لل يؤام بعمليؤات القودوؤ علؤى ةحؤو ملؤن لمؤا يمقؤا بؤ ه القودوؤ,كاةت ضعيفة وعرضة لألخةؤا

.اللن م مزايا جوهة ت تكون عمليات مقكاملةي قيقةي وغور مكلفة مقارةة بالةرق الوهوية

ؤؤفرة

 تسؤؤقخهم ؤؤن تودو ؤADT(Auto Documentation Tool)  أ اة تودو ؤ مليؤؤة,يقعل ؤ الثحؤؤن بينؤؤا

) ولسيما اليرامج على ةحو عام والقنLegacy systems( المصهر لليرامج المكقوبة بلغة جا ا ن اية مة القهيمة
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ل تحقؤوع علؤى تودوؤ أو تعؤا ة تودوؤ ةؤ اية مؤة بشؤؤكل مؤقق
ؤكل مخةؤا الصؤن

وبؤه تؤؤم تمثوؤل ةؤؤاتج عمليؤات القودوؤ ةؤ تمؤا علؤؤى

( )Class diagramباسؤقخهام لغؤة النم جؤة المواؤهة ()Unified Modeling Language

 UMLأو بش ؤ ؤؤكل ةص ؤ ؤؤن س ؤ ؤؤمل الفم ؤ ؤؤم باس ؤ ؤؤقخهام لغ ؤ ؤؤة القوص ؤ ؤؤيو الموس ؤ ؤؤعة

(

Markup

Extensible

.XML)Language
الكلمات المفتاحية :القودو اللني UMLي.XML

 .1المقدمة
تن لعمليات تودو اليرمإيات بمساعهة الحاسوب و اًر اعالً ن تةوير اليرمإيات وةنهسقماي ت أةما تساعه
مةورع اليرمإيات ن صياةة ة اليرمإيات ن أية مرالة م مراال تةويرةا و لك م خالل تو ور معلومات
قيمة تشمل المخةةات والخوار ميات المسقخهمة ن تةوير اليرمإياتي وتساةم أيضاً ن تةقاج برمإيات عالية
الإو ة م خالل تقلول ايخةا ,ن فل مرالة م مراال تةوير ة اليرمإيات.

لم ا أظمرت عمليات القودو اآللن ( )Automated Documentationأةموقما ن جميع مراال ةنهسة

اليرمإيات وتم السقفا ة م القودو الخاص بم اليرمإيات م بيل مةورع اليرمإياتي وب لك تكون مممة تودو
اليرمإيات مممة ليست سملة ولسيما عنه تودو

الشفرة المصهرية ( .)Source Codeأن مةورع اليرمإيات

يواجمون مممة صعثة ن توديقماي ويقضون اغلب وبقمم ن محاولة مم الشفرة المصهريةي عالوة على لك ان
صياةة مثل ة المشاريع به يسقملك بشكل تجمالن ( )%90-%70م موزاةية ورة اياة مشاريع اليرمإياتي وان

الحفاظ على جو ة القودو

العالية وتةويرةا أمر اووع لمساعهة المةوري

ن مم الشفرة المصهرية وتعهيلما

].[7,6

سوقم القةرق خالل الثحن تلى مفموم المنهسة العكسية والقن ُي ِ
عر ما المخقصون ن مإال ةنهسة اليرمإيات
بمةما العملية القن تمخ فرة المصهر فإ خال وتعمل على تحويلما تلى مخةا رسومن يمثل فرة المصهر ن
مرالة القصميمي اون تعمل المنهسة العكسية على تعا ة بنا ,الققنيات أو المخةةات ( )Chartsالهللية المفقو ة

لقواعه اليياةات لمراال تةور مشروع اليرمإيات مما يقيح الاقفاظ بإرث ( )Legacyبواعه اليياةات بشكل مم وإن
المهف ايساسن م المنهس ة العكسية ةو تةقاج أةمو ج مفاهيمن لقلك القواعه م خالل فرة المصهر وبرامج
القةيو [.]8
تناولت العهيه م الثحوث عمليات تودو

اليرامج وةنا سوقم عرض بعض الثحوث المخقلفة ات العالبة

بموضوع الثحن اون بام الثااثان ويمر وبوو

[ ]3ن عام  2008بقةوير أ اة ملية بشكل فامل

( )Fully Automated Toolوة اي اة ساكنة ا وجه أن القودو الناتج م ة اي اة يكون جوه بنسثة %85
خالل الفقرة الزمنية القن تم اسقخهامه بما وايضا بام الثااثان فيم وةوتك [ ]10ن عام  2009بوص
( LSDiff )Systematic Structural Differencesوالقن تعمل على فش
هيكلية الشفرة المصهرية ولك ةنا عملية تودو

أ اة تسمى

وتودو القغوورات القن تحهث على

الشفرة تكون اكثر تفصوال وبامت الثااثة بارون [ ]2ن عام

 2010بهراسة عمليات القودو على فرة المصهر وم خالل بحثما اسقةاعت تسمول ايمر للمسقخهمو

ن فيفية

تيإا القودو وفيفية ممه والقعامل معه وفيفية القحهين عليه فما وبهم الثااثون وتافيك و سا ت ومخرون []4
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ن عام  2011أ اة تعقمه ن عملما على العمليات القن تقم على اليرمإيات لوقم تحهيه عووب القودو وة ا يسمل
تحهيه جو ة عمليات القودو .
 .2اهداف البحث
يمهف الثحن تلى أن تكون أ اة القودو المققراة بالمواصفات اآلتية:
 -1تقوم بقودو الشفرة المصهرية بشكل ملن.
 -2تحقو وااهة م مفاهيم المنهسة العكسية وةن تعا ة تودو اليرمإيات ()Redocumentation
لليرامج القن تحقوع أصال على تودو ي قه يكون ة ا القودو غور فامل أو غور صحيح أو أن يكون

القودو

ضال ع تودو اليرمإيات القن ل تحقوع على أع تودو أو تعلو .
ﹰ
ون معنى ة ا

 -3تحقو أسلوب القودو المرئن م خالل اسقخهام مخةةات لغة النم جة المواهة ضال ع تحقو

القكامل ما بو عمل اي اة المققراة وأ وات ةنهسة اليرمإيات ايخرى م خالل اسقخهام لغة القوصيو
الموسعة ن تمثول اليياةات المودقة.

 .3اعادة هندسة البرمجيات والهندسة العكسية
تعرف عمليات تعا ة ةنهسة اليرمإيات على أةما راسة وتعهيل أع ة ام وإعا ة تشكوله بصيغة جهيهة أع

ةن تعا ة ةنهسة وتعهيل الن ام وعموما تكون ة العمليات إلغراض تضا ة وظيفة جهيهة أو لقصحيح ايخةا.,
وغالثا ما يةل على ة العمليات بالمنهسة العكسية وة ا مفموم خةم لن عمليات المنهسة العكسية ةن جز ,م
عمليات تعا ة ةنهسة ة

القهيمة لن مثل ة

اليرمإيات .ن الغالب يقم اسقخهام مفموم تعا ة ةنهسة اليرمإيات ن تطار اية مة

اية مة فثو ار ما تحقاج تلى تعا ة صياغة أو تعا ة تصميم اقى تعمل ن بوئات عمل

جهيهة [.]13
وين عمليات تعا ة ةنهسة اليرمإيات ةن عملية تعا ة بنا ,إةما تحقاج تلى مإموعة م المثا ئ القن يإب
تتثاعما وم ة المثا ئ تحهيه مقةلثات تعا ة الينا ,وةل ة المقةلثات م الممك تعا ة ةم جقما وبعه اليه,

بالعمليات يإب مم ما ةو بالضثا الإز ,المةلوب تعا ة بنائه ضالﹰ ع اسقخهام تقنيات اهيثة ن عمليات بنا,
الن ام الإهيه اقى ولو فاةت مكلفة ولك

لك سوف يإنينا تضاعة أو اسقمالك الوبت خالل مرالة الصياةة وأخو ار

تحقو الإو ة ن المنقج أو الن ام الناتج م خالل عمليات الينا ,ة  .ولقنفو ة المثا ئ يإب اسقخهام ةمو ج
عمليات تعا ة ةنهسة اليرمإيات ( )Software Reengineering process modelال ع يقضم ست عاليات

كما موضح بالشكل ( ) 1ت اةه ن بعض ايايان يقم تنفو ة
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ائما [.]13

الشكل ( )1نموذج عمليات إعادة هندسة البرمجيات ][13

فرة المصهري

تعرف المنهسة العكسية على أةما عملية اسقخالص المعلومات م
و قاً لمعإم (َ )IEEE
تعرف أيضا على أةما لك الإز ,م اليرمإيات ال ع يقمثل ن اسقعا ة أو تعا ة الينا ,الوظيفن لمواصفاتما
َ
الققنية []1ي ويقم لك م خالل عملية القعرف على مكوةات الن ام والعالبات القن تربا تلك المكوةات وتكوي

تمثول للن ام ن كل أخري فما تعه المنهسة العكسية م أةم روع القصميم المنهسن وتصنيع القةييقات خةوة
مممة ن ورة تةوير المنقج واسقخهامما يي ع تلى اةخفاض فيور ن الوبت والقكاليو للمنقج [.]5
 .4اسباب تنفيذ الهندسة العكسية
ةنالك ةوعان م الميررات ايساسية لقنفو المنهسة العكسية وفالتن:
أوال :يقم تنفو المنهسة العكسية م أجل مم فيو يمك ليرةامج الحاسوب أن يعمل عالً.

مم أسثاب عهم عمل اليرةامج على ةحو صحيح.

ثانياً :يقم تنفو لك م اجل تمكو الميرمج م

ن الممارسة العملية إن تةيو المنهسة العكسية يقم م اجل مإموعة م النقاط م أةمما [:]11

 -1وضع برةامج جهيه يقعامل مع اليرةامج ايصلن.
 -2وضع برةامج جهيه يقعامل مع بياةات اليرةامج ايصلن.
 -3تةشا ,الودائ القن تمك الميرمإو م
أمنية اليرةامج والقحقو
 -4اخقثار َ

مم أ ضل لليرةامج ال ع تمت عليه المنهسة العكسية.

ن ااقمال خرق
ايمنية.
َ

 .5دواعي عملية التوثيق
القودو ممم ن فل مراال ورة اياة اليرمإيات فما ةو معلوم ولسيما مرالة تودو

فرة المصهر اون

يو ر اتصالﹰ أ ضل مابو المقةلثات يفوه ن اسقخهام القصاميم القهيمة يسمل عملية القكامل ما بو واهات
المشروع المكقوبة على ةحو منفصل وأيضا يفوه ن مراجعة القصاميم فما يزيه م
المصهرية م

خالل اعا ة اسقخهامما ويزيه م

ضال ع اةه يإعل أعضا ,الفري
ﹰ
المنقج [.]12

عالية اسقخهام الشفرة

ففا,ة عمليات الخقثار والقحسونات القن يقم اجرا,ةا على
ن تواصل مسقمر يعمل فمسقو ع معلومات سيسقفوه منه

ممنهسو الصياةة يو ر معلومات فافية تسمح يعضا ,ا ارة المشروع بإ ارة فا ة النشاطات فالموزاةية والخةا
وجهولة عمليات المشروع ويوص

القودو للمسقخهم فيو يقم تشغول الن ام وإ ارته .وأخو ار يإب أن تسقمر عملية

القودو اقى بعه فقابة الشفرة [. ]14,9
 .6الخوارزمية العامة لألداة المقترحة
تمر اي اة المققراة  ADTبعه م

المراال والقن تم توضيحما م خالل الشكل ( .)2ت تيهأ عملية

القحلول بعه اخقيار مشروع اليرمإيات الم ار تحلوله والمكقوب بلغة ( .)Javaيقكون المشروع م عه م ايصناف
القن تقشارك فيما بونما لقي ع المقةلثات الوظيفية لليرمإياتي وم دم ييهأ المفسر بعمليات اسقخالص المعلومات

والعالبات بو ة

ايصناف لكن يقم بعه لك اسقخهامما م بيل مفسرع مخةا الصن

المفسران بشكل مقوا يكون م خالل ان المعلومات المسقحصلة م تحلول فل صن
مابو

ة

الصناف يقم اسقخهامما ن ةفس الوبت ن عملية القودو
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الصن

وايضا القودو بشكل ةصن على كل تقارير XMLوة ا يفوه ن تقلول الوبت ت أن فلومما يعقمه على

ةفس المعلومات والعالبات القن تم اسقخالصما م المشروع اليرمإن الم ار تحلوله لغرض تولوه الودائ .

الشكل ( )2المخطط العام لألداة المقترحة

 .1.6خوارزمية رسم مخطط UML

تؤؤم تمثوؤؤل ةقؤؤائج تنفو ؤ ة ؤ الخوار ميؤؤة م ؤ خؤؤالل اسؤؤقخهام ااؤؤه مخةةؤؤات لغؤؤة  UMLلن ةؤؤاتج القنفو ؤ ةنؤؤا

يك ؤؤون بش ؤؤكل رس ؤؤومن مرئ ؤؤن ولغ ؤؤة  UMLة ؤؤن واا ؤؤهة م ؤ لغؤ ات النم ج ؤؤة الرس ؤؤومية الق ؤؤن تق ؤؤهم لن ؤؤا ص ؤؤيغة لوص ؤ
عناصر او مكوةات الن ام و لك م خالل تزويه المسقخهمو بلغة ةم جة بصرية ومرئية وة ا يكون ابرب للفمم.

الخة ؤؤوة ايول ؤؤى :اخقي ؤؤار اا ؤؤه المش ؤؤاريع المكقوب ؤؤة بلغؤ ة ( )Javaلق ؤرا,ة الش ؤؤفرة المص ؤؤهرية الخاص ؤؤة بم ؤؤا و ل ؤؤك
لغرض تولوه تودو ملن لما.

الخةوة الثاةية :تكوي العقهة ( )nodeالخاصة بالمشروع ال ع تم اخقيار .
الخةوة الثالثة :لكل صن

موجو ضم المشروعي تحهيه الملفات القن تحمل امقها (.).Java

الخةوة الرابعة :اسقهعا ,المحلل لقحلول محقويات الصن
 -1تحهيه اسم الحزمة.

 -2تحهيه اسم الصن .
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 -3تحهيه الصن

 -4تحهيه الصن

ال ع يمثل عالبة الورادة.

ال ع يمثل عالبة تمثول الواجمات.

 -5تحهيه الهوال ضال ع

وال الينا.,

 -6تحهيه ايةواع القن تم تعريفما ضم فل صن .
وبعؤؤه تحهيؤؤه ايجؤزا ,أعؤؤال ضؤؤم الصؤؤن

الوااؤؤه يؤؤقم اسؤؤقهعا ,ب يؤؤة ايصؤؤناف تثاعؤؤا تلؤؤى اؤؤو اةقمؤؤا ,جميؤؤع

ايصناف المكوةة للمشروع الم ار توديقهي وبعهةا يقم خزن المعلومات المحه ة.

الخةوة الخامسة :خزن ةوع العالبة مابو أصناف المشؤروع والقؤن تمؤا أن تكؤون عالبؤة و اردؤة أو عالبؤة تمثوؤل

الواجمات وأاياةا الدنو معا.
الخةوة السا سة :رسؤم العقؤهة الخاصؤة بكؤل صؤن

ضؤم مخةؤا الصؤن

وما يحقويه م أجزا.,

الخةوة السابعة :تمثول العالبات مابو العقه الموجو ة ضؤم مخةؤا الصؤن

مؤع توضؤيح محقويؤات فؤل صؤن
والقؤن تمثؤل ايصؤناف المكوةؤة

للمشروع وتوضيح ة العالبة بالرسم ال ع ي مر على واجمة المسقخهم الرسومية.
و ب ؤ ؤ ؤؤه ت ؤ ؤ ؤؤم توض ؤ ؤ ؤؤيح خة ؤ ؤ ؤوات خوار مي ؤ ؤ ؤؤة رس ؤ ؤ ؤؤم مخة ؤ ؤ ؤؤا  UMLم ؤ ؤ ؤ خ ؤ ؤ ؤؤالل اس ؤ ؤ ؤؤقخهام مخة ؤ ؤ ؤؤا ايةش ؤ ؤ ؤؤةة
( )UML activity diagramالموضح بالشكل (.)3

الشكل ( )3مخطط األنشطة لخوارزمية رسم مخطط UML

 .1.6خوارزمية توليد توثيق تقارير XML

الخةوة ايولى :اخقيار ااه المشاريع المكقوبة بلغة ( )Javaلقرا,ة الشفرة المصهرية الخاصة بما.
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الخةوة الثاةية :تكوي العقهة الخاصة بالمشروع ال ع تم اخقيار .
الخةوة الثالثة :لكل صن

موجو ضم المشروعي تحهيه الملفات القن تحمل امقها (.).Java

الخةوة الرابعة :اسقهعا ,المحلل وإتثاع مايمتن:
 -1تحهيه العناصر ضم فل صن .
 -2تيإا العالبات ما بو ايصناف.

للخة ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤوتو ( )1و ( ) 2تض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا ة المعلوم ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤات الناتإ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة مؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ عملي ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة القحلو ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤل وخزةم ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا فص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤفات
( )Attributesن مل
 -3لكل صن

.XML

ضم المشروع تحهيه جميع الهوال الموجؤو ة ؤن الصؤن

الوااؤه وإضؤا قما فعناصؤر تلؤى ملؤ

.XML
 -4تحهيه المقغورات اخل فل صن

وإضا قما تلى مل

.XML

الخةؤؤوة الخامس ؤؤة :تع ؤؤا الخة ؤوات ()1ي ()2ي ( )3و ( )4تل ؤؤى ا ؤؤو اةقم ؤؤا ,تحلوؤؤل جمي ؤؤع ايص ؤؤناف المكوة ؤؤة

للمشروع.

وب ؤؤه تؤ ؤؤم توضؤ ؤؤيح خةؤ ؤوات خوار مي ؤؤة تولوؤ ؤؤه تقؤ ؤؤارير  XMLمؤ ؤ خ ؤؤالل تسؤ ؤؤقخهام مخةؤ ؤؤا ايةشؤ ؤؤةة الموضؤ ؤؤح
بالشكل (.)4

الشكل ( )4مخطط األنشطة لخوارزمية توليد تقرير XML
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 .7النتائج
تم تةيو اي اة المققراة على أكثر م ة ام برمإؤن و لؤك لقوضؤيح بؤهرة الن ؤام علؤى تمثوؤل عالبؤات الو اردؤة

وتمثول الواجمؤات ضؤال عؤ تمكاةيؤة اي اة علؤى تودوؤ المكوةؤات ايخؤرى للشؤفرة المصؤهرية وأاؤه ةؤ الة مؤة ةؤو

ة ام الةالب اون يقكون ةؤ ا الن ؤام مؤ سؤقة عشؤر صؤنفاً ادنؤو منمؤا تحؤوع عالبؤة و اردؤة والشؤكل ( -5أ) يمثؤل
مخةؤؤا الصؤؤن الخؤؤاص بمؤ ا الن ؤؤام فكؤؤل وبؤؤه تؤؤم تحهيؤؤه الصؤؤن ( )Semesterبالشؤؤكل الؤؤهائرع لعؤؤرض مكوةاتؤؤه
بشكل تفصولن م خالل الشكل ( -5ب) اما عالبة الورادة قه تم تحهيهةا بالشكل المسقةول وفمؤا موضؤح بالشؤكل

( -5أ).
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الشكل ( -5أ) مخطط الصنف الخاص بتمثيل نظام الطالب
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الشكل ( -5أ) مخطط الصنف الخاص بتمثيل نظام الطالب(تكملة)
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الشكل ( -5ب) مخطط الصنف الخاص بتمثيل الصنف ()Semester

بعه تةيو
الصن

ال اة  ADTعلى ة ام الةالب ةالاظ اةه تم تودو

( ) Semesterوأيضا تم تودو

فا ة الصناف المكوةة للن ام بضمنما

فا ة الةواع والهوال و وال الينا ,المكوةة لكل صن

ضال ع تحهيه

وتودو عالبة الورادة وة ا موضح بالشكل ( -5أ) و ( -5ب) وعملية القودو ةنا فاةت بشكل رسومن مرئن.
والشكل ( )6يوضح تودو الصن

اليهاية تم تحهيه اسم الصن
تحهيه اسم الصن

( )Semesterبشكل ةصن (تقرير  )XMLا ةالاظ م الشكل اةه ن

وم دم تحهيه تودو عالبة الورادة م خالل تحهيه اسم الصن

المقوارث وبعهةا

ال ع يمثل عالبة الواجمات ن اال وجو ةا ضال ع تحهيه الةواع المعر ة وبعه لك تم

تحهيه وال الينا ,وم تعريو الهوال م خالل تحهيه اسمما وةوعما ةل ةن عامة ام خاصة ام محمية وتحهيه ةوع
واسم المقغورات المسقلمة مع تحهيه ةوع الرجاع وم دم اةما ,الصن

تودو الصناف الخرى الخاصة بالن ام.
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 .8االستنتاجات واالعمال المستقبلية
تم ن ة ا الثحن تصميم وبنا ,ا اة الية  ADTلقودو اليرامج وتموزت ال اة ع العمال السابقة بما يلن:
•

تم تةيو ال اة على اليرامج القهيمة القن ل تحقوع على تودو اصال او الة مة القن تحقوع على
تودو ولكنه غور مقكامل.

•

ال اة لما القابلية على تولوه تودو

ن فل عملية تنفو للن ام على فرة المصهر وبعه تجرا ,أع

تحهين أو تضا ة عليه ضال ع ان اسقخهام اي اة المققراة سوف يقلل م الإمه والوبت وفال
العاملو ممم ن مشاريع ةنهسة اليرمإيات.
•

تدثات أةمية لغة القوصيفات الموسعة ن بنا ,الودائ م خالل تولوه تودو مقكامل خالن م
القعارضات والقك اررات.

•

تنفو وااه م أةهاف المنهسة العكسية م خالل تةيو عمليات تعا ة القودو على الشفرات
اليرمإية واليياةات القن تقعامل معما ة الشفراتي و لك م خالل تتثاع أسلوب منمإن ومن م (أ اة
ملية).

•

تودو فا ة ايةواع المعر ة والهوال و وال الينا ,وعالبات الورادة وتمثول الواجمات باإلضا ة تلى بة
ةقائج القودو م خالل مقارةقما مع فرة المصهر ايصلية للمشروع المعنن بعملية القحلول.

•

اضحا وة ا يسمل مم الشفرة بشكل سريع وأيضا سمولة تقثع
القودو الناتج مقرو,ﹰ ( )Readableوو ﹰ

القغوورات ويكون تحقو

لك م خالل اسقخهام المخةةات واي كال الرسومية القن تكون ابرب

للفمم.
وفيما يخص اي اة المققراة ان م

أةم القوصيات المسققيلية لقةويرةا ةن عمل تكامل إلخراج اي اة

المققراة مع عمل أ اة أخرى م ضم أ وات ةنهسة اليرمإيات وايضا تنفو عمليات المنهسة العكسية لقحويل

الشفرات المكقوبة بلغات اليرمإة الكياةية الموجمة ( OOP )Object-oriented programmingتلى ةما ج

أخرى مكقوبة بلغة النم جة المواهة مثل مخةا الةشةة أو أع أةمو ج مخر.
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