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.باشد می همسایه

 

ول با نظر به اص سامانه ايکه در بخش قبل صورت گرفت  خوشه بنديبا استفاده از 
و  Djangoاین سامانه با زبان  عقبه ي. شد پیاده سازي داشبوردطراحی رابط کاربري و 

حاصل  4و3در شکل. شد پیاده سازي React کتابخانه يرابط کاربري آن با استفاده از 
.می باشداین طراحی قابل مشاهده 

 

جمع بندي
و  یار هامعسامانه  اي بود که دانشجویان را جهت بهبود  پیاده سازيحاصل از این پروژه،  نتیجه ي

.کمک کندبراي یافتن استاد راهنماي دلخواه،  جست وجوکاهش زمان 
و زمان  سامانه هانبودن اطالعات موجود در  ساختارمنددانشگاهی،  سامانه هاينبودن  به روز

.پروژه بوددر این  محدود کنندهمحدود براي اجراي طرح از عوامل 

:کاربرد هاي صنعتی
در  جست وجوراستاي جهت در  می تواندرا ، دانشجویان  وبدر صورت قرارگیري این سامانه در 

.بنمایدکشور آمریکا یاري  دانشگاه هاي
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This is a sample text. Enter your text here

اطالعات هر استاد صفحه ي 4 شکل

دانشگاه /استاد جست وجو صفحه ي 3 شکل

نپایین به باالي استادا خوشه بندينمودار درختی از  1 شکل

خوشه بنديپس از  خوشه هااز  ستاره اينمودار  2 شکل


