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 عنوان فارسی مقاله :

غلتشی های یاتاقان طراحی برای محور وب چابک سیستم یک  

 عنوان انگلیسی مقاله :

A web‐based logistics management system for agile supply demand network design 

 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.  

ید.کلیک Sایاینجا (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، با فرمت ورد   

http://iranarze.ir/web+based+agile+rolling+bearing+design
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 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

 کلیک Sایید.اینجا ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، 

کلیک Sایید.اینجا همچنین برای مشاهده سایر مقاالت این رشته   
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 بخش 5- نتیجه گیری 

 رویکرد مهندسی وب محور برای اجرای سیستم پشتیبانی طراحی وب محورپیشنهاد می شود. معامری

 توزیعی برای سیستم با توجه به پیاده سازی آن با برنامه نویسی اینرتنت و جاوا ارایه می شود. این

 رویکرد به طور مفصل با مسائل اجرایی برای سیستم پشتیبان طراحی یاتاقان وب محور توسعه یافته

 توسط محققان که اهمیت زیادی در توسعه سیستم های مهندسی وب محور به خصوص برای اجرا در

 محیط های ناهمگن دارد  توصیف و بررسی می شود.  نتایج توسعه و آزمایش نشان داده است که این

 مسائل اجرایی در  دست یابی به سیستم پشتیبان طراحی وب محور به کاربرده شده در صنعت ،اهمیت

دارند. محققان متایل دارند تا این نتایج را در آینده نزدیک ارایه کنند
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