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پیشنهادی.... مدل /ساختار/ روش

پروژهعنوان
نام دانشجو و استاد راهنما

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

نتایج مقدمه
وضوع در اين بخش پس از بيان مقدمات و مساله و موضوع مورد بررسی در پروژه، تاريخچه ای کوتاه از مساله ذکر شود و به تناسب م

.  پروژه به موارد زير نيز پرداخته شود
اهداف و آرمان های کلی از انجام پروژه

سوال اصلی
فرضيه ها

قسمتی کوتاه  در مورد کاربردهای  ممکن برای نتايج و دستاوردها

نين استفاده شده و همچ/ ... مدل/ ساختار/ در اين بخش به صورت مختصر و به تناسب موضوع پروژه در مورد روش
و معيار ارزيابی نتايج بدست آمده صحبت خواهيد کرد/..... شبيه سازی/ محيط پياده سازی/ ابزارها

ار اين بخش ارائه دهنده ی نتايج حاصل از ک
در اين قسمت عالوه بر ارائه. خواهد بود

/ يامزا/ و تحليل نتايج، در مورد ويژگی ها
.صحبت خواهيد کرد.... و / دستاوردها

جمع بندی
ی انجام شده و محدوديت ها مورد بحث قرار م.... و / نوآوری های/  در اين قسمت نتايج کلی حاصل شده از اين پروژه، پياده سازی ها

.گيرد و پيشنهادهايی برای ادامه ی مسير به عالقمندان اين حوزه ارائه خواهد شد

(اختیاری)مراجع

IEEEطبق فرمت استاندارد 
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ادیپیشنهتکنولوژی هایو ساختار 

بازبینی کدسامانه ی
نگار حق بین: دانشجو

دکتر رامتین خسروی: استاد راهنما
تهراندانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه 

نتایج

مقدمه
وبنی بر مبتنرم افزاربازبينی کد به صورت يک سامانه یمسئله ی مورد نظر ساخت يک 

اری چند که گاهی ممکن است با همککامپبوتریيک قطعه کد اصول مندبه بررسی . است
ی که در اين کار با هدف پيدا کردن اشتباهات. نفر صورت پذيرد بازبينی کد ميگويند

.  يگيردناديده گرفته شدند و بهبود کيفيت کلی نرم افزار صورت منرم افزارتوسعه ی
.  بازبينی کد بهبود بسياری يافته استسامانه هایاين فرآيند با توليد 

ازبينی به منظور ساده کردن فرآيند بسامانه ایپياده سازیدر اين پروژه :هدف تحقیق
از آن در به دليل سادگی دسترسی و کار با اين سامانه، ميتوان. کد توضيح داده ميشود

که تازه بهره برد و فرهنگ بازبينی کد را از همان ابتدا بين افرادیبرنامه نويسیآموزش 
.را شروع کرده اند جا انداختبرنامه نويسی

ازمروزیامرورگرهایرویبرکهاستوببرمبتنیبرنامه یيککدبازبينیسامانه ی
رنامه یبيکهایقابليتازهمچنينسامانهاين.استشدهتستوسافاریکرومجمله

ویربرسامانهنمايشکهمعنابدين.استبرخوردارنيزایصفحهتکوواکنش گرا
رنمايشگتاهمراههایتلفنازهادستگاهازگسترده ایطيفدرنمايشصفحه ی

بههسامانساختدرشدهاستفادهتکنولوژی های.استمطلوبروميزیکامپيوترهای
:هستندزيرشرح

جاوابرنامه نويسیزبان•
MySQLپايگاه داده ی•

AnguarJSچارچوب•

ير سامانه به شرح زبخش های. بازبينی کد استسامانه یدستاورد بارز اين پروژه 
:  هستند

سامانهو ورود و خروج به ثبت نام
اصلی صفحه ی

منکد های•
جستجوی سريع•
کدبارگذاری
نمايش کد و نظرات
ثبت نظر

جمع بندی
استفاده از که به دليل سادگیکد پرداختيم بازبينی سامانه یما به ساخت اين پروژه در 

که تازه آن ميتوان از اين سامانه به منظور جا انداختن فرهنگ بازبينی کد بين افرادی
ان انجام محدود بودن زمبه دليل. کردورود پيدا ميکنند استفاده کدنويسیعرصه یبه 

در امانه اين س. شده اندپروژه، تنها نيازهای اساسی بازبينی کد در سامانه پياده سازی 
مله یجاز . بسياری را به آن اضافه کردقابليت هایمراحل ابتدايی خود است و ميتوان 

ر متن کد از طريق نوشتن آن دبارگذاریاز جمله مواردیميتوان به قابليت هااين 
تری را برای به صورتی که بتوان متغيرهای بيشپيشرفته قسمت جست و جوی و سامانه 

.اشاره کردکردانجام عمل جست و جو دخيل 

ه از خصوصياتی است کمجموعه ایليست زير :فهرست الزامات کارآیی
:استالزامیوجود آن ها در سامانه 

موجود در سامانهکدهایمشاهده ی
نحو زبان های متفاوتبرجسته سازی•
موجود در سامانهکدهایجستجو بين •
ايجاد نظر برای يک کد مشخص

حذف نظر•
تغيير نظر•
نظرهای يک کدمشاهده ی

نظرپاسخ به يک •

روند طی شده در ساخت پروژه

تعريف 
نيازمندی های

اوليه

از محصوالت موجودمستندسازی•

مصاحبه با کاربران نهايی سامانه•

نمونه یساخت 
اوليه

اصلی سامانهنيازمندی هایپياده سازی•

نمونه یتکميل 
اوليه

اضافه کردن قابليت ثبت پاسخ برای نظر•

تغيير متن نظر•

بهبود ظاهر سامانه•

اجرای آزمايشی 
با دستياران 

آموزشی

بهبود سامانه

نحو زبان های متفاوتبرجسته سازی•

در متن نظرهانشانه گذاریزبان قايلست هایاستفاده از •

به کارگیری سامانه در
در درس ۱۳۹۶پاییز 

تهپیشرفبرنامه نویسی
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