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مقدمه

مسئلهی مورد نظر ساخت يک سامانهی بازبينی کد به صورت يک نرمافزار مبتنی بر وب
در اين بخش پس از بيان مقدمات و مساله و موضوع مورد بررسی در پروژه ،تاريخچهای کوتاه از مساله ذکر شود و به تناسب م
اریوضوعچند
مند يک قطعه کد کامپبوتری که گاهی ممکن است با همک
است .به بررسی اصول
پروژه به موارد زير نيز پرداخته شود.
پذيرداز انجام
صورتهای کلی
اهداف و آرمان
پروژه کد ميگويند .اين کار با هدف پيدا کردن اشتباهاتی که در
بازبينی
نفر
سوال
اصلیی نرمافزار ناديده گرفته شدند و بهبود کيفيت کلی نرم افزار صورت ميگيرد.
توسعه
فرضيه ها
برای نتايج و
ممکن
کاربردهای
قسمتی کوتاه
دستاوردهابهبود بسياری يافته است.
بازبينی کد
های
سامانه
فرآينددرباموردتوليد
اين
هدف تحقیق :در اين پروژه پيادهسازی سامانهای به منظور ساده کردن فرآيند بازبينی
کد توضيح داده ميشود .به دليل سادگی دسترسی و کار با اين سامانه ،ميتوان از آن در
آموزش برنامهنويسی بهره برد و فرهنگ بازبينی کد را از همان ابتدا بين افرادی که تازه
برنامهنويسی را شروع کردهاند جا انداخت.

نتایجهای پیشنهادی
ساختار و تکنولوژی
سامانهی بازبينی کد يک برنامهی مبتنی بر وب است که بر روی مرورگرهای امروزی از
جمله کروم وسافاری تست شده است .اين سامانه همچنين از قابليت های يک برنامهی
واکنشگرا و تک صفحه ای نيز برخوردار است .بدين معنا که نمايش سامانه بر روی
صفحهی نمايش در طيف گستردهای از دستگاه ها از تلفن های همراه تا نمايشگر
کامپيوترهای روميزی مطلوب است .تکنولوژیهای استفاده شده در ساخت سامانه به
شرح زير هستند:
• زبان برنامهنويسی جاوا
• پايگاهدادهی MySQL
• چارچوب AnguarJS

نتایج نتايج حاصل از کار
اين بخش ارائه دهندهی
ارائه
بر
عالوه
قسمت
اين
در
.
بود
خواهد
دستاورد بارز اين پروژه سامانهی بازبينی کد است .بخشهای سامانه به شرح زير
هستند:
نتايج،سامانهدر مورد ويژگیها /مزايا/
تحليل
و
 ثبتنام و ورود و خروج به
 صفحهی اصلی
دستاوردها /و  ....صحبت خواهيد کرد.
• کدهای من
فهرست الزامات کارآیی :ليست زير مجموعهای از خصوصياتی است که
وجود آنها در سامانه الزامی است:
 مشاهدهی کدهای موجود در سامانه
• برجستهسازی نحو زبانهای متفاوت
• جستجو بين کدهای موجود در سامانه
 ايجاد نظر برای يک کد مشخص
• حذف نظر
• تغيير نظر
 مشاهدهی نظرهای يک کد
• پاسخ به يک نظر

• جستجوی سريع
 بارگذاری کد
 نمايش کد و نظرات
 ثبت نظر

روند طی شده در ساخت پروژه

روش /ساختار/مدل  ....پیشنهادی
• مستندسازی از محصوالت موجود
• مصاحبه با کاربران نهايی سامانه

تعريف
نيازمندیهای
اوليه

در اين بخش به صورت مختصر و به تناسب موضوع پروژه در مورد روش /ساختار /مدل ... /استفاده شده و همچنين
معيار ارزيابی نتايج بدست آمده صحبت خواهيد کرد
 ...../و
سازی
سازی/
ابزارها/
سامانه
اصلی
شبيههای
نيازمندی
پيادهسازی
محيط پياده
•
ساخت نمونهی
اوليه

• اضافه کردن قابليت ثبت پاسخ برای نظر
• تغيير متن نظر
• بهبود ظاهر سامانه

تکميل نمونهی
اوليه

اجرای آزمايشی
با دستياران
آموزشی

• برجستهسازی نحو زبانهای متفاوت
• استفاده از قايلستهای زبان نشانهگذاری در متن نظرها

بهبود سامانه

به کارگیری سامانه در
پاییز  ۱۳۹۶در درس
برنامهنویسی پیشرفته

جمع بندی
در اين قسمت نتايج کلی حاصل شده از اين پروژه ،پياده سازی ها /نوآوریهای /و  ....انجام شده و محدوديتها مورد بحث قرار می
گيرد و پيشنهادهايی برای ادامهی مسير به عالقمندان اين حوزه ارائه خواهد شد.

جمع بندی
در اين پروژه ما به ساخت سامانهی بازبينی کد پرداختيم که به دليل سادگی استفاده از
)
اختیاری
(
مراجع
آن ميتوان از اين سامانه به منظور جا انداختن فرهنگ بازبينی کد بين افرادی که تازه
به عرصهی کدنويسی ورود پيدا ميکنند استفاده کرد .بهدليل محدود بودن زمان انجام
اساسی بازبينی کد در سامانه پياده سازی شدهاند .اين سامانه در
نيازهای
تنها
پروژه،
IEEE
استاندارد
فرمت
طبق
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