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 چکیده نامه مقاالت
 

 بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران
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ایراندانشگاه علم و صنعت   

 

 



 

  

 ت

 حامیان کنفرانس
 

 

 



 

  

 ث

 یاعضای کمیته علم

 

 دکتر علی موقر رحیم آبادی

 استاد، دانشگاه صنعتی شریف

 

 دکتر محسن کاهانی

 استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 دکتر محسن شریفی

 ایران استاد، دانشگاه علم و صنعت

 

 دکتر محمد عبداللهی ازگمی

 و صنعت ایران دانشیار، دانشگاه علم

 

 دکتر مرتضی آنالویی

 دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشیار

 

 دکتر احمد عبداهلل زاده بارفروش

 استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 دکتر محسن سریانی

 دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 دکتر هادی مرادی

 دانشیار، دانشگاه تهران

 

 دکتر محمدرضا کنگاوری

 دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 دکتر عادل ترکمان رحمانی

 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 دکتر شاهین حسابی

 دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

 

 دکتر احمد خونساری

 دانشیار، دانشگاه تهران



 

  

 ج

 اعضای کمیته اجرایی

 

 
 دکتر احمد اکبری ازیرانی

 صنعت ایراندانشیار، دانشگاه علم و 

 رئیس کنفرانس

 
 دکتر جعفر حبیبی

 فدانشیار دانشگاه صنعتی شری

 رئیس افتخاری کنفرانس

 
 دکتر جبارعلی ذاکری

 استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

 رئیس افتخاری کنفرانس

 
 دکتر محمدرضا جاهدمطلق
 استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

 مسئول امور مالی

 
 دکتر محسن شریفی

 استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

 دبیر علمی کنفرانس

 
 دکتر بهروز مینایی بیدگلی

 دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

 دبیر کنفرانس

 
 دکتر وصال حکمی

 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

هاها و نشستمسئول کارگاه  

 
پوردکتر عیسی زارع  

 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

اهها و نشستمسئول کارگاه  

 
 دکتر رضا انتظاری ملکی

 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

 دبیر اجرایی



 

  

 ح

  

 
 دکتر امیر مهدی حسینی منزه

 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

 مسئول انتشارات

 
 دکتر حسین رحمانی

 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

تبلیغاتمسئول وب، اینترنت و   

 
 دکتر مهرداد آشتیانی

 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

 مسئول وب، اینترنت و تبلیغات

 
 مهندس هاشم مشحون
 دانشگاه علم و صنعت ایران

 هماهنگی داخلی

 
 دکتر هاجر فالحتی

 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

 مسئول بخش نمایشگاه

 
 دکتر زینب موحدی

 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

 مسئول روابط عمومی

 

 
 دکتر مهدی فاضلی

 دانشیار ، دانشگاه علم و صنعت ایران

 مسئول روابط عمومی

 

 
 دکتر حاکم بیت اللهی

 استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

 دبیر اجرایی

 



 

  

 خ

 همکاران اجرایی:

 

 تبریز احرابی مژده 

 مریم اسالمی 

 رضا باقرپور 

  برادرانهلیا 

 رضا حیدری 

 یطیبه رفیع 

 جاللی شقایق سادات 

 سالم امین 

 احسان سعیدی 

 بتول سعیدی 

 راضیه شریعت پناه 

 توحید عابدینی 

 علی قادری 

 مهدی لطفی 

 سعید ملکی فر 

 هداوندی میرزایی میثم 

 محمدجواد میرشکاری حقیقی 

 هما نصیری 

 محدثه نوروززاده 

 صابر یحیی پور 

 

 

 



 

  

 د

 :محورهای کنفرانس

 

 های آیندهشبکه 

 علوم داده 

 امنیت کامپیوتر 

 های کامپیوتریبازی 

 محاسبات توزیع شده 

 مهندسی نرم افزار 

 محاسبات 

 هوش مصنوعی 

 پردازش سیگنال 

 های شناختیسامانه 

 های دیجیتالمعماری کامپیوتر و سامانه 
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 پیام رئیس کنفرانس

 بسمه تعالی

ست و  صین محترم را در بی ص شگران و متخ شما پژوه شاپیش مقدم  ن پنجمین کنفرانس بیپی

کامپیوتر ایران گرامی می یار المللیِ انجمن  یدادهای علمی بسییی دارم. این کنفرانس یکی از رو

ارزشمند در ایران است که همواره با گرد هم جمع کردن پژوهشگران و دانشجویان و مهندسین 

رای یکدیگر را بها و دستاوردهای علمی با های صنعتی فرصت تبادل یافتهها و بخشدر دانشگاه

جاد می ها ای تاریخ آن کامپیوتر ایران در  ند. کنفرانس بین المللیِ انجمن  ماه در  11و  11ک دی

صنعت ایران  شگاه علم و  شرو در علم و فن» دان شگاه پی شد. در این « آوریدان برگزار خواهد 

تر های تحقیقاتی مختلف علوم و مهندسیییی کامپیوکنفرانس ما ده شیییاخه مختلف در حوزه

شاخهسازماندهی کرده شبکهایم. این  سل آینده، علوم داده، امنیت های علمی عبارتند از  های ن

های توزیعی، های کامپیوتری، هوش مصیینوعی، پردازش سیییگنال، سیییسییتمکامپیوتر، بازی

ریزی برای برگزاری چندین افزار و معماری کامپیوتر. ما همچنین در حال برنامهمهندسیییی نرم

فید، چندین نشست صنعتی و دعوت از حداقل چهار سخنران کلیدی مطرح هستیم. با کارگاه م

های اقتصادی جدید برای ارتباطات سیار لزوم به کارگیری نسل جدیدی ظهور کاربردها و مدل

شبکه سطح باالی از  شبکه،  شش  صال، میزان باالی پو سیع ات سیار با حجم و های انتقال داده 

رود یشود. انتظار مبلیت اطمینان و اعتماد بیش از پیش احساس میکیفیت سرویس، امنیت، قا

سل پنجمشبکه شد. بتوانند یک فن( 5G) های ن آوری ارزشمند برای حصول نیازهای مذکور با

یازمند کارهای تحقیقاتی زیادی برای ولیکن این فن یه خود بوده و هنوز ن آوری در مراحل اول

ست.  شده ا سیدن به اهداف تعیین  شبکهر سیار مهمی که  سل پنجم در به دلیل نقش ب های ن

کنند، زمینه علمی امسیییال کنفرانس بین المللی اوری اطالعات امروز و آینده ایفا میارتقاء فن

های توانمند ساز و کاربردها، آوریهای نسل پنجم و ماورای آن: فنانجمن کامپیوتر ایران، شبکه

 .تعیین شده است

 یرانیاحمد اکبری ازدکتر 

 رئیس کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران

  



 

  

 ر

 :سخنرانان کلیدی

 

Seyyed Ahmad Javadi 

Title: Analytical Approaches for Dynamic Scheduling in Cloud 

Environments 

Abstract  
Scheduling is a critical component for applications running on a cluster of 

nodes. Cloud resource capacity may vary dynamically due to resource 

contention, complicating scheduling decisions, in addition to the 

traditional challenges of varying workload demand and data popularity. 

To address these issues, scheduler design decisions must be augmented 

with analytical techniques to automatically adapt to varying workload and 

system conditions. In this talk, we consider generic scheduling problems 

that arise in today’s cloud data center applications. In particular, we 

identify two popular scheduling scenarios and propose dynamic solutions 

for them. 

Bio 
Seyyed Ahmad Javadi is a researcher in the Computer Laboratory 

(CompAcctSys group) at the University of Cambridge, His primary 

research interest is computer systems including cloud computing and the 

Internet of Things (IoT). His current research involves addressing audit 

logging challenges in IoT environments, online social platforms, and cloud 

computing environments. Before joining CompAcctSys, Ahmad was 

studying at Stony Brook University where he was awarded his PhD in 

using analytical approaches for dynamic scheduling in cloud 

environments. He has also completed systems engineering and research 

internships at LinkedIn and Microsoft Research Redmond, respectively. 
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Roghayeh Joda 

Title: Artificial intelligence and Blockchain for Beyond 5G Networks 

Abstract 
5G wireless networks are currently being commercially deployed in several 

countries and the first phase of this deployment is concentrated on enhanced 

mobile broadband services. However, the next plan in Beyond 5G (B5G) 

networks is to provide the wireless connectivity for vertical industries such as 

V2X communications and factories. These industries with massive 

connections need ultra-reliable and very low latency wireless networks. 

Artificial intelligence and Blockchain are two important technologies 

empowering the wireless network to be intelligent, reliable and secure. They 

will be very essential in the wireless network since the resources are scare and 

have to be shared. Thus, in this talk, these two technologies and beyond 5G 

network services and requirements are first illustrated. Then, it is explained 

how these technologies enable B5G networks in terms of satisfying the 

required QoS of vertical industries. 

Bio 
Roghayeh Joda (M14) received the B.Sc. degree in electrical engineering from 

Sharif University of Technology, Tehran, Iran, in 1998, and the M.Sc. and 

Ph.D. degrees in electrical engineering from the University of Tehran, Tehran, 

Iran, in 2001 and 2012, respectively. During her Ph.D. studies, she has been a 

Visiting Scholar at the Polytechnic Institute of NYU, Brooklyn, NY, USA. 

She has worked as a Research Associate at University of Tehran, Tehran, Iran, 

from November 2012 to July 2013 and then as a Postdoctoral Fellow at 

University of Padova, Padova, Italy, from September 2013 to July 2014. She 

is currently the manager of 5G Plan and also a research assistant professor at 

Iran Telecommunication Research Center,Tehran,Iran. 
 
Her current research interests include network information theory, source, 

channel and network coding, resource allocation, optimization, cognitive radio 

networks, self-organized networks, caching and machine learning algorithms, 

5G networks and Internet of things. 



 

  

 س

 

Nima Yousefian 

Title: Far-field Signal Processing for Smart Home Devices with Voice 

Interface 

Abstract 
The smart home technology market is growing at a fast rate during the last 

several years. Forecasts show the size of the global smart home market reaches 

around 53 billion U.S. dollars by 2023 which is around 50% more than the 

market size in 2019. Smart home security, smart home speakers, and Internet 

connected lights products are expected to be part of this progress. For now, 

however, smart home speakers are driving the market more strongly than the 

others. Speakers such as Amazon Echo, Google Home, and Apple HomePod 

are dominating the sales all over the world. The goal of this talk is to introduce 

a brief overview of typical signal processing methods used in smart speakers, 

with focus on far-field speech processing. In particular, we show how these 

devices supposed to deal with adverse signal conditions such noisy 

environments. 

Bio  
Nima Yousefian received the B.Sc. degree in computer engineering from the 

University of Tehran, Iran, in 2006, the M.S. degree in computer engineering 

from Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran in 2009, and 

the Ph.D. degree in electrical engineering from the University of Texas at 

Dallas (UTD), Richardson, Texas, USA in 2013. During his Ph.D. studies, he 

was working on the development of microphone array noise-reduction 

algorithms that can improve speech intelligibility with application in hearing 

aids. From 2012 to 2015 he worked as a senior audio researcher in Cambridge 

Silicon Radio (Acquired by Qualcomm in 2015) in Michigan, USA. In 

September 2015 he joined Cirrus Logic Inc. in Mesa, Arizona, USA where his 

focus is research and development of signal processing algorithms with focus 

on smart home applications. His general research interests include statistical 

signal processing, speech enhancement, and microphone array signal 

processing. 
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Mahyar Shahsavari 

Title: Spiking Neural Network Implementation on Distributed 

Reconfigurable Cluster Architecture 

Abstract 
One of the promising applications that needs a highly scalable number of 

processors and parallel computing is a neural network and neuromorphic 

computation. Spiking Neural Network (SNN) acquired relevance due to 

the possibility to exploit in several applications. Taking advantages of the 

local learning capabilities makes SNN a promising method for hardware 

implementation in high throughput classification, pattern recognition, 

autonomous controls as well as neuroscience applications in 

understanding and modeling the biological brain. FPGA hardware 

implementations of Izhikevich and LIF (Leaky Integrated and Fire) model 

of neurons in a highly scalable SNN is presented in this work. 

Bio 
Mahyar Shahsavari is an associate researcher at circuit and system group, 

Imperial College London. His current research focus on cognitive 

computing and AI applications running on many-core reconfigurable 

architecture. He earned B.Sc and M.Sc in Electronics at Razi University 

and a M.Sc at Computer Engineering at Delft University of Technology, 

Netherlands. He got a PhD in computer science using memristive nano-

device in Neural Network for unconventional cognitive computing at Lille 

University, France, 2016. After his PhD he got a Lecturer/researcher 

position in Computer Science at CRIStAL lab at Lille University. Due to 

transferring research harvest to the industry, he worked as a machine 

learning specialist and data scientist at ASML and TomTom Companies 

for two years. 
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 «های آموزشی کارگاه»برنامه زمانبندی 

 المللی کامــپیوترکنفرانس بیـنپنجمینوبیست
 

 
 ارائه دهنده عنوان کارگاه

زمان 

 برگزاری
 مکان برگزاری

کاربردهای هوش   .1

مصنوعی و یادگیری 

 عمیق در صنعت سالمت

دکتر مهدی سلمانی 

جلودار، محقق ارشد 
Boston Consulting 

Group (BCG) 

دوشنبه نهم 

دی ماه  ساعت 

11:91 

طبقه دوم دانشکده 

مهندسی کامپیوتر 

اتاق دفاعیه  -

 دکتری

شبکه های تلفن همراه   .1

نسل چهارم و پنچم و 

کاربردهای مجازی سازی 

(SDN/NFVدر آن ) 

دکتر ابوالفضل دیانت، 

عضو هیات علمی دانشکده 

مهندسی کامپیوتر دانشگاه 

 علم و صنعت

 11شنبه سه 

دی ماه ساعت 

 صبح 1:91

طبقه دوم دانشکده 

مهندسی کامپیوتر 

اتاق دفاعیه  -

 دکتری

آموزش شبکه های   .9

 عصبی

مرکز تحقیقات هوش 

 مصنوعی پارت

سه شنبه دهم 

دی ماه ساعت 

 صبح 1:91

طبقه سوم 

دانشکده مهندسی 

اتاق  -کامپیوتر 

 جلسات دانشکده

تولید انیمیشن توسط   .4

 یادگیری ماشین

امین بابادی، دانشجوی 

دکتری دانشگاه آلتو، 

 فنالند

سه شنبه دهم 

دی ماه ساعت 

 صبح 1:91

طبقه سوم 

دانشکده مهندسی 

اتاق  -کامپیوتر 

 سمینار

تحلیل کالن داده با   .5

 آپاچی اسپارک

 خانم مهندس بخشنده،

عضو هیات علمی 

پژوهشگاه خواجه 

 نصیرالدین طوسی

سه شنبه دهم 

دی ماه ساعت 

19:91 

طبقه دوم دانشکده 

مهندسی کامپیوتر 

اتاق دفاعیه  -

 دکتری

آموزش شبکه های   .6

 عصبی عمیق

مرکز تحقیقات هوش 

 مصنوعی پارت

سه شنبه دهم 

دی ماه ساعت 

19:91 

طبقه سوم 

دانشکده مهندسی 

اتاق  -کامپیوتر 

 جلسات دانشکده
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 برنامه کنفرانس

 )ره(دانشگاه علم و صنعت ایران، مجتمع امام خمینی 

 

 8931یازدهم دی ماه  چهارشنبه 

 زمان برنامه

 1:11 ثبت نام

 1:91 افتتاحیه

 11:11 (1پذیرایی و ارائه پوستری مقاالت )

 11:91  1و1سخنرانی های کلیدی 

 11:11 زمان صرف ناهار و ادای نماز

 19:91 مراجعه فرمایید ( ارائه هاارائه شفاهی مقاالت در سه نشست موازی )به جزئیات جدول 

 15:11 (1) پذیرایی و ارائه پوستری مقاالت

 15:91 مراجعه فرمایید ( ارائه هاارائه شفاهی مقاالت در سه نشست موازی )به جزئیات جدول 

116:9-11 نشست صنعتی  

 

 8931دی ماه  دوازدهم شنبه پنج

 زمان برنامه

 1:11 مراجعه فرمایید ( 1جزئیات جدول ارائه شفاهی مقاالت در سه نشست موازی )به 

 11:11 (1پذیرایی و ارائه پوستری مقاالت )

 11:91   4و 9سخنرانی های کلیدی 

 11:11 زمان صرف ناهار و ادای نماز

 19:91 مراجعه فرمایید ( ارائه هاارائه شفاهی مقاالت در سه نشست موازی )به جزئیات جدول 

 15:11 (1مقاالت )پذیرایی و ارائه پوستری 

 15:91 مراجعه فرمایید ( ارائه هاارائه شفاهی مقاالت در سه نشست موازی )به جزئیات جدول 

  16:91-11 اختتامیه و اعطای جوایز به مقاالت برتر

 

 مقاالت پوستری روز اول:شماره  -1
 116و  114، 113، 111، 115، 33، 31، 14، 19، 11، 73، 75، 44، 99، 91، 15، 11، 7 

 مقاالت پوستری روز دوم:شماره  -1
 117و  111، 131، 131، 114، 119، 111، 173، 153، 155، 151، 151، 145، 144، 191، 113، 111 
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 برنامه زمانی ارائه مقاالت شفاهی

 

 15:11تا  A _ 19:91سالن  _چهارشنبه 

رئیس 

 نشست
 عنوان ارائه دهنده ساعت

ی
بر

 اک
مد

مح
ر 

کت
 د

- 
ر 

کت
د

ی
حد

مو
ب 

زین
 

 

ی
بر

 اک
مد

مح
ر 

کت
 د

19:91_  19:51 
امیرحسین 

 طاهری

ذخیره سازی در حافظه نهان و واگذاری بار در شبکه 

 های بی سیم با ارتباطات دستگاه به دستگاه

19:51_   14:11  
 مهبد حمزه

 

An Adaptive Strategy for Blacklisting in 

IEEE 802.15.4e TSCH-Based Networks 

14:11_   14:91  رضا باقرپور 
Optimizing dynamic pricing demand 

response algorithm using reinforcement 

learning in smart grid 

14:51 _ 14:91 
محمدحسین 

 هاشمی

Improving the performance of computer 
networks with a congestion control approach 

around the optimal router queue length 

11:51 _ 15:41  

محمدامین 

 نوریان

 

Joint VNF Load balancing and service Auto-
Scaling in NFV with Multimedia case study 

 15:11تا  B _ 19:91سالن  _چهارشنبه 

رئیس 

 نشست
 عنوان ارائه دهنده ساعت

ی
سار

خون
ر 

کت
د

- 
سا

پار
د 

عی
 س

تر
دک

 19:51 _ 119:9  
سیدمهدی 

 پورمحتوی

A Low-Cost Distributed Mapping for Large-

Scale Applications of Reconfigurable 

Computing Systems 

14:11 _ 119:5  
مینا 

 کیایعقوبی

ایه شبکه بر پهای لبه توزیع بهینه بارکاری در پردازش

 داربند یادگیر حافظههای دستهاستفاده از سیستم

14:91 _ 14:11 
فرنوش 

 نامجونیا

کُدگذاریِ تطبیق پپذیرِ منبع برای ارسالِ مقّید به 

تأخیرِ داده ها توسط تجهیزات حسگری اینترنت اشیاء 

 با قابلیت برداشتِ انرژی

 علی ماجد 14:91 _ 14:51
مبتنی بر توازن بار کاری در شبکه تکرار پویای داده 

 ذخیره سازی ابری

 مهدیه دالوند 14:51 _ 15:11
های مجازی در رایانش ابری توزیع تخصیص ماشین

 های تجدیدپذیرشده با دسترسی به انرژی
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 15:11تا  C _ 19:91سالن  _چهارشنبه 
رئیس 

 نشست
 عنوان ارائه دهنده ساعت

یع
بد

ز 
بی

کام
ر 

کت
د

- 
ر 

کت
د

ی
اد

تم
 اع

لح
صا

 

   

119:5_119:9  
میرعماد 

 باقری

 

ل های تعامبندی برای شبکهی یک الگوریتم خوشهارائه

 بندی مارکووپروتئینی بر اساس الگوریتم خوشه

 

114:1 _ 19:51  
پویا 

 جعفرزاده

Offline Persian Handwriting Recognition with 

CNN and RNN-CTC 
 

14:91 _ 114:1  

آزاده 

 منتظری

 

Using a New Approach in Deep Dictionary 

Learning to Handwriting Number 
Classification 

 

14:51 _ 114:9  
 علی عالمی

 

Aspect Term Extraction For Fine-Grained 

Sentiment Analysis Based On Deep CNN 
 

15:11 _ 114:5  
 مجید مبینی

 

StarGAN based Facial Expression Transfer 

for Anime Characters 
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15:51 _ 115:9  
سیده فاطمه 

 نورانی

 
نظریه بازی و یادگیری: حرکت از نقطه تعادل نش به 

 سمت بهینگی پارتو

 

16:11 _ 115:5  
صدیقه 

 خوشنویس

 

استخراج خودکار مدل تغییرپذیری خانواده فرآیندهای 

 افزار با استفاده از فرآیندکاویحرفه در خط محصول نرم

 

16:91 _ 116:1  زهرا شفیعی 

 
A test case design method for context 

aware android applications 
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15:51 _ 115:9  
 فاطمه نظری

 

Design, collection and evaluation of Persian data 
sets in real conditions for in-car voice command 

detection 

 

16:11 _ 115:5  

سید 

محمدرضا 

 موسوی

Prediction of MEMS-based INS Error using 

Interval Type-2 Fuzzy Logic System in INS/GPS 

Integration 

 

16:91 _ 116:1  

 
محسن 

 محمدی

 

تاثیر استفاده از بردارهای هویت موزون بر بهبود عملکرد 

های تصدیق هویت گوینده در شرایط عدم تطابق سیستم

 نویز
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15:51 _ 115:9  
مهدی 

 محسنی

 

Title Generation and Keyphrase Extraction from 

Persian Scientific Texts 

 

16:11 _ 115:5  
 امین هاشمی

 

ClusterRank: A fast multi-label feature selection 

method based on k-means and L2-norm 

 

16:91 _ 116:1  
 الهام هاتفی

 

Subspace Learning Augmented with Class 
Conditional Probability Estimation Based on 

SVM Classifier in Domain Adaptation 
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 پریناز کاوندی 1:11 _ 1:11

 

ارزیابی و تحلیل امنیت الیۀ فیزیکی در شبکه های بی 

 سیم مشارکتی با رله انتخابی به روش بهینه

1:41 _ 11:1  

 ریحانه 

 ربانی نژاد

 

An ID-Based Privacy-Preserving Integrity 
Verification of Shared Data Over Untrusted 

Cloud 

3:11 _ 1:41  
 فرناز 

 قطب الدینی

های افزاری در پردازندههای سختسازی تروجانقرنطینه

 های مبتنی بر مترجممنظوره با روشعام

:113 _ 11:3  مهدی نیکوقدم 
An Improved Secure Authentication and Key 

Agreement Scheme for Healthcare 

Applications 

14:3 _ 11:3  پورمحمد خدارحم 
های تحلیل و بهبود یک طرح احراز اصالت در شبکه

 اینترنت خودرویی

11 _ 3:41  فهیمه نیکخواه 
وزن تحلیل امنیتی و بهبود طرح احراز اصالت سبک

 شرما و همکاران
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 1:11 _ 1:11 

 فردوس شریفی

 

کاهش نرخ سالمندی واحد حساب و منطق با متعادل 

 کردن بارکاری هسته ها

 

1:41 _ 11:1  
 داوود داوری

 

زمان بندی مجدد تراشه های قابل بازپیکربندی به 

 صورت تکاملی با هدف بهبود پالس ساعت

3:11 _ 1:41  
 آزاده مختارپور

 

PB-IFMC: A Selective Soft Error Protection 
Method Based on Instruction Fault Masking 

Capability 

:113 _ 11:3  نسیبه حشمتی 
Characterizing the Energy Consumption and 

Maximum Coverage of 802.15.1 V4.2 for 

Wearable Home-care Monitoring Systems 

14:3 _ 11:3  صدیقه صیفی 
بررسی تاثیر افزایش زیرباند در مدل سازی 

 ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله کربنی

11 _ 3:41  علی زارعی 
ی منطق درون کمپرسور مغناطیسی تقریبی بر پایه 

 ایحافظه 
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 فاطمه علوی 1:11 _ 1:11

 

FKNDT: a Flexible Kernel by Negotiating 
between Data-dependent Kernel Learning and 

Task-dependent Kernel Learning 

1:41 _ 11:1  

سمیه 

 عیالواری

 

چندهدفه در به کارگیری معیار فازی انتخاب ویژگی 

 یادگیری بی نظارت

3:11 _ 1:41  

سجاد 

 نسبقنبری

 

 ای فارسیپرسش و پاسخ چندگزینه  شوم؟برنده می

 

:113 _ 11:3  
 سارا صیادی

 

 کنترل ترافیک مبتنی بر سیستم های چندعامله

 

14:3 _ 11:3  

وحید 

 رحمانی

 

Automated Iris Segmentation and Robust 
features Extraction Based on parallel SURF 

Feature Model 

11 _ 3:41  
 ندا ازوجی

 

خطی مبتنی بر -ایبندی چند برچسبه تکهطبقه

 حاشیهپهن بندیسلولساختار 

11:11 _ 11 
میالد 

 جوادزاده
 

تشکیل ماتریس نگاشت برای جهت یابی همدوس منابع 

 باند پهن
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 19:51_19:91  Maximum Separability by L-shapes فرناز شیخی 

14:11 _ 19:51  

فاطمه 

 سلحشور

 

ارائه روشی برای تخمین مقادیر از دست رفته برای 

دادگان پزشکی مبتنی بر مقادیر همسایگان در فضای 

 های انتخابیویژگی 

14:91 _ 14:11  
 سهیل زنگنه

 

بندی گراف برای ارائه یک مدل مبتنی بر خوشه

 گرهای توصیهسیستم

14:51 _ 14:91  

هادی 

 معصومی

 

An Ontology-based Open Data 

Interoperability Approach for Cross-Domain 
Government Data Services 

15:11 _ 14:51  
 نگار علیزاده

 

Machine Learning-based Interference 

Detection in GPGPU Concurrent Kernel 

Execution 
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19:51_19:91  
 لیال صفرپور

 

Design and collecting the speaker 

independent data set of voice commands 

for controlling the smart home appliances 
based on Persian speech 

14:11 _ 19:51  
 علی کاظمی

 

Automated Segmentation of Cardiac Fats 

On Computed Tomography Based On 

Textural Features 

14:91 _ 14:11  
 صفیه رضایی

 
Gland Segmentation in Histopathological 

Images by Deep Neural Network 

14:51 _ 14:91  

هاشم 

 محمدخانی

 

گرهای اینترنت اشیا پذیریِ اشکال در حستحمل

 های عصبیبا استفاده از شبکه

15:11 _ 14:51  

زهرا 

 نیاسبحانی

 

Localization of Fetal Head in Ultrasound 
Images by Multiscale View and Deep 

Neural Networks 
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19:51_19:91  
 سمیه چک

 

الگوریتمی ابتکاری جهت مسأله تشخیص 

 ها مبتنی بر دوری از مرکز گرافیکریختی گراف

14:11 _ 19:51  
 فرناز صباحی

 

های کیفری با یار قاضی در مورد پروندهتصمیم

 biLSTMاستفاده از معماری 

14:91 _ 14:11  
 زینب نخعی

 

رفع ناهمخوانی به کمک خوشه بندی در فضای 

 معنایی پنهان

14:51 _ 14:91  

احسان 

 جمالزاده

 

High Accuracy Multi-input DNA Logic 

Gate using the Spatially Localized DNA 

structures 

 

15:11 _ 14:51  

فاطمه 

 حمیداخالقی

 

های انتقال یادگیری و تطبیق استفاده از روش

 دامنه برای بازشناسی احساس گفتار بین دادگانی
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15:51 _ 15:91  
فرحناز 

 زمانیان

 

A Secure and Efficient Mobile Payment 

Protocol with Fair-Exchange Feature 

16:11 _ 15:51  

محمدامین 

 راکعی

 

بهبود یک پروتکل احراز اصالت سبک وزن برای 

 سرویس های موبایلی توزیع شده مبتنی 

 بر فضای ابری

16:91 _ 16:11  

 شکیب

 کماسی

 

ارائه یک روش تشخیص برای مقابله با حمالت 

 مبتی بر تقویت در شبکه های نرم افزار محور
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15:51 _ 15:91  
 حمید صادقی

 

 

 هیستوگرامی براییک شبکه عصبی کانولوشنی 

 شناسایی حالت چهره

 

16:11 _ 15:51  

غزاله 

 زادهقربان

 

 

Image Inpainting by Adaptive 

Fusion of Variable Spline 

Interpolations 
 

16:91 _ 16:11  
 مائده جمالی

 

Robustness and Imperceptibility 

Enhancement in Watermarked 
Images by Color Transformation 
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115:5 _ 19:15  
 الهام کلهر

 

 

ای برای یافتن زیرفضای مشترک رویکرد چند وظیفه

های تشخیص احساس از روی بین افراد در سیستم

 EEGسیگنال 

 

16:11 _ 115:5  
 شیما سیار

 

 

Sentiment analysis of text using Rhetorical 

Structure Theory 
 

116:9 _ 16:11  

سپیده 

 پورحاجی

 

 

A Transfer Learning Algorithm Based on 

Linear Regression for Between-Subjects 
Classification of EEG Data 
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 هرهحالت چیک شبکه عصبی کانولوشنی هیستوگرامی برای شناسایی 

 2ابوالقاسم اسداهلل راعی، 1حمید صادقی

 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران -1

hamid.sadeghi@aut.ac.ir 

 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران -2

raie@aut.ac.ir 

 

 چکیده

برانگیز در یادگیری ماشین است. شناسایی حالت چهره یکی از مسائل جالب و چالش

است، اما دقت شناسایی حالت چهره تاکنون تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده

نشده به بهبود زیادی نیاز دارد. در این مقاله یک شبکه خصوص در تصاویر کنترلبه

 دهیشود که برای وزنی حالت چهره ارائه میعصبی کانولوشنی جدید برای شناسای

 های بزرگ استفادههای کانولوشنی، از تکنیک انتقال یادگیری از شبکهاولیه الیه

وصیف پذیر برای ارائه تشود. شبکه پیشنهادی، از یک الیه محاسبه هیستوگرام مشتقمی

متصل شده بهره های کانولوشنی به الیه تمام ها در خروجی الیهآماری نگاشت ویژگی

شده، گانه جدید بر مبنای فاصله مربع کای اصالحبرد. همچنین یک تابع اتالف سهمی

است. که متناسب با فضای هیستوگرامی است، برای آموزش شبکه عصبی پیشنهاد شده

داده دقت شناسایی هفت حالت چهره با استفاده از شبکه پیشنهادی بر روی چهار پایگاه

و  11/61، 41/19، 47/31ترتیب برابر به RAFو  CK+، MMI ،SFEWشده شناخته

دهنده دقت بسیار باالی این روش در مقایسه با است که نشاندرصد بوده 14/13

 های موجود است.روش

شناسایی حالت چهره، شبکه هیستوگرامی، یادگیری عمیق، یادگیری  : کلمات کلیدی

 متریک، فاصله مربع کای.
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سیم با های بیحافظه نهان و واگذاری بار در شبکهسازی در ذخیره

 ارتباطات دستگاه به دستگاه

 2مهدی راستی، 1سیدامیرحسین طاهری

1- ah_taheri@aut.ac.ir 
2- rasti@aut.ac.ir 

 

 چیکده

دارای حافظه پنهان، فرآیند  دستگاهسازی سود ناشی از ارتباطات دستگاه به برای بیشینه

و تحویل محتوا باید به طور مشترک طراحی شده باشد. در این مقاله،  سازیذخیره

سازی و زمانبندی برای به حداکثر رساندن احتمال واگذاری موفقیت های ذخیرهسیاست

تواند فایل مورد نظر را در حافظه محلی، آمیز، به عنوان احتمال این که یک کاربر می

 ای باالیی دارند( یا از طریق لینکحافظهکننده )نودهایی که فقط ظرفیت حافظه کمک

تر از یک آستانه مشخص دریافت کند، با نرخ داده بزرگ ارتباطات دستگاه به دستگاه

شود. برای جلوگیری و کنترل تداخل در ارتباطات دستگاه به دستگاه در روش ارائه می

ه با ه در مقایسدهد کشود. نتایج نشان میتوزیع شده، از سیاست زمانبندی استفاده می

آمیز موفقیت کارهای مرتبط، رویکرد پیشنهادی ما منجر به بهبود در احتمال واگذاری

 شود.می

سازی، حافظه نهان، واگذاری بار، ارتباطات دستگاه به دستگاه، ذخیره:  کلمات کلیدی

 سیاست زمانبندی.
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ر بهای تعامل پروتئینی بندی برای شبکهی یک الگوریتم خوشهارائه

 بندی مارکوفاساس الگوریتم خوشه

  2سحر کیانیان، 1میرعماد آقاسیدباقری
 رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه کامپیوتر، مهندسی یدانشکده -1

miremadbaghery@sru.ac.ir 

 رجایی ی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهیددانشکده -1
sahar.kianian@sru.ac.ir 

 

 چکیده

ها برای درک بندی این شبکهاز آنجا که پروتئین ها عملکردهای گروهی دارند، خوشه

( یکی از MCLبهتر فرایندهای سلولی بسیار مفید خواهد بود. الگوریتم مارکوف)

اصلی  یهای تعامل پروتئینی است که پایههای خوشه بندی شبکهترین الگوریتممعروف

باشد. هرچند الگوریتم مارکوف یکی می R-MCLبسیاری ازالگوریتم های دیگر از جمله 

ما در آید، اهای تعاملی به حساب میبندی شبکهها برای خوشهترین الگوریتماز محبوب

-AARکند. در این مقاله الگوریتم طور کامالً صحیح عمل نمیها بهتشخیص خوشه

MCL ی اصلی آن الگوریتم پایهاست که معرفی شدهR-MCL  است و با افزودن یک

م دهد. در الگوریتپردازش، تخمین بهتری از قوی یا ضعیف بودن پیوندها ارائه میپیش

AAR-MCLشود که منجر به تشخیصدار می، ابتدا گراف ساده تبدیل به یک گراف وزن 

ی تعدادی مجموعه داده گردد. نتایج آزمایشات بر روبهتر قدرت پیوندها در شبکه می

 R-MCLاستاندارد حاکی از افزایش کیفیت خوشه بندی الگوریتم پیشنهادی نسبت به 

 است که این مهم با افزایش ماژوالریتی مشهود است.

 (MCL) بندی، الگوریتم مارکوفهای تعامل پروتئینی، خوشهشبکه: کلمات کلیدی

 

mailto:miremadbaghery@sru.ac.ir
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کردن بارکاری  کاهش نرخ سالمندی واحد حساب و منطق با متعادل

هاهسته  

 9شاهین حسابی ،1نظام رهبانی ،1فردوس شریفی

دانشگاه صنعتی شریف، تهران -1  
fsharifi@ce.sharif.edu 

 های بنیادی، تهرانپژوهشکده علوم کامپیوتر، پژوهشگاه دانش -1
rohbani@ipm.ir 

 دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران -9
hessabi@sharif.edu 

 چکیده

های ساخت تراشه باعث افزایش نرخ شدن ابعاد ترانزیستورها در فناوری کوچک

ی های قابلیت اطمینان در پردازندهسالمندی، به عنوان مهمترین عامل تهدید کننده

ترین عوامل وقوع سالمندی، ناپایداری حاصل از بایاس و دما است. از مهم امروزی شده

 یهای ترکیبی مدار باعث نقض دورهدر بخشو تزریق حامل داغ هستند. این دو پدیده 

 یهای ترتیبی باعث کاهش مقاومت در برابر تغییر ناخواستهپالس ساعت و در بخش

ترین واحدهای شوند. با توجه به این که واحد حساب و منطق یکی از فعالداده می

شدت در شود، این واحد به تراشه است و عموماً در تراشه تبدیل به یک نقطه داغ می

های مختلف معرض سالمندی قرار دارد. در این مقاله، با توجه به اینکه دستورالعمل

شوند، با استفاده از های متفاوتی از واحد حساب و منطق میباعث سالمندی در بخش

بندی دستورات و متعادل کردن بارکاری واحدهای اجرایی در طول زمان، سعی در زمان

شین های پیو منطق، با سربار کارایی کمتر نسبت به روشکاهش سالمندی واحد حساب 

را داریم. روش پیشنهادی با ثابت نگه داشتن میانگین زمان اجرا، درصد استفاده از 

ها و همچنین دمای هر هسته، افزایش ولتاژ آستانه در اثر سالمندی را به میزان هسته

 دهد.کاهش می 97%

  ان، واحد حساب و منطق، زمانبندی.سالمندی، قابلیت اطمین: کلمات کلیدی
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ای برای یافتن زیرفضای مشترک بین افراد در رویکرد چند وظیفه

 EEG های تشخیص احساس از روی سیگنال سیستم

 2بهزاد بختیاری، 1الهام کلهر

 کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد -1

e.kalhor333@sadjad.ac.ir 

 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد -1
bakhtiari@sadjad.ac.ir 

 چکیده

کنند. از این رو نیاز به بازشناسی ها ایفا میاحساسات، نقش مهمی را در ارتباطات انسان

های اخیر خودکار آن برای بهبود ارتباط انسان و رایانه افزایش یافته است. در سال

ز احساس ا تشخیص احساسات درونی افراد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه

ی بیولوژیکی، عالوه بر تشخیص و درمان به موقع هاطریق پردازش سیگنال

های روانی، در علوم مبتنی بر تعامالت انسان و رایانه نیز نقش مهمی بازی ناهنجاری

موال که معگردد. اما با توجه به اینهای زیادی در این زمینه میکند و باعث پیشرفتمی

ال مغز زیاد است، رسیدن به های استخراج شده از سیگنها و تعداد ویژگیتعداد کانال

اشد های موثر و مشترک بین افراد بای که تشکیل شده از ویژگیزیر فضایی کاهش یافته

بسیار با اهمیت است. از طرفی این زیر فضا بایستی به نحوی باشند که در مواجهه با 

افراد جدید کارایی مناسبی داشته باشد. به همین منظور در این مقاله برای بدست 

وردن زیرفضای کاهش یافته مرتبط با احساسات و مشترک بین افراد، رویکرد چند آ

و  SEEDای ارائه شده است. برای نشان دادن کارایی روش پیشنهادی از دادگان وظیفه

DEAP دهند که روش پیشنهادی نسبت به استفاده شد. نتایج آزمایشات نشان می

 های مطرح در این حوزه کارایی بهتری دارد.روش

ای، یادگیری زیرفضای مشترک، پردازش یادگیری ویژگی چند وظیفه کلمات کلیدی:

 های مغزی، تشخیص احساس، کاهش بُعد.سیگنال
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صورت تکاملی با هدف کربندی بههای قابل بازپیبندی مجدد تراشهزمان

 بهبود پالس ساعت

 3مجتبی شاکری، 2مهدی امینیان ،1داود داوری
 های کامپیوتری، دانشگاه گیالن، رشتدانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری سیستم -1

Davari15@msc.guilan.ac.ir 

 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه گیالن، رشت -1
Mahdi.aminian@guilan.ac.ir 

 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه گیالن، رشت -9
Shakeri@guilan.ac.ir 

 

 چکیده

های فراابتکاری در کنار یکدیگر، افزارهای قابل بازپیکربندی و الگوریتمقرار گرفتن سخت

ده ارائه بینی نشهای خودسازگار برای شرایط پیشدیدگاه جدیدی در طراحی سیستم

صورت تکاملی بندی مجدد بهسازی تکنیک زمانکرده است. ما در این مقاله با پیاده

ایم با ارائه فضای جستجوی جدید توسط الگوریتم ژنتیک به بهبود فرکانس سعی کرده

بندی ( کمک کنیم. تکنیک زمانFPGAافزارهای قابل بازپیکربندی )کاری در سخت

در طول مدار، در کنار حفظ تابع، باعث بهبود کارآیی مدار مجدد با جابجایی رجیسترها 

سازی شده، با در نظر گرفتن حداقل تعداد رجیستر عملیاتیِ شود. الگوریتم پیادهمی

. کندهای بهینه از مدار میممکن برای پالس ساعت مورد نظر، اقدام به تولید جمعیت

درصد کاهش در تعداد  175اری و درصد در فرکانس ک 1773سازی بهبود نتایج این پیاده

 دهد.رجیسترهای مدارهای تست شده را نشان می

تکاملی،  بندیهای قابل بازپیکربندی، زمانالگوریتم ژنتیک، سیستم :کلمات کلیدی

FPGA. 
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 نظریه بازی و یادگیری: حرکت از نقطه تعادل نش به سمت بهینگی پارتو

 1شیرین میرعابدینی، 1سیده فاطمه نورانی

 عضو هیات علمی گروه فناوری و مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور -1

 ، تهران، ایران9637-13935صندوق پستی  
 f_noorani@pnu.ac.ir 

 عضو هیات علمی گروه فناوری و مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور -1

  ، تهران، ایران9637-13935صندوق پستی  

sh_mirabedini@pnu.ac.ir 

 

 چکیده

با توجه به اهمیت حوزه یادگیری و آموزش، شاهد به کارگیری علوم مختلف در این 

حوزه هستیم. در این مقاله از دیدگاه نظریه بازی به محیط یادگیری نگاه خواهیم داشت. 

ها، با استفاده از با توجه به اهمیت نقطه تعادل نش و بهینگی پارتو در نظریه بازی

پویا، به بررسی میزان فعالیت یادگیرندگان در این نقاط  های یک محیط مشارکتیداده

 خواهیم پرداخت. 

های آن در این تحقیق استفاده شده است، بر پایه نظریه ایی که دادهمحیط مشارکتی

 بازی طراحی و پیاده سازی شده است.

دهد که در محیط یادگیری، دستاورد بیشتر در بهینگی نتایج تحقیق حاضر نشان می

 دانشجویان را به بازی بیشتر در این نقطه نسبت به تعادل نش راغب نموده است.  پارتو

 

 .یادگیری، نظریه بازی، تعادل نش، بهینگی پارتو: کلمات کلیدی
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آوری دادگان مستقل از گویشور حاوی فرامین صوتی برای طراحی و جمع

 کنترل لوازم خانگی هوشمند مبتنی برگفتار فارسی

 9واالالهه همایون ، 1شیما طبیبیان، 1کلخورانلیال صفرپور 
 دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران -1

safarpour@mail.sbu.ac.ir 

 استادیار، پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران -1

sh_tabibian@sbu.ac.ir 

 گلد اسمیت، دانشگاه لندن، لندن استادیار، دانشکده کامپیوتر، -9

e.homayounvala@gold.ac.uk 

 چکیده

های پردازش گفتار، استفاده از گفتار عالوه بر امروزه با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و سیستم

ها با یکدیگر در تعامالت میان انسان و ماشین نیز ورود پیدا کرده است. یکی از تعامالت انسان

داشتن هر سیستم بازشناس گفتار، وجود دادگان غنی برای آموزش و ارزیابی  نیازهای اولیه برای

باشد. با توجه به در دسترس نبودن دادگان حاوی فرامین صوتی برای کنترل لوازم خانگی آن می

آوری و ارزیابی یک مجموعه هوشمند به زبان فارسی، در این مقاله به بررسی روند طراحی، جمع

مستقل از گویشور برای کنترل لوازم خانگی هوشمند )تلویزیون، ضبط  دادگان فرامین صوتی

صوت، المپ( مبتنی بر گفتار فارسی پرداخته شده است. این دادگان به دو بخش آموزش و 

آزمون تقسیم شده است.  برای ارزیابی دادگان از روش مدل مخفی مارکف و روش حافظۀ کوتاه 

ارزیابی دادگان مبتنی بر مدل مخفی مارکف نشان  مدت ماندگار استفاده شده است. نتایج

دهد که بازشناس کلمات آموزش یافته بر روی دادگان مذکور در بهترین حالت از صحت می

است. همچنین نتایج   %1برخوردار بوده و میزان خطا در سطح کلمه تنها  %31و دقت  34%

که دقت بازشناسی در سطح کلمه ارزیابی مبتنی برحافظۀ کوتاه مدت ماندگارحاکی از آن است 

 .است %31با بهترین تنظیمات از میان تنظیمات مختلف انجام شده، حدودا برابر با 

فرامین صوتی مستقل از گویشور، لوازم خانگی هوشمند، دادگان گفتاری  :کلمات کلیدی

  .فارسی، مدل مخفی مارکف، حافظۀ کوتاه مدت ماندگار
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جموعه دادگان فارسی در شرایط واقعی آوری و ارزیابی مطراحی، جمع

 برای تشخیص فرامین صوتی در خودرو

 9واالالهه همایون ،1شیما طبیبیان،  1فاطمه نظری

 انشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهراند -1

 Fat.nazari@mail.sbu.ac.ir  
 sh_tabibian@sbu.ac.ir جازی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، استادیار، پژوهشکده فضای م -2

 e.homayounvala@gold.ac.uk ، استادیار، دانشکده کامپیوتر، گلد اسمیت، دانشگاه لندن، لندن -3

 

 چکیده

ها به شمار ترین روش برقراری ارتباط بین انسانترین و کارآمدترین، آسانگفتار طبیعی

گفتار به سیستمی که توانایی دریافت صدا را دارد، این امکان رود. فناوری تشخیص می

دهد که صحبت کاربر را متوجه شود. بنابراین، دیگر نیاز بسیار کمتری به برقراری را می

باشد. فناوری تشخیص گفتار در ارتباط فیزیکی بین انسان و وسیله موردنظر می

های رو، خواندن نامههای مختلفی ازجمله تشخیص فرامین صوتی در خودحوزه

به صوت، خواندن صفحات وب برای افراد نابینا، لوازم  GPSالکترونیکی، تبدیل خروجی 

 آوریخانگی هوشمند و غیره قابل استفاده است. در این مقاله به پروسه طراحی، جمع

و ارزیابی مجموعه دادگان به زبان فارسی برای رابط صوتی خودرو با هدف کمترین 

یر منفی بر تمرکز راننده پرداخته شده است. ضبط دادگان با استفاده از تلفن میزان تاث

همراه و در شرایط واقعی خودرو صورت گرفته است. مجموعه دادگان این مقاله به دو 

 دهند که کاراییمی اند. نتایج ارزیابی دادگان نشانبخش آموزش و آزمون تقسیم شده

آموزش یافته بر روی این دادگان، در بهترین  بازشناس کلمات تشکیل دهنده فرامین

برخوردار بوده و میزان خطا در سطح کلمه   96/11%و دقت  61/19%حالت از صحت 

 باشد.می 64/17%نیز 

دادگان فارسی، تشخیص فرامین صوتی، رابط صوتی، تلفن همراه،  کلمات کلیدی:

 .خودرو، مدل مخفی مارکف



 

  

 

 

 11  

 استفاده از نظریه ساختار بیانیوتحلیل احساسات متن با تجزیه

 9احمد یوسفان، 1ایوب باقری، 1شیما سیار

 کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان. دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و -1
Sayyarshima@grad.kashanu.ac.ir 

 a.bagheri@uu.nl، استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه اوترخت، هلند -1

 yoosofan@kashanu.ac.ir ،بی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشانمر -9

 

 چکیده 

ی های تحقیقاتی در حوزهترین زمینهوتحلیل احساسات یکی از برجستهامروزه تجزیه

پردازش زبان طبیعی است و هدف این مقاله طبقه بندی احساس متن به دو دسته 

گرفته شدن اطالعات ساختاری گفتار همواره چالش اصلی  مثبت و منفی است. نادیده

بندی متن است. نظریه ساختار بیانی محتویات یک متن را به های سنتی طبقهدر روش

کند و ارتباط سلسله مراتبی آن را در هایی با سطوح مختلف اهمیت تقسیم میبخش

 گیرد.نظر می

شود. متن هر گاه بررسی میوب در این پژوهش نظرات کاربران در مورد محصوالت یک

شود و شود سپس یک طرح وزنی تعریف میابتدا به درخت گفتمان تجزیه می نظر

شود. هدف این پژوهش ارائه روشی است که بر اساس جایگاه احساس متن محاسبه می

کلمات کارکند و احساس متون را در سطح سند با استفاده از نظریه ساختار  معنایی

کیه بر قواعد وزنی بدست آورد. هرچند این قواعد نیاز به درک و مطالعه زبان بیانی و با ت

گیری پارامتری جدید در قواعد است با در نظر شناسی دارد، با این وجود سعی شده

های انجام ( بهبود داده شود. با توجه به آزمایشFوزنی، معیارهای ارزیابی )صحت و 

درصد است. این نتایج  F 3/71صد و معیاردر 1/67شده بهترین نتیجه مقدار صحت 

  درصد بهبود داده است. 1نسبت به دو مقاله مشابه پیشین مقدار صحت را 

تجزیه وتحلیل احساسات، مبتنی بر قاعده، نظریه گفتمان بیانی، واحد  کلمات کلیدی:

 گفتمان ابتدایی.
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با  سیم مشارکتیهای بیارزیابی و تحلیل امنیت الیۀ فیزیکی در شبکه

 رلۀ انتخابی به روش بهینه

 2محمد ترابی، 1پریناز کاوندی
 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران. -1

pa.kavandi@mail.sbu.ac.ir 

 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران -1
m_torabi@sbu.ac.ir 

 چکیده

ابراتی سیم مخهای بیارزیابی و تحلیل امنیت الیۀ فیزیکی در شبکه در این مقاله، به

 هایارسال با انتخاب بهترین رله به روش بهینه در کانال-و-رلۀ مشارکتی تقویت

شود. از روش انتخاب بهترین رلۀ سیم با مدل محوشدگی رایلی پرداخته میمخابراتی بی

 امنیت الیۀ فیزیکی در جهت مقابلهارسال برای بهبود -و-در سیستم مشارکتی تقویت

 شود. در واقع به دلیل ماهیتبا شنود و استراق سمع توسط کاربران غیرمجاز استفاده می

 ایهسیم، عالوه بر گیرندة اصلی مربوط به کاربران مجاز، گیرندههای بیارسال در شبکه

رسالی از طرف مربوط به کاربران غیرمجاز  و شنودگر نیز قادر به دریافت اطالعات ا

باشند. در سیستم مورد بررسی در این مقاله، برای ارزیابی و تحلیل امنیت فرستنده می

الیۀ فیزیکی، رابطۀ ریاضی برای ظرفیت محرمانگی الیۀ فیزیکی را تعیین نموده و با 

استفاده از آن، نتایج عددی عملکرد امنیت الیۀ فیزیکی در حاالت مختلف مورد بررسی 

کارلو برای ارزیابی صحت و دقت رابطۀ -های مونتسازیرد. به عالوه، شبیهگیقرار می

دست آمده، آورده شده است.  نتایج عددی ارائه شده نشانگر این است که سیستم به

ای با انتخاب بهترین رله به روش بهینه، امنیت الیۀ فیزیکی مخابراتی مشارکتی رله

 هد. دبه میزان قابل توجهی افزایش و بهبود میای را های مخابراتی مشارکتی رلهسیستم

دگی محوش بهترین رله، ای، انتخابامنیت الیۀ فیزیکی، مشارکت رله :کلمات کلیدی

 .محرمانگی رایلی، متوسط ظرفیت
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بر  ها مبتنیالگوریتمی ابتکاری جهت مسأله تشخیص یکریختی گراف

 دوری از مرکز گراف

 2سمیه چک، 1علی نوراله

 افزاراستادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، آزمایشگاه تحقیق و توسعه نرم  -1

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران

nourollah@aut.ac.ir 

 افزاردانشجوی کارشناسی ارشد، آزمایشگاه تحقیق و توسعه نرم -1

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران
somayeh_check@sru.ac.ir 

 چکیده

ها از مجموعه مسائل باز از لحاظ پیچیدگی محاسباتی است که له یکریختی گرافمسأ

مشخص  NP-Completeیا  Pمشخص است ولی تعلق آن به  NPفقط تعلق آن به کالس 

ای هنوز ناشناخته است و لذا زمینه برای تحقیق حل مسأله در زمان چندجملهنیست. راه

ای برای این مسأله جزو های چندجملهو الگوریتمباشد. از این رپردازی فراهم میو ایده

های تعیین یکریختی شوند. این مقاله به بررسی راهمحسوب می های ابتکاریالگوریتم

پردازد. الگوریتمی دو گراف متناهی با یکدیگر و ارائه یک روش ابتکاری جدید می

پس کند و سمی کد پرانتزی تبدیل شود که گراف ورودی را به یک رشتهپیشنهاد می

شوند و یکریختی به جای مقایسه دو گراف رشته کدهای آن دو گراف با هم مقایسه می

 𝑂(𝑛𝑒)شود. زمان اجرای این الگوریتم ها تشخیص داده مییا عدم یکریختی میان آن

بدون  و همبند"های برای گراف "گذاری کانونیبرچسب" هایاست و در دسته الگوریتم

سازی این الگوریتم و بررسی نتایج آن مشخص شد که د. بعد از پیادهقرار دار "برچسب

به درستی  های غیریکریخت، عدم یکریختی میان گراف%33با عملکرد صحیح بیشتر از 

 شود. تشخیص داده می

اف گذاری کانونی، گرای، برچسب، الگوریتم چندجملهیکریختی گراف کلمات کلیدی:

 .ابتکاری ساده همبند، الگوریتم
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 یبا استفاده از معمار یفریک یهادر مورد پرونده یقاض یاریمتصم
biLSTM 

 1فرناز صباحی

 دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.، برقروه گ -1
f.sabahi@urmia.ac.ir 

 

 چکیده

 یک(  biLSTMمقاله، با بسط  استفاده از شبکه حافظه کوتاه و ماندگار دوطرفه ) ینا

گذشته و  یند،  فراbiLSTM. دهدیم یشنهادپ یمسائل کاربرد یبرا یدجد یمعمار

عه به مطال یشنهادیپ یستممنعکس کند. س تواندیطور کامل مرا به هایژگیو یندهآ

 یمتصم یبرا یشنهادی،پ گیرندهیمتم تصمیسشده است. در ساعمال ییقضا یمورد

روش  ینشده است. در انش خبرگان استفادهاز دو رمزگذار و دا biLSTMمؤثرتر بعد از 

بودن مؤلفه در اصالح  یدیو کل شودیم یها بررسپرونده، نوع مؤلفه یبا مشاهده اجزا

هم بر روی  biLSTM در روش پیشنهادی، ابتدا. گیردیها موردتوجه قرار موزن

شود. ی پرونده و هم بر روی حکم که دو بخش تبرئه و محکوم است اعمال میهامؤلفه

طراحی این  .شودمشخص می مؤثرتری هامؤلفهدقت عملکرد بر اساس تمرکز بر روی 

باشد. یمدر زمان آموزش توسط رمزگذارها  هاوزنی گذاراشتراکمعماری  بر اساس 

 یگرد یهابا روش ییقضا یدر مورد مطالعات یشنهادیپ گیرندهیمتصم یستمس یجنتا

با  یشنهادیشده است. روش پمشخص یشنهادیروش پ یاند که برترشده یسهمقا

ها آن یرگذاریها و شناخت تأثاکثر عامل یریکارگمناسب و به یالگو یک یطراح

تعاقباً کننده باشد و مکمک یاربس تواندیتر مدرست در زمان کوتاه یمتصم یکدرگرفتن 

و حس  دهدیرا کاهش م یو اطاله دادرس یدنظرتجد یهادادگاه یلتشک هایینههز

 .دهدیم یشقضا را افزا یستمجامعه به س عتمادا

 .دوطرفه LSTM یی،قضا یهاپرونده گیری،یمتصم کلمات کلیدی:
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 رتنظابه کارگیری معیار فازی انتخاب ویژگی چندهدفه در یادگیری بی

 2سید پیمان ادیبی، 1سمیه عیالواری
 مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهاندانشجوی دکتری، گروه مهندسی هوش مصنوعی، دانشکده  -1

somayeh.ayalvari@eng.ui.ac.ir 

 گروه مهندسی هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان استادیار،-1   
adibi@eng.ui.ac.ir  

 

 چکیده

های طبیعی جهت حل از پدیده فتنگر و با الهام 1361 دهههای تکاملی از الگوریتم

لگوریتم اها نوع از این الگوریتمترین معروف. اندفتهسازی مورد توجه قرار گرمسائل بهینه

های متعددی توسعه داده شده است. از سوی دیگر تا کنون از جنبهکه  ،ژنتیک است

ای عهوانتخاب ویژگی که یک گام مهم در شناسایی الگو است، به انتخاب بهینه زیرمجم

پردازد، و به همین جهت نیازمند ها برای تحقق نوعی کاهش بعد کارآمد میاز ویژگی

های بهینه سازی مناسب است. در این مقاله از تکنیک الگوریتم ژنتیک مرتب الگوریتم

های بهینه که برای فرآیند برای انتخاب ویژگی (NSGA-II) 1سازی نامغلوب نوع 

شود. در این الگوریتم استفاده از معیارهای ، استفاده میشناسایی الگو ضروری هستند

های اضافی، و کمینه بهینه سازی فازی جهت انتخاب ویژگی های مرتبط، حذف ویژگی

کردن گروه انتخاب شده اصلی پیشنهاد شده است. نتایج کارایی مناسب حاصل از روش 

 .دهدپیشنهادی را در مقایسه با کارهای پیشین مرتبط نشان می

الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی چندهدفه، معیار فازی، یادگیری بدون  کلمات کلیدی:

 .نظارت، انتخاب ویژگی
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 رفع ناهمخوانی به کمک خوشه بندی در فضای معنایی پنهان

 2علی احمدی، 1زینب نخعی
، تهران دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی کامپیوتر، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، -1

 zeinab.nakhaei@srbiau.ac.ir ،ایران

 پژوهشگاه دانشهای بنیادی، پژوهشکده علوم کامپیوتر، تهران، ایران -1

 استادیار ، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران -1
ahmadi@kntu.ac.ir 

 

 چکیده

ها به معنی به دست آوردن مقدار یکتا و درست سازی دادهرفع ناهمخوانی در یکپارچه

های ارائه از میان مقادیر مختلف تولید شده برای یک موجودیت خاص است. به روش

های همجوشی ارائه شده شود. اکثر روشها گفته میشده برای این کار همجوشی داده

نند و کتاکنون بر اساس تخمین قابلیت اطمینان به منبع تولیدکننده داده عمل می

اند. ها بهره برده تعداد کمی از مقاالت از اطالعات موجود در رابطه میان موجودیت

هاست. ها، چگونگی تشخیص وجود رابطه میان موجودیتچالش اصلی در این روش

ها توجه کرده و با استفاده های ظاهری میان موجودیترویکردهای قبلی تنها به ویژگی

اند.  در این مقاله، روشی پیشنهاد میان آنها را تخمین زده از یک تابع شباهت، ارتباط

بندی آنها، ها به یک فضای معنایی پنهان و سپس خوشهشده است که با بردن داده

زند. آنگاه با تعریف یک تابع اطمینان براساس ها را تخمین میرابطه میان موجودیت

کند. روش پیشنهادی بر یین میها، مقادیر درست را تعها از مراکز خوشهفاصله داده

سازی و ارزیابی شده است. سازی شده و واقعی پیادهروی سه دسته داده مصنوعی، شبیه

 هایی که تعداددهد که  روش پیشنهادی به ویژه در محیطنتایج بدست آمده نشان می

 کند.ها بهتر عمل میمنابع قابل اطمینان در آنها کم است، از سایر روش

ای، فضای ها، رفع ناهمخوانی، یادگیری ماشین رابطههمجوشی داده دی:کلمات کلی

 .معنایی پنهان
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منظوره با های عامافزاری در پردازندههای سختسازی تروجانقرنطینه

 افزاری مبتنی بر مترجم های نرمروش

 2علی جهانیان،  1الدینیفرزانه قطب
 تهران، ، بهشتی شهید دانشگاه کامپیوتر، علوم و مهندسی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده -1

f.ghobaddini@sbu.ac.ir 

 تهران، ، بهشتی شهید دانشگاه کامپیوتر، علوم و مهندسی دانشیار دانشکده -1
jahanian@sbu.ac.ir 

 

 

 چکیده

ای طور فزایندهبا جهانی شدن فرآیند طراحی و ساخت نیمه هادی، مدارهای مجتمع به

عتی، های صندر بسیاری از سامانهشوند. پذیر میمخرب و تغییرات آسیبهای به فعالیت

هایی از سیستم مشاهده شده است، اما معموالً تغییر شواهدی در مورد ناامنی بخش

سیستم و جایگزینی قطعات نامطمئن ساده نیست. در بسیاری از شرایط قطعه جایگزین 

معماری سیستم و دستکاری آن با ریسک برای اجزای مشکوک وجود ندارد و یا تغییر 

 سازی تروجان به کمکباالیی همراه است. در این شرایط ممکن است بتوان با قرنطینه

ر افزاری روی بستافزار سیستم، تروجان را غیر فعال کرد و عمالً الیه امن نرمتغییر نرم

 افزاری ناامن ایجاد نمود. سخت

در  ترین نوع تروجانکه از رایج -ان در بانک ثبات کردن یک تروجدر این مقاله قرنطینه

منظور اجرای امن یک برنامه بر های مبتنی بر مترجم بهبا روش  -باشد ها میپردازنده

 منظورهشود. ایده ارائه شده روی پردازنده عامافزاری ناامن ارزیابی میروی بستر سخت

ه دهد کسازی نشان مینتایج شبیهسازی شده و مورد ارزیابی قرارگرفته است. پیاده

طور مؤثر با سربار زمان اجرای مناسب تواند بهسازی پیشنهاد شده میهای قرنطینهروش

 مورد استفاده قرار گیرد.

 افزاری، مترجم.کردن تروجان سختپردازنده، قرنطینهکلمات کلیدی: 
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های موبایلی وزن برای سرویسبهبود یک پروتکل احراز اصالت سبک

 شده مبتنی بر فضای ابریتوزیع

 1لقا معظمی گودرزیفرخ، 1محمدامین راکعی
 m.rakeei@sbu.ac.ir ،دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی -1

 f_moazemi@sbu.ac.ir ،استادیار پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی -1

 چکیده

افزاری موبایلی بر بستر اینترنت، سبب شده است نرم هایگسترش استفاده از سرویس

هایی به منظور سهولت دسترسی افزار عالوه بر تالش برای یافتن روشپژوهشگران حوزه نرم

های محاسباتی و عملیاتی فضای ابری، ها از جمله استفاده از ظرفیتگونه سرویسکاربران به این

اهکاری ر اطالعات تبادل شده نیز حفظ گردد. لذا ارائهدر تالش باشند تا امنیت کاربر، سرویس و 

های فضای ابری استفاده کند و از سوی دیگر امنیت کارآمد و ارزان که از یک سو از قابلیت

دهندگان و کاربران را تضمین کند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. ثمره سرویس

های شده در فضای ابری برای سرویسهای احراز اصالت توزیعچنین رویکردی ظهور مدل

  باشد.موبایلی می

مبنا یک پروتکل احراز اصالت دوطرفه در فضای ابری -اخیراً با استفاده از رمزنگاری شناسه

-های امنیتی پروتکلموبایلی ارائه شده است، که طبق ادعای طراحان آن، عالوه بر جبران ضعف

کارایی مناسبی را تامین کند. در این مقاله با تحلیل و های مشابه پیشنهاد شده، توانسته است 

 نشت راز موقت بررسی پروتکل مذکور، نشان داده شده است که این پروتکل در مقابل حمله

پذیر بوده و فاقد امنیت کلید نشست است. همچنین نشان داده شده است این طرح در آسیب

ی بدکار نیز دچار ضعف است و امنیت دهندهی جعل هویت کاربر توسط سرویسبرابر حمله

های ارتباطی و مقاله ضمن حفظ هزینه ارائه شده در این کافی را ندارد. پروتکل بهبودیافته

 های امنیتی بیان شده را مرتفع نموده است.محاسباتی پروتکل اصلی، ضعف

-جفت ،مبنا، جعل هویت، امنیت کلید نشست-سرویس ابری موبایلی، شناسهکلمات کلیدی: 

 وزن.شوندگی دوطرفه، راز موقت، احراز اصالت دوطرفه، سبک
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های انتقال یادگیری و تطبیق دامنه برای بازشناسی استفاده از روش

 احساس گفتار بین دادگانی

 3فاطمه حمیداخالقی ،2فاطمه شیراوند ،1بابک ناصرشریف

1- bnasersharif@kntu.ac.ir 
2- f.shiravand@email.kntu.ac.ir 

 3- f.hamidakhlaghi@email.kntu.ac.ir 
 

 چکیده

های معمول بازشناسی احساس گفتار، معموال توزیع دادگان منبع )آموزش( درسیستم

ا ها برای گفتار بشود . اما دقت این سیستمو هدف )آزمایش( یکسان در نظر گرفته می

دف، با افت مواجه لهجه یا زبان دیگر و در حالت متفاوت بودن توزیع دادگان منبع و ه

های انتقال یادگیری و تطبیق دامنه توان از روششود.  برای حل این مشکل، میمی

شود. در روش استفاده کرد. در این مقاله، دو روش برای حل این مشکل پیشنهاد می

پیشنهادی اول،  ابتدا مدل با دادگان منبع و سپس با بخشی از دادگان هدف آموزش 

 شود، سپسمیپیشنهادی دوم، ابتدا مدل با دادگان منبع آموزش داده  در روشبیند. می

ود شی تطبیق خطی در ورودی به مدل اضافه میبرای تطبیق با دادگان هدف، یک الیه

 هایبیند. برای ارزیابی روشی جدید با بخشی از دادگان هدف آموزش میو صرفا الیه

نتایج  است.تارهای متفاوت استفاده شدهی عصبی عمیق با ساخپیشنهادی از چهار شبکه

)زبان   EMODBدادگان منبع( و -) زبان انگلیسی IEMOCAPها بر روی  دادگان روش

است.  نتایج بیانگر این هستند که روش دادگان هدف( مورد ارزیابی قرار گرفته-آلمانی

روی  %96و روش پیشنهادی دوم به طور نسبی  %95پیشنهادی اول به طور نسبی 

 ینسبت به مدل پایه )مدل بدون استفاده از انتقال یادگیری و الیه EMODBدادگان 

 اند.تطبیق( افزایش دقت داشته

 ینتقال یادگیری، شبکهبازشناسی احساس گفتار، تطبیق دامنه، ا:کلمات کلیدی

  .عصبی عمیق
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استخراج خودکار مدل تغییرپذیری خانواده فرآیندهای حرفه در خط 

افزار با استفاده از فرآیندکاویمحصول نرم  

 *2صدیقه خوشنویس، 1دینا خدایاری تهرانی نژاد

ایران کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مالرد، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، -1  
d.khodayari@iaumalard.ac.ir 

 استادیار ، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران -1
s.khoshnevis@qodsiau.ac.ir 

 

 چکیده

 کربندییقابل پ هاییستمس یاافزار در خط محصول نرم یدیمفهوم کل یک ییرپذیریتغ

 یریییرپذآن در قالب مدل تغ یسازمدل ییرپذیری،قدم جهت تحقق تغ یناست. نخست

مهم  یهااز فرآورده یکی. باشدیو قابل استفاده مجدد م یهپا ییدارا یکبه عنوان 

 ی،مدون قبل یهاصورت عدم وجود مدل درحرفه هستند که  یفرآیندها ی،سازمان

 یاربس یشوارتوجه به د با ها کشف شوند.سازمان یدادرو یهابر اساس نگاره بایستیم

 ینحرفه از ا یفرآیندها ییرپذیریمدل تغ یددر تول یانسان یبروز خطا یو احتمال باال

فرآیند حرفه در  ییرپذیریخودکار جهت استخراج مدل تغ یروش یازمندها، ننگاره

 یکبه ارائه  یقتحق ینا در .باشیمیم یاحتمال یو زمان و خطا ینهکاهش هز یراستا

ر د یشنهادیآلفا پرداخته شده است. روش پ یتمگسترش الگورروش خودکار بر اساس 

و بر اساس  BPFMفرآیند حرفه با متامدل  ییرپذیریسه فاز به استخراج مدل تغ

 یشنهادی،نشان دهنده آن است که روش پ یابیارز یج. نتاپردازدیم یدادرو یهانگاره

 یارحاصل از آن از مع یخروج باشد،یو قابل انجام م یساز یادهقابل پ یر،بردپذرکا

نسبت به  یمناسب یهامورد انتظار از آن دارد، و از شاخص یبا خروج یشباهت مناسب

 برخوردار است. یشینپ یهاروش

مدل  ی،فرآیندکاو ییرپذیری،تغ یسازافزار، مدلخط محصول نرم ی:کلمات کلید

 آلفا. یتمالگور یداد،(، نگاره روBPFMخانواده فرآیند حرفه )
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های یک استراتژی تطبیقی برای تشکیل لیست سیاه کانال در شبکه

 IEEE 802.15.4eمبتنی بر 

 2وصال حکمی، 1مهبد حمزه

، تهرانکارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران -1  
m_hamze@cmps2.iust.ac.ir 

، تهرانصنعت ایران استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و -1  
vhakami@iust.ac.ir 

 

 چکیده

سیم مشخصات الیه فیزیکی و های حسگری بیبرای شبکه IEEE 802.15.4استاندارد  

ر این کاناله بودن ارتباطات دکند. با توجه به تکالیه کنترل دسترسی رسانه تعریف می

الحیه ای بر به صورت اص TSCHبا معرفی مکانیزم  IEEE 802.15.4eاستاندارد، 

منتشر گردید که در آن ضمن چندکاناله کردن ارتباطات، تکنیک  استاندارد پیشین

بودن  فرکانسپرش کانال را نیز برای افزایش قابلیت اطمینان فراهم نمود. با توجه به هم

، نیاز به تعبیه یک استراتژی هوشمند در IEEE 802.15.4eبا IEEE 802.11ارتباطات 

کانال در واکنش به این تداخالت است. این پرش وفقی، اصطالحاً  ها برای پرشگره

شود. راهکارهای تشکیل لیست سیاه موجود همگی نیز نامیده می« لیست سیاه»تشکیل 

به صورت مانا  802.11با فرض اینکه الگوی تصادفی حضور یا عدم حضور تداخالت 

 802.11اند. ما در این مقاله، مدل احتمالی حضور یا عدم حضور باشد، ارائه شدهمی

را به الگوهای غیر مانا تعمیم داده و همچنین، یک راهکار  802.15.4eتداخلگر بر روی 

ماییم. نوفقی برای انجام پرش کانال فرکانسی مبتنی بر نظریه یادگیری اتوماتا ارائه می

درصد  15ریوهای تداخلی غیرمانا حدود دهد که در سناسازی نشان مینتایج شبیه

 شود.نسبت به راهکار موجود درصد تحویل بسته باالتری حاصل می

 TSCH IEEE، لیست سیاه،  IEEE 802.15.4پرش کانال فرکانسی،  کلمات کلیدی:

802.15.4e.یادگیری اتوماتا ، 
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رفته برای دادگان پزشکی مبتنی ارائه روشی برای تخمین مقادیر از دست

 های انتخابیبر مقادیر همسایگان در فضای ویژگی

 2 فاطمه سلحشور، 1حسام عمرانپور

استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی  -1

 H.omranpour@nit.ac.irبابل. 

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی  -1

 نوشیروانی بابل ، 
 Fatemeh.Salahshoor@stu.nit.ac.ir 

 چکیده

رفته در داده کاوی همیشه یک مشکل چالش بر های از دستبینی دقیق دادهپیش

ا رفته رف کردن این چالش، نمونه از دستها برای برطرانگیزه بوده است. در اغلب روش

کنند، که این کار کیفیت فرض جایگزین میاز مجموعه داده حذف و یا با مقادیر پیش

بینی با ناظر برای دهد. در این مقاله یک مدل پیشهای مجموعه داده را کاهش میداده

ی، های انتخاب ویژگاز روششود. در ابتدا با استفاده رفته ارائه میتخمین مقادیر از دست

اده بریم و با استفهای تاثیرگذار را پیدا کرده و مجموعه داده را به فضای جدید میویژگی

کالس هر داده را در فضای ثانویه پیدا های هم، نزدیک ترین همسایهK-NNبند از دسته

یر از دستکالس در فضای ثانویه، مقادهمسایه نزدیک هم kکنیم. با میانگین گیری می

زنیم. مدل پیشنهادی بر روی مجموعه رفته را در فضای اولیه مجموعه داده تخمین می

های معتبر پیاده سازی شده است. مدل با روش UCIداده پزشکی از مخزن دادگان 

دهد که پیشین مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می

 Pima Indiansو دادگان  %15736برابر با  Hepatitisدگان دقت مدل پیشنهادی برای دا

Diabetes   و دادگان  73714%برابر باWisconsin Breast Cancer  رسیده  %37714به

 است.

رفته، انتخاب ویژگی، فضای ویژگی، الگوریتم تخمین مقادیر از دست کلمات کلیدی:

 K-NNبندی، تکاملی، دسته
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ای فارسیپاسخ چندگزینهپرسش و « شوم؟برنده می » 

 سجاد قنبری نسب1، سعیده ممتازی 2
 دانش آموخته نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی کامپیوتر، تهران -1

 @aut.ac.ir1996sghgh  

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهراناستادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر،  -1
 momtazi@aut.ac.ir 

 چکیده

های طبیعی و بازیابی اطالعات است که پرسش و پاسخ یکی از کاربردهای پردازش زبان

شود که به سواالتی به زبان طبیعی انسان هایی پرداخته میسیستم در آن به توسعه

از جمله های مربوط به پرسش و پاسخ انواع مختلف سواالت، در پژوهش. پاسخ دهد

ای و سواالت با جواب بله و خیر جوابی، سواالت چندگزینهسواالت تعریفی، سواالت تک

همچنین منابع مختلف اطالعات از جمله اسناد متنی و . گیرندمورد توجه قرار می

های در این پژوهش قصد داریم از روش. استهای دانش مورد استفاده قرار گرفتهگراف

ده ای در زبان فارسی استفابرای پرسش و پاسخ چندگزینه العاتمبتنی بر بازیابی اط

 شوند و سیستم باید یکدر این مسئله، ابتدا یک سوال و چند گزینه داده می. کنیم

 برای سیستم بازیابی. ها انتخاب کندعنوان پاسخ صحیح از بین گزینهگزینه را به

کار به این صورت است که روش . استاطالعات از موتورهای جستجو استفاده شده

شوند ها تعدادی پرس و جو به موتور جستجو ارسال میبراساس صورت سوال و گزینه

در این  .شودصحیح انتخاب می گرداند، گزینهو براساس نتایجی که موتور جستجو برمی

ای پژوهش چند روش برای انتخاب پاسخ و همچنین یک ارزیابی با سواالت چهارگزینه

شده روش مبتی بر خالصه اسناد های استفادهدر بین روش. استرح شدهفارسی مط

دهد که تقریبا مشابه نتایج درصد به سواالت پاسخ  79شده توانسته است با دقت بازیابی

  .های پرسش و پاسخ در این حوزه استنسخه انگلیسی سیستم

 طبیعی، پرسش وهای پرسش و پاسخ، بازیابی اطالعات، پردازش زبان :کلمات کلیدی

 .ایپاسخ چندگزینه
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 های اینترنت خودرویی تحلیل و بهبود یک طرح احراز اصالت در شبکه

 1 معصومه صفخانی، 1محمد خدارحم پور

  khodarahmpour@srttu.edu  ،دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران -1

 Safkhani@srttu.edu ، تربیت دبیر شهید رجایی، تهراندانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه  -1

 چکیده

تفاده شوند، وسایل نقلیه نیز با اسبا توجه به تعداد روز افزون اشیائی که به اینترنت متصل می

وند و به شسیم به اینترنت متصل میهای روز و با ابزارهای اینترنت اشیا به صورت بیاز فناوری

ز افزون آن در خودروهای هوشمند، نوعی خاص از اینترنت اشیاء دلیل اهمیت و کاربرد رو

 موسوم به اینترنت وسایل نقلیه به وجود آمده است. 

ای به اینترنت بدون در نظر گرفتن تمهیدات امنیتی خطرناک و حادثه ساز اتصال هر وسیله

چنین شود. هممیها نیز در این امر دخیل است این اهمیت دو چندان است و حاال که جان انسان

های خصوصی برای کاربردهای امنیتی از ملزومات اصلی در حفظ حریمکارگیری سازوکاربه

نیز از این قاعده مستثنی نیست. بازنگری در  IoVگوناگون است و اینترنت خودرویی یا همان 

ها با زیر نی ارتباطات آهای جدید که با وسایل نقلیه و نحوهها و طراحی مدلبرخی از سازوکار

سیم است، نیز سازگار باشند دارای اهمیت باالیی است. چرا که ها که اغلب به صورت بیساخت

ژه هایی ویغالبا به خاطر حرکت وسایل نقلیه با سرعت باال نیازمند پروتکل IoVهای سامانه

اده از فخصوصی، کارایی نیز کاهش نیابد. لذا در استهستند تا ضمن ایجاد امنیت و حفظ حریم

ای به بحث کارایی داشت تا از تحمیل سربار محاسباتی های رمزنگاری باید توجه ویژهالگوریتم

ل ها و وسایبیش از اندازه به دستگاه جلوگیری کرد تا سرعت تبادل اطالعات بین زیر ساخت

پیشنهاد  یاینترنت خودروی های زیادی برای تامین امنیت شبکهنقلیه پایین نیاید. از این رو طرح

شود ها است که در این مقاله نشان داده مییکی از آن Debasisو  Vasudevشده است که طرح  

-آسیب پذیر است. هم 1که طرح آنها در برابرحمله نقض یکپارچگی پیام با احتمال موفقیت 

ه در شود که در مقابل حمله ارائه شدها به گونه ای بهبود داده میچنین در این مقاله طرح آن

این مقاله و نیز دیگر حمالت فعال و غیر فعال امن باشد. امنیت پروتکل بهبودیافته در این مقاله 

 گردد.اثبات می Scytherبا استفاده از ابزار 

 های خودرویی، احراز اصالت، حمله جعل پیام، طرحاینترنت خودرویی، شبکهکلمات کلیدی: 

Vasudev وDebasis  ابزار ،Scyther 
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 گرهای توصیهبندی گراف برای سیستمیک مدل مبتنی بر خوشه ارائه

 2سعیده ممتازی، 1سهیل زنگنه

 آموخته کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانش -1

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران 

Soheil.zangeneh@aut.ac.ir 

 تر، استادیار گروه هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیو -1

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
momtazi@aut.ac.ir 

 

 چکیده

پیشنهاد اقالم مطابق سلیقه مشتریان همواره مورد اهمیت بوده است و از این رو 

گر به منظور افزایش کیفیت خدمات و افزایش فروش مورد توجه های توصیهسیستم

گراف و یافتن شباهت میان کاربران بندی اند. در این مقاله با استفاده از خوشهواقع شده

گری ارائه شده است که ابتدا اطالعات کاربران و اقالم را در فضای گراف سیستم توصیه

بندی آنها با استفاده از آموزش یک شبکه عصبی کند و پس از خوشهسازی میمدل

از سیستم  هپردازد. نتایج بدست آمده با استفادپرسپترون به ارائه پیشنهاد به کاربران می

دهد که مدل پیشنهادی توانسته است نشان می Movielensپیشنهادی بر روی دادگان 

نتایج بهتری نسبت به پاالیش مشارکتی به روش همسایگی با معیار پیرسون بدست 

 بیاورد.

 

های پاالیش مشارکتی، پردازش گراف، گر، مدلسیستم توصیهکلمات کلیدی: 

 .بندیخوشه
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تشخیص برای مقابله با حمالت مبتنی بر تقویت در ارائه یک روش 

 افزار محورهای نرمشبکه

 4محمد نصیری، 3یونس سیفی، 2رضا محمدی، 1شکیب کماسی

 Sh.komasi@eng.basu.ac.ir ،گروه کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا -1

 R.mohammadi@basu.ac.ir ،اگروه کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سین -1

 Y.seifi@basu.ac.ir ،گروه کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا -9

 M.nassiri@basu.ac.ir، گروه کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا -4

 چکیده

های امنیتی اینترنت است که با ارسال تعداد ترین چالشیکی از بنیادی DDoSحمالت 

دهی به کاربران اندازد و از سرویسها، میزبان هدف را از کار میانبوهی از درخواست

، حمالت مبتنی بر تقویت DDoSگونه بسیار مهم از حمالت کند. مجاز جلوگیری می

معماری جدیدی  SDNهدف تحمیل کند. تواند بار بسیار عظیمی را بر است که می

های سنتی ارائه کرده است. ضروری است تا قبل از های شبکهبرای رفع محدودیت

های این معماری تدابیر الزم جهت مقابله با تهدیدات امنیتی در سازی زیرساختپیاده

آن لحاظ گردد. به همین جهت در این پژوهش روش تشخیصی برای دو گونه مهم از 

مبتنی بر تقویت ارائه گردیده است. روش پیشنهادی از یک داده ساختار بسیار  حمالت

های ترافیکی و تشخیص شمارش برای رهگیری جریانفیلتر قابلکارآمد به نام بلوم

شده با اعمال تنظیمات مختلف، نشان های انجامکند. ارزیابیحمالت استفاده می

گونه از حمالت مقاوم است. این روش اینخوبی در برابر دهند که روش تشخیص بهمی

دهد. خوبی تشخیص میبا دقت تشخیص باال در مقابل نرخ خطای کم حمالت را به

چنین به دلیل استفاده از داده ساختار بهینه و کارآمد، سربار پردازشی و فضای هم

 کند.تحمیل می SDNسازی ناچیزی را به کنترلر ذخیره

افزار محور، حمالت مبتنی برتقویت، های نرمشبکه ،DDoSحمالت  کلمات کلیدی:

 .شمارشفیلتر قابلبلوم
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های چندعاملهکنترل ترافیک مبتنی بر سیستم  

 2سارا صیادی، 1اکرم بیگی

 . دکترای هوش مصنوعی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران -1

akrambeigi@sru.ac.ir  

 . هوش مصنوعی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران دانشجوی کارشناسی ارشد -1

s.sayadi@sru.ac.ir 

 چکیده

با توجه به افزایش تولید و استفاده از وسایل نقلیه و به دنبال آن افزایش ازدحام و 

ترافیک، مسائل کنترل هوشمند ترافیک بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است 

ا ههای راهنمایی را بیان کرد. تا کنون روشاله کنترل چراغکه از میان آنها می توان مس

و رویکردهای متعدد و متفاوتی برای حل این مساله ارائه شده است که در این بین 

های مبتنی بر اند. از سوی دیگر اخیرا فناوریتر عمل کردههای توزیع شده موفقروش

های توزیع شده در ی سیستمهعنوان ابزاری قدرتمند برای مدلسازی و توسععامل به

اند. از این رو می توان سیستم های چندعامله را مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار گرفته

برای حل مساله کنترل چراغ راهنمایی به خوبی به کار گرفت. در این رویکرد هر عامل 

ر در یگها باید با یکدی یک چراغ راهنمایی است. با توجه به اینکه عاملکنندهکنترل

تعامل باشند، با سیستمی پیچیده مواجه هستیم و بنابراین باید روش هایی برای کاهش 

ونی با سازمان هول های چندعاملهاین پیچیدگی مدنظر قرار گیرد که استفاده از سیستم

از جمله ی این روش هاست. سازمان هولونی در سیستم های چندعامله یک ساختار 

ه از هولون ها است که در آن هر هولون می تواند شامل یک سلسله مراتبی و خودمتشاب

 51ی بزرگ ترافیکی شامل یا چندین عامل باشد. مساله مورد بررسی ما یک شبکه

تقاطع است. این شبکه به تعدادی منطقه تقسیم شده است و کنترل آنها بر عهده هولون 

راهنمایی استفاده شده های هاست. در این سیستم از دو سطح هولون برای کنترل چراغ

ی تعیین تعداد فازهای ی تقاطع در سطح اول وظیفههای کنترل کنندهاست که هولون

بندی و ی زمانها در سطح دوم وظیفهی منطقهکنندههای کنترلتقاطع و هولون

های بندی چراغها را جهت رفع مشکل انسداد برعهده دارند. برای زمانهماهنگی تقاطع
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ه یا بندی بهینز الگوریتم ژنتیک استفاده شده است که در رسیدن به زمانراهنمایی ا

ب بندی مناسکند. در این پژوهش، به واسطه الگوریتم زماننزدیک به بهینه کمک می

های راهنمایی پیشنهادی از اشباع بیش از حد شبکه جلوگیری شده و میانگین چراغ

  فزایش یافته است.ها ازمان تاخیر کاهش و میانگین سرعت خودرو

های چندعامله، سازی ، سیستمهای راهنمایی، مدلبندی چراغزمان کلمات کلیدی:

 .تعامل عامل
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 وزن شرما و همکارانتحلیل امنیتی و بهبود طرح احراز اصالت سبک

 3نگین دانشپور، 2معصومه صفخانی، 1فهیمه نیکخواه

 f.nikkhah@srttu.edu ،دبیر شهید رجایی، تهراندانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت  -1

 Safkhani@srttu.edu، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران -1

 ndaneshpour@srttu.edu ،دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران -9

 چکیده

ای هی مراقبتگیری در حوزهجر به رشد چشمپیشرفت فناوری و انقالب دیجیتال من

سزایی شده است. از این رو، اینترنت اشیاء و محاسبات ابری نقش به پزشکی الکترونیکی

ها اطالعات بیمار در سرورهای کنند. در این سامانهدر خدمات پزشکی از راه دور ایفا می

تخصصان و مراکز پزشکی بتوانند شوند تا مراه دور یا ابر به صورت متمرکز ذخیره می

 ها، احراز اصالتهای حساس دسترسی داشته باشند. چالش اصلی این سامانهبه این داده

 های احرازاشخاص برای دسترسی به اطالعات بیماران است. برای این منظور، پروتکل

دمات وزنی برای خاصالت بسیاری ارائه شده است. اخیراً، شرما و همکاران طرح سبک

پزشکی مبتنی بر اینترنت اشیاء و ابر ارائه کردند و ادعا نمودند طرح آنها در برابر حمالت 

شود که طرح احراز اصالت شرما و شده امن است. در این مقاله نشان داده میشناخته

پذیر آسیب 1شده با احتمال موفقیت همکاران در برابر حمله جعل هویت کلید توافق

دهیم، به ترین تغییرات بهبود میین ما در این مقاله، طرح فوق را با کمچناست. هم

های محاسباتِی حداقل ای که طرح شرما و همکاران با حفظ زمان اجرا و هزینهگونه

خود، قادر به برقراری امنیت کامل در برابر حمالت فعال و غیرفعال بخصوص حمله 

چنین امنیت پروتکل احراز اصالت مقاله هم شده در این مقاله باشد. در اینارائه

 گردد.تحلیل میAVISPA یافته توسط ابزار اثبات امنیتی پروتکل بهبود

سیم، احراز اصالت، حمله جعل های حسگر بیاینترنت اشیاء، شبکه کلمات کلیدی:

  .IoT  ،AVISPAهای امنیتی، ابر،شده، پروتکلهویت کلید توافق
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های رنت اشیا با استفاده از شبکهگرهای اینتاشکال در حسپذیریِ تحمل

 عصبی

 4مهدی امینیان، 3سیدمحمدحسین شکریان، 2امیرمحمّد فلّاح، 1هاشم محمدخانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کامپیوتر، دانشکده پردیس، دانشگاه گیالن، -1

hashemmkhani@msc.guilan.ac.ir 

 امپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیالن،دانشجوی کارشناسی، گروه ک -1
Amirmhfallah@msc.guilan.ac.ir 

 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیالن، -9
Shekarian@guilan.ac.ir 

 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیالن، -4

Mahdi.aminian@guilan.ac.ir 
 

 چکیده

امروزه اینترنت اشیا بستر اصلی برای کنترل شرایط و رفتارهای محیطی، نظیر وضعیت 

های هوشمند است. عملکرد صحیح در بستر اینترنت اشیا به خانهها و گلادارات، خانه

هاست. راهکار های دریافتی از آنگرها و دادهشدت وابسته به قابل اعتماد بودن حس

گرهای افزونه است. گرها، استفاده از حستِ موجود در حسساده برای مواجهه با اشکاال

به جای این رویکردِ پرهزینه، در این تحقیق از روشی نوین استفاده شده است تا بتوان 

گرهای عملیاتیِ مختلف و های دریافتی از حسبستگِی موجود بین دادهبا تکیه بر هم

بینی گرهای دارای اشکال را پیشهای حسگرهای افزونه(، دادهسالمِ محیط )و نه حس

ی خطی و غیرخطیِ هایی برای استخراج رابطهکرد. به این منظور، در این تحقیق روش

ه ای ارائخانهگرهای مختلف در یک اقلیم گلهای دریافتی از حسچندمتغیره بین داده

طوبت، های دما، رروی دادهی عصبی شده است، که شامل اِعمالِ رگرسیون و مدل شبکه

هایی حقیقی کاررفته در این آزمایش دادههای بهو روشنایی هستند. داده CO غلظت

ها اند. این دادهی دانشگاه گیالن جمع آوری شدهخانهروز از گل 6هستند که در طول 

که برای همین  ATmega328گرهای متنوّع و میکروکنترلر توسط بردی مجهّز به حس

های سازیدهد که با مدلاند. نتایج نشان میبه دست آمدهتحقیق طراحی و ساخته شد، 
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گرها( را با خطای های حستوان متغیِرهای مختلف )یعنی همان دادهشده، میارائه

 بینی کرد.مقدار داده( پیش %5نوعاً کمتر از  RMSEاندکی )

 پذیری اشکال، رگرسیون،بستگی، تحمّلگر، هماینترنت اشیاء، حس کلمات کلیدی:

 .ی عصبیشبکه
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های کامپیوتری با رویکرد کنترل ازدحام در صف بهبود کارایی شبکه

 مسیریاب

 2هادی اشعریون، 1محمد حسین هاشمی

 ارشد، گروه مهندسی کنترل، دانشکده برق، دانشگاه شهید بهشتی ، تهراندانشجوی کارشناسی -1

moham.hashemi@mail.sbu.ac.ir 

 کنترل، دانشکده برق، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، گروه مهندسی استادیار -1
asharioun@sbu.ac.ir 

 

 چکیده

س گیری کاراییِ کلی مرتبط با یک سرویکیفیت سرویس دهی به معنی توصیف یا اندازه

دهی شبکه، کنترل ازدحامِ داده در است. یکی از عوامل موثر در کیفیت سرویس

به عنوان یک راه حل به منظور کنترل  (AQM) باشد. مدیریت صف فعالها میمسیریاب

رود. این روش مبتنی بر دور انداختن یا به شمار می TCP هایازدحام در شبکه

ها در صف مسیریاب است. با ورود مهندسی کنترل به حیطه کنترل گذاری بستهعالمت

  .های کامپیوتری فراهم شده استازدحام، زمینه مساعدی برای بهبود عملکرد شبکه

ر مدل های مبتنی بدر این پژوهش یک سیستم کنترلی به منظور بهبود عملکرد شبکه

ده کننشود. سیستمِ کنترلی مورد نظر متشکل از کنترلارائه می TCP جریان سیال

مدلغزشیِ مرتبه دوم، سیستم پیش بین حالت و یک سیستم حسابگر طول بهینه صف 

، کمینه کردن تابع هزینه مبتنی بر است. عملکرد مطلوب مورد نظر در این پژوهش

ی باشد. نتایج شبیه سازتعداد بسته دورانداخته شده و زمان رفت و برگشت بسته می

دهد که سیستم کنترلی ارائه شده، عالوه بر پایدار ارائه شده در این مقاله نشان می

 .کندنگهداشتن طول صف، تابع هزینه مطلوب را کمینه می

ت ازدحام، مدیریدهی، کنترلای کامپیوتری، کیفیت سرویسهشبکه :کلمات کلیدی

 .فعال صف، مدلغزشی مرتبه دوم، کنترل مقاوم، طول بهینه صف
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ی بندخطی مبتنی بر ساختار سلول-ایبندی چند برچسبه تکهطبقه

 حاشیهپهن

 3محمد طاهری، 2اشکان سامی، 1ندا ازوجی
 اطالعات، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیرازبخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری  -1

azouji.neda@shirazu.ac.ir 

 بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز -2

sami@shirazu.ac.ir 

 کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیرازبخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشکده برق و  -3

motaheri@shirazu.ac.ir 

 چکیده

ندی بخطی به دلیل سادگی و قابلیت باالی طبقه-ایهای تکهبندیهای اخیر، طبقهدر سال

 اند. در این مقاله،های خطی به غیرخطی، توجه زیادی را جلب کردهمدل برای توسعه

شود که با ساختار ارائه می Cell-SVMنام  ای بهی چندبرچسبهحاشیهبندی پهنطبقه

بندی ی طبقهخطی قادر به حل مسائل پیچیده-ایگیری تکهسلولی و ایجاد مرزهای تصمیم

-Cellبندی ، طبقهSVMهای بندیهای متداول طبقهغیرخطی است.  برخالف روش

SVM ار ساخت برد و بااز چند ابرصفحه به جای یک ابرصفحه در فضای جستجو بهره می

ی یادگیری ماشین مانند های مهم در حوزهسلولی ایجاد شده، راهکاری برای برخی چالش

بندی غیرخطی ها و طبقههای چندبخشی،تعداد کم نمونههای چند برچسبه، برچسبداده

 UCIی های واقعی مخرن شناخته شدهدادهها بر روی مجموعهدهد. نتایج آزمایشارائه می

دقت باالتری نسبت به  Cell-SVMبندی پیشنهادی به طورکلی، طبقهدهد نشان می

دست دارد که دقت به RBFغیرخطی با کرنل  SVMی های متداول چندبرچسبهروش

طور چشمگیری بهبود داشته است. همچنین نتایج آمده بر روی چندین مجموعه داده به

های عصبی و مانند شبکه بندیی طبقههای شناخته شدهای با سایر روشقابل مقایسه

عملکرد مناسبی داشته  Cell-SVMدست آمده که درمجموع گیری بهتصمیم درخت

 است.  

بندی غیرخطی، سلول بندی، ماشین بردار بندی چندبرچسبه، طبقهطبقه کلمات کلیدی:

 خطی.-ایحاشیه، تکهپشتیبان ، پهن
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های مبتنی بر سازی ترانزیستوربررسی تاثیر افزایش زیرباند در مدل

کربنینانولوله  

 2مهدی امینیان،  1صدیقه سیفی
1- S_Seyfi@msc.guilan.ac.ir 

2- Mahdi.Aminian@guilan.ac.ir 

 چکیده

های دلیل ویژگیها بهها، نانولولهو افزایش چالش CMOSبا کاهش سایز تکنولوژی 

-بیهسازی و شمدلالکتریکی، حرارتی و مکانیکی موردتوجه قرار گرفتند. بدین منظور، 

ها و درک مدارهای بر پایه این سازی این نوع ترانزیستورها با هدف مطالعه رفتار نانولوله

یابد. در این مقاله مدل متراکم مداری دانشگاه استنفورد برای نوع ترانزیستور اهمیت می

 کربنی توسعه داده شده است. در مدلدیواره مبتنی بر نانولولهترانزیستورهای تک

این  است. در شدهولتاژ سه زیرباند اول در نظر گرفته-پیشنهادی، برای مشخصه جریان

هایی مانند اثرات کوانتومی، پراکندگی فونون صوتی/نوری و پراکندگی آلمدل، غیرایده

های ی کانال، مقاومت سورس/درین، مقاومت سد شاتکی، خازناالستیک در ناحیه

با چند نانولوله  CNFETهای موازی برای شی از نانولولهپارازیتی گیت، و اثر پوششی نا

انجام شده است و برای  HSPICEسازی این مدل توسط است. پیاده شدهدرنظر گرفته

کاربردهای آنالوگ و دیجیتال مناسب است. مدل پیشنهادی ارائه شده برای 

اربردهایی که نیاز به نانومتر  و ک 9تر از ترانزیستورهای نانولوله با قطر نانولوله بزرگ

سرعت باالتر دارند مناسب است. این مدل به ازای درنظرگرفتن ولتاژ منبع تغذیه باالتر 

 دهد.دست میولت، در مقایسه با مدل دو زیرباندی جریان باالتری به 1/1از 

ادی، ههای کربنی، نیمهترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانولوله کلمات کلیدی:

 .ولتاژ-سازی، زیرباند، مشخصه جریانتی، مدلکایرالی
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بر پایه استفاده از  لبه شبکههای توزیع بهینه بارکاری در پردازش

 داربند یادگیر حافظههای دستهسیستم

 مینا یعقوبی کیا1، مهدی عباسی2، میالد رفیعی3

 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان -1

m.yaghoobikia@eng.basu.ac.ir 

 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان -2
abbasi@basu.ac.ir 

 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان -9
m.rafiee@alumni.basu.ac.ir 

 

 چکیده

های هوشمند ، مفهوم اینترنت اشیاء نیز توسعه پیداکرده همراه با رشد روزافزون دستگاه

های ها و باراست. افزایش تعداد این اشیا هوشمند سبب افزایش تولید حجم داده

حل عنوان راههای وسیع شده است. به همین دلیل رایانش ابری، بهمحاسباتی در مقیاس

ا در هبر بودن پردازش بارحال، زمانشود. باایناستفاده می اصلی جهت کنترل این بارها

شده مطرح است. پردازش های توزیععنوان مسئله اصلی در حوزه شبکهابر، هنوز به

تواند موجب کاهش این زمان پاسخ شود؛ اما از سوی های شبکه میهای کاری در لبهبار

های شبکه، )متصل به برق( به سمت لبهها ها از مراکز دادهدیگر با آوردن پردازش بار

های کاری به شکلی متوازن شود. بنابراین الزم است بارمنجر به محدودیت انرژی می

منظور ایجاد تعادل میان مصرف های شبکه توزیع شوند. در این مقاله بهها و لبهمیان ابر

بند ستههای در سیستمها، روشی مبتنی بهای کاری در ابرانرژی در لبه شبکه و تأخیر بار

دهد که روش پیشنهادی در سازی نشان میاست. نتایج حاصل از شبیه شدهیادگیر ارائه

هادی کند. روش پیشنتری بارها را توزیع میهای پیشین، به شکل متعادلمقایسه با روش
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درصدی تأخیر بارهای کاری و همچنین کاهش مصرف انرژی در لبه  41سبب کاهش 

 د. شوشبکه می

اینترنت اشیاء، پردازش لبه، پردازش مه، یادگیری ماشین، انرژی  کلمات کلیدی:

 .تجدید پذیر
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ها توسط پذیرِ منبع برای ارسالِ مقیّد به تأخیرِ دادهکُدگذاریِ تطبیق

 اشیاء با قابلیت برداشتِ انرژی تجهیزات حسگری اینترنت

 4وصال حکمی،  3عشریمهدیه اثنا، 2مهراوه احمدی، 1فرنوش نامجونیا

 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، -1
f_namjonia@comp.iust.ac.ir 

 کارشناسی ، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، -1
mehraveh_ahmadi@comp.iust.ac.ir 

 m_asnaashari@comp.iust.ac.ir کارشناسی ، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، -9

استادیار، گروه شبکه های کامپیوتری، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران ،  -4

 تهران،
vhakami@iust.ac.ir 

 چکیده

ترنت اشیاء، محدودیت انرژی تجهیزات است. در های توسعۀ اینترین چالشیکی از مهم

با سازی )راستای کاهش مصرف انرژی، در این مقاله، ما مسئله کنترل توأم نرخ فشرده

های ارسالی در واحد زمان را برای یک گره اینترنت اشیاء مجهز به اتالف( و تعداد بسته

ی در توجه همزمان به کنیم. نوآوری راهکار پیشنهادمنبع انرژی تجدیدپذیر مطرح می

های اصلی و نیز های دریافتی با دادهداده« سطح تطابق»سازی یعنی: دو هدف بهینه

هاست. برای این منظور، با استفاده از چارچوب ریاضی رعایت قید تأخیر ارسال داده

نیم کسازی تصادفی طرح میفرآیند تصمیم مارکُفی مقیّد، مسئله را در قالب یک بهینه

ها در بلندمدت، ضمن ایجاد داده« سطح تطابق»بیشینه کردن متوسط  با هدف

محدودیت در متوسط تأخیرِ گزارش رویدادهای حسگری. نامقیّدسازی مسئله با روش 

شود. الگوریتم پیشنهادی ما برای محاسبۀ سیاست انجام می« الگرانژین»استاندارد 

است  PDSتقویتی سریع به نام یادگیری  پذیر نیز بر مبنای یک تکنیکبهینۀ تطبیق

تواند با جداسازی پویایی سیستم به دو بخش قطعی و تصادفی، صرفاً با اتخاذ که می

یم، شارژ ستصمیمات حریصانه و بدون نیاز به دانش آماری فرآیندهای تصادفیِ کانالِ بی

ی یانرژی و وقوع رویدادهای حسگری، همگرایی به سیاست بهینه را تضمین نماید. کارا
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مورد مقایسه قرار گرفته و به  Q-learningالگوریتم استاندارد  سیاست پیشنهادی با

 شود. های گزارش شده ارزیابی میداده« سطح تطابق»لحاظ مصرف انرژی و همچنین 

 ها،سازی انرژی، برداشت انرژی، تطابق دادهاینترنت اشیاء، بهینه کلمات کلیدی:

ازی سسازی، محدودیت تأخیر، موازنه فشردهمقیّد، فشردهگیری مارکُف فرآیند تصمیم

 .PDSو ارسال، یادگیری تقویتی

  



 

  

 

 

 38  

 ایی منطق درون حافظهکمپرسور مغناطیسی تقریبی بر پایه

 علی زارعی1، فرشاد صفایی2
 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران -1

a_zarei@sbu.ac.ir  

 استادیار، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران -1
f_safaei@sbu.ac.ir 

 چکیده

طول عمر باال، غیرفرار بودن، توان نشتی نزدیک به صفر، سرعت خواندن و چگالی باال 

ازش توانند در پردهای با دسترسیِ تصادفیِ مغناطیسی است که میهای حافظهاز ویژگی

ها در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گیرند. در بسیاری از این سازی دادهذخیرهو 

اتی تا دقتی محاسبکاربردها مانند پردازش تصویر و یادگیری ماشین به دلیل اینکه بی

ترین میزان ی تقریبی بهره برد که با کمتوان طوری از محاسبهحدی جایز است، می

ادی را در توان، مساحت و تاخیر به دست آورد. کمپرسور ، منفعت زیخطای محاسبه

سازی عکس است. در این مقاله ضرب جزئی برای فشردهترین اجزا در حاصلیکی از مهم

با گشتاور انتقالی چرخشی به کمک ناهمسانگردی مغناطیسی  4:1ابتدا یک کمپرسور 

ای بکارگیری آن در سازی شده و سپس دو طرح نادقیق برکنترل شده با ولتاژ پیاده

دهد سازی در سطح مدار نشان میمحاسبات تقریبی پیشنهاد شده است. نتایج شبیه

برابر بهبود  1برابر و در تاخیر  1سازی شده در توان که کمپرسور مغناطیسی پیاده

داشته است. همچنین کمپرسورهای تقریبی نیز نسبت به طرح دقیق آن در توان و 

اند. در سطح کاربرد نیز کمپرسور برابر کاهش داشته 174و  971تاخیر به ترتیب تا 

کار سازی تصویر بتر در فشردهارزشهای کمتقریبی پیشنهادی را برای تعدادی از بیت

 گرفتیم و مشاهده کردیم کیفیت خروجی قابل قبول است.

کمپرسور، اتصال تونلی مغناطیسی، منطق درون حافظه، محاسبات  کلمات کلیدی:

 .بیتقری
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 تاثیر استفاده از بردارهای هویت موزون بر بهبود عملکرد

 های تصدیق هویت گوینده در شرایط عدم تطابق نویزسیستم

 2حمیدرضا صادق محمدی، 1محسن محمدی

 دانشجوی دکتری برق/ مخابرات سیستم، پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی، تهران، -1

m.mohammadi@iriee.ac.ir 

 دانشیار پژوهش، پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی، تهران، -1
mohammadis@acecr.ac.ir 

 

 چکیده

های کاربرپسند بودن، پیچیدگی محاسباتی کم تصدیق هویت مبتنی بر گفتار از مزیت

هایی را نیز به اما در عین حال محدودیت .سازی پایین برخوردار استو هزینه پیاده

های دارای نویزهای توان کاهش دقت این شیوه در محیطمی همراه دارد که از آن جمله

روشی موفق در بهبود  i-vector PLDAمتفاوت صوتی و عوارض کانال را برشمرد. روش 

دهی به بردارهای مدل و تست، با های تصدیق هویت گوینده است. وزنعملکرد سیستم

ف، دقت امتیازدهی و در نام گویندگان هدهای آماری بردارهای ثبتاستفاده از ویژگی

دهد. افزایش مینتیجه کل سیستم تصدیق هویت را در شرایط آزمون با گفتار تمیز را 

های در این مقاله تاثیر استفاده از بردارهای هویت موزون بر عملکرد سیستم در محیط

بردار  ،TIMITها با استفاده از دادگان نویزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. آزمایش

انجام شده است. همچنین برای بهبود  PLDAو روش امتیازدهی  MFCCویژگی 

و  LDAشرطی برای -عملکرد سیستم در شرایط عدم تطبیق نویزی از آموزش چند

PLDA ها مبین آن است که استفاده از بردارهای موزون استفاده شده است. نتایج آزمون

 دهد.را نیز افزایش میهای نویزی دقت سیستم تصدیق هویت گوینده در محیط

-PLDA ،multiدهی، نویز، بردار هویت، تصدیق هویت گوینده، وزن کلمات کلیدی:

condition ،I-vector. 
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 چکیده

با فراگیر شدن رایانش ابری و افزایش تعداد کاربران استفاده کننده از این تکنولوژی7 

. از باشدین صحت عملکرد آن بسیار بااهمیت میوری شبکه و تضملزوم افزایش بهره

ی ی ابری شبکهطرف دیگر الزم است تا اصول توافق شده میان کاربران و ارائه دهنده

توان در جهت رسیدن به این هایی که میرعایت شود. یکی از راهکار SLAموسوم به 

های ها در مکانادن آنها و قرار دهای یکسان از دادهنیازمندیها بکار گرفت7 ایجاد نسخه

 باشد. جغرافیایی پراکنده می

در این مقاله یک الگوریتم پویای تکرار با ترکیب معماری سلسله مراتبی و معماری  

 نظیر ارائه شده است. در این مدل عالوه بر در نظر گرفتن وضعیت هر گره، ویژگینظیربه

لحاظ شده است. در این راستا مناطق جغرافیایی گره نیز برای امتیاز دادن به آنها 

سازی های ابری و کاهش مصرف فضای ذخیرهها در شبکهبرقراری توازن بار کاری گره

سازی مدل پیشنهادی با آید. شبیهدست میها بهبا جلوگیری از تکرار نامناسب داده

افزایش دهنده ها نشانانجام شده است. نتایج ارزیابی CloudSimی استفاده از کتابخانه

-ها و نیز کاهش زمان پاسخ شبکه میوری سیستم با توزیع متعادل بار کاری گرهبهره

 باشد.

پذیری، قابلیت اعتماد، توازن بار، رایانش ابری، تکرار داده، دسترس کلمات کلیدی:

 .زمان پاسخ
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 چکیده

 جدید، محاسباتی مدل این .است شده توزیع محاسبات جدید فنّاوری ابری رایانشدر 

 استفاده ازایبه پرداخت صورتبه و کاربران تقاضای اساس بر را متنوعی هایسرویس

 و تقاضا زمان در سازیذخیره و محاسباتی منابع به دسترسی بنابراین .دهدمی ارائه

 به اینترنت بستر از پذیرمقیاس و پذیرانعطاف ایگونهبه کاربر تقاضای میزان براساس

 ناپذیر تجدید انرژی زیادی مقدار ابر داده مراکز حالاین با .شودمی داده تحویل کاربر

 هدف .گردد منتشر محیط در کربن زیادی مقدار شودمی سبب امر این .کنندمی مصرف

 بر تمرکز با کربن کاهش و انرژی منابع مدیریت مسئله به پرداختن مقاله این اصلی

 سازی بهینه الگوریتم از استفاده با فیزیکی به مجازی هایماشین تخصیص تکنیک

 درو.باشدمی فیزیکی به مجازی هایماشین تخصیص برای هامولکول شیمیایی واکنش

 صورتیکه در و باشند تجدیدپذیر انرژی دارای که است هاییگره با اولویت تخصیص، این

 کنندهبیان نتایج، .شودمی استفاده تجدیدناپذیر انرژی از نباشد دسترس در انرژی این

 مقایسه مورد هایطرح به نسبت کربن کاهش لحاظ از پیشنهادی طرح%13 و %11 بهبود

 .است

 کاهش انرژی، وریبهره مجازی، هایماشین تخصیص ابری، رایانش کلمات کلیدی:

 .تجدیدپذیر هایانرژی کربن، مقدار
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 چکیده

تخمین جهت دریافت منابع باند پهن از دیرباز در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار 

های همدوس زیرفضایی های همدوس همچون روشگرفته است. استفاده از روش

سیگنال به دلیل دقت باال و عملکرد مناسب در نسبت سیگنال به نویزهای پایین همواره 

ایم تا روش تشکیل ماتریس نگاشتی این مقاله تالش کردهمورد توجه بوده است. در 

های گذشته نیازی به عملیات های همدوس ارائه دهیم که برخالف روشبرای روش

 ها نداشته باشد. پردازش جهت به دست آوردن تخمین اولیه از جهتپیش

، منابع باندپهن، ماتریس نگاشت، تخمین همدوس و DOAتخمین  کلمات کلیدی:

  یابی. درون



 

  

 

 

 43  

Offline Persian Handwriting Recognition with CNN and 

RNN-CTC 

Vahid Mohammadi Safarzadeh1, Pourya Jafarzadeh2 
 

1- Research and Development Department 
Takin Pardazesh Khayyam Company 

Ahvaz, Iran 
vahid.msafarzadeh@tpkai.com 

2- Research and Development Department 

Takin Pardazesh Khayyam Company 

Ahvaz, Iran 
pouryajafarzadeh@tpkai.com 

 
Abstract 

Offline Persian handwriting recognition is a challenging task due to the 

cursive nature of the Persian scripts and similarity among the Persian alphabet 

letters. This paper presents a Persian handwritten word recognizer based on 

a sequence labeling method with deep convolutional neural networks (CNN) 

and recurrent neural networks (RNN). In addition, a connectionist temporal 

classification (CTC) loss function is utilized in order to eliminate the 

segmentation step required in conventional methods. The CNN layers are 

employed to extract the sequence of features from the word image. 

Altogether, the RNN layer with CTC function is used for labeling the input 

sequence. We showed that this combination is a robust recognizer for the 

Persian language as it was for other fields of application such as scene text 

recognition. The method is tested on the popular Persian and Arabic datasets 

including IFN/ENIT. It also is compared with novel methods and promising 

results have been obtained particularly in comparison with the conventional 

approaches including HMM and other machine learning-based methods. 

Keywords: Persian Handwriting, Word Recognition, Convolutional Neural 

Networks, Recurrent Neural Networks, LSTM, Connectionist Temporal 

Classification. 
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Abstract 

Dictionary learning and sparse representation is a successful mathematical 

model for data representation that achieves state-of-the-art performance in 

various fields such as pattern recognition, machine learning, computer vision. 

The study aims to improve the classification performance of state-of-the-art 

methods by using a multi-layer framework. This paper presents the new idea 

of "multi-layered K-singular value decomposition (MLK-SVD)" dictionary 

learning as a multi-layer method of classification and is evaluated on MNIST 

dataset. The new idea is a multi-layer dictionary learning method for 

classification tasks. In order to learn better features, the frame uses a tag 

consistent in the K-SVD algorithm to learn a discriminative dictionary for 

sparse coding. We also include information on labels in addition to class 

labels for training data. 

Keywords: Multi-Layered K-singular Value Decomposition (MLK-SVD), 

Sparse Representation, Deep Learning, Classification. 
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Abstract 

Modern neural-based approaches, which usually rely on large volumes of 

training data, have presented magnificent progress in various fields of text 

processing. However, these approaches have not been studied adequately in 

low resource languages. In this paper we focus on title generation and 

keyphrase extraction in the Persian language. We build a large corpus of 

scientific Persian texts which enables us to train end-to-end neural models for 

generating titles and extracting keyphrases. We investigate the effect of input 

length on modeling Persian text in both tasks. Additionally, we compare 

subword-level processing with the word-level one and show that even a 

straightforward subword encoding method enhances results greatly on 

Persian as an agglutinative language. For keyphrase extraction we formulate 

the task in two different ways: training the model to output all keyphrases at 

once; training the model to output one keyphrase each time and then extract 

n-best keyphrases during decoding. The latter improves the performance 

greatly.  

Keywords: title generation, keyphrase extraction, neural encoder-decoder 

model, subword-level processing, Persian 
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Abstract 

Kernel learning is a challenging issue which has been vastly investigated over 

the last decades. The performance of kernel-based methods broadly relies on 

selecting an appropriate kernel. In machine learning community, a 

fundamental problem is how to model a suitable kernel. The traditional 

kernels, e.g., Gaussian kernel and polynomial kernel, are not adequately 

flexible to employ the information of the given data. Classical kernels are 

unable to sufficiently depict the characteristics of data similarities. To 

alleviate this problem, this paper presents a Flexible Kernel by Negotiating 

between Data-dependent kernel learning and Task-dependent kernel learning 

termed as FKNDT. Our method learns a suitable kernel by way of the 

Hadamard product of two types of kernels; a data-dependent kernel and a set 

of pre-specified classical kernels as a task-dependent kernel. We evaluate a 

flexible kernel in a supervised manner via Support Vector Machines (SVM). 

We model a learning process as a joint optimization problem including data-

dependent kernel matrix learning, multiple kernel learning by means of 

quadratic programming, and standard SVM optimization. The experimental 

results demonstrate our technique provides a more effective kernel than the 

traditional kernels. Our method is better than other state-of-the-art kernel-

based algorithms in terms of classification accuracy on fifteen benchmark 

datasets. 

Keywords: Data-dependent kernels, Task-dependent kernels, multiple 

kernels, Hadamard product. 
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Abstract 

Mobile commerce helps transactions to be done via mobile devices in a 

wireless environment. Several mobile payment protocols have already been 

developed trying to provide essential security requirements of users. So far, 

there has been low attention to fair-exchange requirement in mobile payment 

protocols while it is considered as an important factor in users’ point of view. 

In most of mobile payment protocols, client must pay for the product before 

he delivers it. This is an unfair situation that is addressed in this paper by 

proposing a mobile payment protocol that not only provides the security 

requirements but also provides fair-exchange feature. This protocol is based 

on the APSWPP protocol. In this protocol client receives committed product 

before paying and after paying for the product it can get the secret of 

committed product. Also to serve fair-exchange completely, some steps are 

added to main steps of this protocol. The security of our proposed protocol is 

validated by AVISPA tool. 

Keywords: Mobile commerce, Mobile payment, Fair-exchange, Fairness, 

Timeliness. 
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Abstract 

 Feature selection is an essential step in data mining and machine learning 

that increases classification accuracy and reduces the computational time by 

eliminating redundant and unrelated features. In this paper, a fast feature 

selection algorithm is introduced based on clustering ranking in feature-label 

space and L2-norm, called MLCR. This method is a filter-based method for 

multi-label datasets. We used a two-step strategy for this method. First, we 

used the k-means algorithm to cluster the features based on their correlation 

with labels. Then we sorted the features in each cluster based on L2-norm in 

descending order and finally set rank to each feature. This will allow similar 

features to be grouped into one cluster. In the second step, the features with 

the same rank are sorted like the previous step and added to the feature 

ranking vector. To verify the efficiency of MLCR, we have compared the 

obtained results of this method with five well-known multi-label feature 

selection algorithms based on various real-world multi-label datasets in 

different dimensions. The results demonstrate that our proposed method 

outperforms the other methods in the classification measures and run-time. 

Keywords: Multi-label datasets, feature selection, clustering ranking, L2-

norm.  
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Abstract 

Reliability is an important concern in safety-critical applications. Hardware 

and software redundancies are used to include reliability in such systems. 

Software approaches benefit from high flexibility and low cost as well as their 

applicability to COTS processors. However, these methods impose high 

overheads in terms of code size and performance. This paper proposes a 

software-based method, called Protection Based on Instructions Fault 

Masking Capability (PB-IFMC), to provide high error correction with lower 

overheads as compared with previous methods. PB-IFMC uses a new 

parameter, called IFMC, which determines the inherent capability of 

instructions for fault masking. By eliminating the unnecessary protection 

overheads from the instructions that have high IFMC, the proposed method 

protects the system with significantly lower overheads. The evaluation results 

show that compared with the state-of-the-art method, the proposed PB-IFMC 

reduces performance and code size overheads by 14.6% and 17.9%, 

respectively.  

Keywords: Fault Coverage, Fault Masking, Selective Protection, Software 

Redundancy. 



 

  

 

 

 51  

Automated Segmentation of Cardiac Fats Based on 

Extraction of Textural Features from Non-Contrast CT 

Images 

Ali Kazemi
1*, Ahmad Keshtkar

2
, Saeid Rashidi

3
, Naser Aslanabadi

4 
Behrouz Khodadad

5
, Mahdad Esmaeili

6 
 

1- Department of Biomedical Engineering, Faculty of Advanced Medical Sciences, Tabriz 

University of Medical Sciences, Tabriz, Iran, kazemi.a@tbzmed.ac.ir 

2- Department of Biomedical Engineering, Faculty of Advanced Medical Sciences, Tabriz 

University of Medical Sciences, Tabriz, Iran, keshtkar@tbzmed.ac.ir 
3- Faculty of Medical Sciences and Technologies, Science and Research Branch, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran, rashidi.saeid@srbiau.ac.ir 
4- Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran, 

aslanabadin@tbzmed.ac.ir 
5- Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran, 

behroz.khodadad@yahoo.com 
6- Department of Biomedical Engineering, Faculty of Advanced Medical Sciences, Tabriz 

University of Medical Sciences, Tabriz, Iran, esmailim@tbzmed.ac.ir 

 

Abstract  

One of the most important features of the cardiac that are associated with 

several cardiovascular risk factors such as myocardial ischemia, coronary 

artery stenosis, metabolic syndrome, atrial fibrillation, and others, are 

epicardial and pericardial visceral adipose tissues around the cardiac. 

Therefore, automatic detection, quantification, and segmentation of cardiac 

fats can be used as an additional feature for medical imaging and visualization 

in clinical routine in order to save time and a reliable tool for cardiovascular 

risk assessment. In this paper, we propose an automated method for the 

segmentation of cardiac epicardial and pericardial adipose tissues in non-

contrast CT images. The proposed method includes the pre-processing step 

using thresholding in the fat range and contrast enhancement using histogram 

analysis, feature extraction step based on texture features extracted using 

Gabor filter bank based gray-level co-occurrence matrix (GLCM) and pixel 

information, and the cardiac fats segmentation step are based on pixel 

labeling and pattern recognition classification algorithms. The experimental 

results also indicate a good performance of cardiac fat segmentation 

compared to the manual segmentation obtained by expert. Experiments 
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showed that the accuracy obtained algorithm designed for the segmentation 

of cardiac fats was 99.0% with a sensitivity of 90.2% and a specificity of 

99.7%. In addition, the Dice similarity index for this algorithm was 91.8%. 

Keywords: Cardiac Fat; Classification; Gabor Filters; Segmentation; 

Textural Feature. 
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Abstract 

In recent years, for reliable, accurate, and robust navigation, Global 

Positioning System (GPS) and Inertial Navigation System (INS) has been 

integrated to use their complementary advantages and overcome their 

drawbacks. Kalman Filtering methods such as Extended Kalman Filter (EKF) 

have been used for INS/GPS integration widely. The EKF-based navigation 

systems are complex, and they might not have effective real-time 

performance, especially with the Micro- Electro Mechanical System 

(MEMS)-based INS when GPS is blocked. To overcome these problems, 

Artificial Intelligence (AI) based integration was proposed over the Kalman 

filtering models. Due to the stochastic noise, bias, and drift of the low-cost 

MEMS-based inertial sensor outputs over time, in this study, we propose an 

Interval Type-2 Fuzzy Logic System (IT2FLS) to predict the MEMS-based 

sensor errors in GPS blockage. The IT2FLS can model uncertainty and 

stochastic noise of both input and training data in complex, noisy 

environments such as our application. Therefore, we use the IT2FLS to 

forecast the cumulative INS error during GPS outages to improve the 

accuracy of the navigation system. The experimental tests show that the 

IT2FLS has acceptable real-time performance and accuracy in predicting the 

INS error during the long-term GPS outages.  

Keywords: GPS, INS, Integration, EKF, AI, IT2FLS. 
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Abstract 

Data sharing is considered as a favorite service provided by cloud storage 

servers in which the stored data is shared among a group of users. However, 

auditing such shared data is a big security issue for cloud users. In this paper, 

we propose an ID-Based public shared data integrity auditing scheme, in 

which all the group users are able to update, delete or insert new blocks into 

the shared data. Besides, the cloud server can revoke a misbehaving user with 

a minimum overhead. The scheme is secure against an untrusted cloud server 

and also preserves data privacy against the public verifier. Furthermore, 

overhead analysis shows the efficiency of proposed scheme in comparison to 

the existing well-known schemes. 

Keywords: ID-Based cryptography, Provable Data Possession (PDP), Data 

sharing, Cloud storage. 
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Abstract  

Let B be a set of blue points and R be a set of red points with total size n in 

the plane. In this paper, we propose a worst-case optimal O(n^3) time 

algorithm to compute all axis-aligned L-shapes that contain maximum 

number of blue points without containing any red points. We also study this 

problem for arbitrarily oriented L-shapes, and present an O(n alpha(n)) time 

algorithm to find these general L-shapes, where alpha(n) is the inverse of the 

Ackermann function. 

Keywords: computational geometry, separability, point sets.  
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Abstract 

A combination of engineering and biology, using the DNA for computation, 

is an interesting and hopeful area. The future of this area looks very promising 

for diagnosis and treatment of diseases. Various DNA-based logic sensors are 

proposed in the past years. Recent attempts have shown that localized DNA 

strand displacement circuits, wherein DNA components are physically 

attached to a DNA surface, can improve the quality and speed of the 

reactions. Whereby, simultaneously run multiple instances of circuits on 

spatially separated locations that will be increased the speed of computation, 

scalability, and modularity. 
In this paper, we proposed a scalable method to design multi-input logic gates 

with spatially localized DNA hairpins that has fewer materials and speed up 

the desired concentration. Experimental results show that the response time 

and the number of required strands (fuels and anchored hairpins) are reduced 

more than 27% and 14%, respectively and these improvements will be more 

considerable in large fan-in and complex circuits. 

Keywords: DNA circuits, Spatially Localized DNA, Multi-input gate. 
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Abstract 

Telecare medical information systems are developed to establish an online 

convenient communication platform for patients and medical staff to 

exchange healthcare related services. Being installed on Internet, these 

systems are prone to different security and privacy threats, which may result 

in leakage of sensitive health-related data and privacy compromise of the 

patients. Hence, a major challenge is to establish a secure communication 

channel between the patients and medical servers, where parties are mutually 

authenticated and a session key is agreed upon and shared between them for 

further information exchange. Recently, Ostad-Sharif et al. presented an 

ECC-based anonymous authentication and key agreement method for 

healthcare applications. In this article, we first prove that Ostad-sharif et al.’s 

scheme is vulnerable to key compromise password guessing attacks and key 

compromise impersonation attacks. Then, we propose a secure and efficient 

authentication and key agreement scheme for telecare medical information 

systems which can provide mutual authentication and perfect forward 

secrecy, and resists against key compromise password guessing attacks, key 

compromise impersonation attacks, insider attacks, and replay attacks. The 

security of the proposed scheme is also proved formally with the Scyther tool.  

Keywords: Authentication, Key Agreement, Cryptanalysis, Healthcare, 

TMIS. 



 

  

 

 

 57  

Aspect Term Extraction For Fine-Grained Sentiment 

Analysis Based On Deep CNN 

Ali Alemi Matin Pour
1
, Saeed Jalili

2 
1- Faculty of Electrical and Computer Engineering 

Tarbiat Modares University  

Tehran, Iran 
a.ali@modares.ac.ir 

2- Faculty of Electrical and Computer Engineering 

Tarbiat Modares University  

Tehran, Iran 

sjalili@modares.ac.ir
 

 

Abstract 

Aspect term extraction task is important for fine-grained sentiment analysis, 

Sentiment analysis is the task of extracting and analyzing opinions expressed 

in comments written in social media and websites and is performed to assist 

users and stakeholders to better understand the public opinion on a subject. 

Aspect-level sentiment analysis yields very fine-grained sentiment 

information which can be useful for applications in various domains. In this 

paper, the main contribution is a preprocessing method on data and using 

deep convolutional neural network (CNN) to tag each word in opinionated 

sentences as either aspect or non-aspect word. The proposed method extract 

aspect terms which can be used in sentiment analysis of aspects in written 

comments and reviews. The results of experiment on the SemEval-2014 

dataset proves that the proposed preprocessing on data with deep CNN can 

improve F-measure of aspect terms extraction on subjective comments by at 

least 1.05 and 0.95 percentage points in restaurant and laptop domains 

respectively compared to prominent such deep CNN.  

Keywords: aspect term extraction, opinion mining, Sentiment analysis, 

deep cnn, natural language processing, deep learning. 
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Abstract 

Classification is the most important part of brain-computer interface (BCI) 

systems. Because the neural activities of different individuals are not 

identical, using the ordinary methods of subject-dependent classification, 

does not lead to high accuracy in between-subject classification problems. As 

a result, in this study, we propose a novel method for classification that 

performs well in between-subject classification. In the proposed method, at 

first, the subject-dependent classifiers obtained from the train subjects are 

applied to the test trials to obtain a set of scores and labels for the trials. Using 

these scores and the real labels of the labeled test trials, linear regression is 

performed to find the proper linear combination of the subject-dependent 

classifiers that should be applied to test data. Finally, this linear combination 

of the classifiers’ scores is applied to test trials with unknown labels to obtain 

their labels. The data that we used in this study are Electroencephalogram 

(EEG) signals recorded during five mental tasks from nine participants with 

motor disabilities. Eventually, to demonstrate the performance of our 

proposed algorithm, we applied it to the data and compared the results with 

the results of the previously used methods. The algorithm that we suggested 

resulted in the best accuracy (72%) in comparison to other methods.  

Keywords: Transfer Learning, Linear Regression, Electroencephalogram 

(EEG), Brain-Computer Interface (BCI). 
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Abstract 

Energy consumption of the wearable home-care monitoring systems is a 

major challenge due to the need for continuous remote monitoring of the 

patients. Choosing the appropriate communication protocol to reduce energy 

consumption of these systems is, therefore, a key parameter. Since the recent 

versions of the IEEE 802.15.1 (Bluetooth) protocol can potentially reduce 

energy consumption and provide a better coverage range, they are promising 

for wearable homecare monitoring systems (WHMS). On the other hand, a 

deep energy consumption analysis of these protocols for WHMS has not been 

thoroughly yet conducted. In this paper, using software and hardware-based 

energy monitoring platform, the energy consumption and maximum coverage 

of the Bluetooth Low Energy (BLE) V4.2 is experimentally evaluated in 

different homecare scenarios in which the wireless signal may travel through 

the wood, metal, brick wall, body, and similar obstacles. Our results show 

that the highest energy consumption of the BLE 4.2 occurs when there is a 

human body or brick wall obstacle between the transmitter and receiver. Our 

extensive experiments also reveal that the maximum effective coverage range 

of a BLE 4.2 enabled WHMS is 36m in line of sight scenarios which decline 

to around 25m and 18.5m when the signal travels through brick walls and the 

human body, respectively, which all these numbers are suitable for WHMS.  

Keywords: Bluetooth Low Energy, energy consumption analysis, wearable 

sensors, Internet of Things, Remote health monitoring. 
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Abstract 

The emergence of the smart grid has presented new opportunities for demand 

response to control and reduction of electricity usage. With sufficient energy 

management, in off-peak times customers can buy and store more electrical 

energy than on-peak times or shift the shiftable appliance to proper times. 

These scenarios provide the desired change in the load profile shaping which 

is the main function of demand response. Dynamic pricing is one of the most 

effective ways to encourage customers to change their consumption pattern. 

However, it is difficult to determine an optimal pricing strategy because of 

the uncertainty of electricity consumption. In this paper, we used Neural 

Bandit algorithm to solve this problem, which using a neural network that 

learns the context and the associated reward. Simulation result shows that this 

proposed algorithm can reduce energy cost, improve reliability of the system 

and control the ramp rate of the power system. 

Keywords: smart grid, Neural Bandit algorithm, Demand Response, 

Dynamic Pricing. 
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Abstract 

Histology method is vital in the diagnosis and prognosis of cancers and many 

other diseases. For the analysis of histopathological images, we need to detect 

and segment all gland structures. These images are very challenging, and the 

task of segmentation is even challenging for specialists. Segmentation of 

glands determines the grade of cancer such as colon, breast, and prostate. 

Given that deep neural networks have achieved high performance in medical 

images, we propose a method based on the LinkNet network for gland 

segmentation. We found the effects of using different loss functions.  By 

using Warwick-Qu dataset, which contains two test sets and one train set, we 

show that our approach is comparable to state-of-the-art methods. Finally, it 

is shown that enhancing the gland edges and the use of hematoxylin 

components can improve the performance of the proposed model.  

Keywords: histopathology images, LinkNet network, gland segmentation, 

hematoxylin component, medical images. 
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Abstract 
Reconfiguration capability in nowadays embedded systems such as 

Reconfigurable Computing (RC) systems improves the execution of 

applications efficiently. However, the reconfiguration overhead in the 

mapping process of application compilation degrades the performance of 

these systems. In this paper, a novel distributed application graph mapping 

has been proposed to reduce the heavy computations of mapping problem 

analytically. For this purpose, matrix modifications have been used to derive 

a distance model in resource graph. Using this model, it is possible to remove 

heavy-weight values from the search space of solutions and achieve a low-

cost solution faster, as well. This model classifies the distance matrix of 

resource graph into independent regions to transform the mapping problem 

into sub-optimal problems. Simulation results show that the proposed 

approach for application graph mapping outperformed the state-of-art 

methods in terms of complexity and time overhead, especially for large-scale 

application graphs. 

Keywords: FPGA; Reconfigurable Hardware; Application Compilation; 

Application Mapping. 
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Abstract  

Context-aware applications are programs that use information about the 

environment of the user and objects and people which are present at that 

location and do some actions automatically according to this information. 

One of the most important branches in the field of context aware applications 

are android applications that are becoming more and more widespread today. 

In this paper, we introduce a test case design approach for context-aware 

android applications. In this approach we use the information in the manifest 

file and static analysis of the source code to find context-aware and sensitive 

points of the application and definitions and uses of these points. This 

information is added to the control-flow graph of the application. Then we 

apply data flow testing criteria to the resulting model. The evaluation results 

show that the all-uses criteria have acceptable error detection rate and it can 

cover all context-aware points of the application using fewer tests than all-

du-path coverage criteria. 

Keywords: Context-aware android application; test case design; context-

aware points; mobile contexts; context-aware point coverage. 
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Abstract 

Iris Recognition stands out as one of the most accurate biometric methods in 

use today. However, the iris segmentation and recognition algorithms are 

currently implemented on general purpose sequential processing systems, 

such as generic central processing units (CPUs). In this paper, we have 

proposed a new method for automatic IRIS segmentation in order to humans 

identification applications using the graphics processing unit (GPU). The 

parallel Hough transform has been used to detect the border between iris and 

pupil. The coordinate and radius of pupil has been used to detect the border 

between iris and sclera. Moreover, after omitting eyelashes based on the 

proposed algorithm, a degree two parabolic crossing from eyelid points is 

used to define eyelid edges. Finally, the GPU based parallel SURF features 

extracting algorithm is used to extract robust features of iris area. The propose 

method has been evaluated on CASIA iris dataset and the results show more 

than 97% True Detection Rate. 

 

Keywords: Iris detection, Automatic Segmentation, parallel, SURF, GPU 

based. 
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Abstract  

Open Government Data (OGD) has emerged as a radical paradigm shift and 

endeavor among government administrations across the world largely due to 

its promises of transparency, accountability, collaboration, civic 

participation, social innovation as well as data-driven value creation. Data 

service is a critical component for OGD which guarantees the availability of 

government data to users in the form of structured and machine-readable open 

datasets. Aspects such as usability, quality, and interoperability should be 

considered in building such open datasets. The diversity of data sets usually 

hampers unlocking the full potential value of data. Interoperability addresses 

the ability of open data platforms and data services to communicate, 

exchange and consume data, and to operate effectively together. To tackle 

this issue, in this paper, we propose an ontology-based technique enabling 

governmental organizations to identify their public data and publish them via 

well-defined interoperable data services. In this context, an Open 

Governmental Data Platform including a portal (www.iranopendata.ir) and a 

data management system (www.ogdms.iranopendata.ir) is designed and 

developed to fulfill this goal. As a case study, the constructed platform has 

been utilized and evaluated in the Tehran Municipality organization. The 

results show that applying the proposed approach leads to the creation of 

high-quality datasets achieving a high degree of interoperability.  

 

Keywords: Data interoperability, Electronic government, Electronic data 

service, Open data, Government data publishing, Ontology. 
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Abstract 

There are many methods for image enhancement. Image inpainting is one of 

them which could be used in reconstruction and restoration of scratch images 

or editing images by adding or removing objects. According to its application, 

different algorithmic and learning methods are proposed. In this paper, the 

focus is on applications, which enhance the old and historical scratched 

images. For this purpose, we proposed an adaptive spline interpolation. In 

this method, a different number of neighbors in four directions are considered 

for each pixel in the lost block. In the previous methods, predicting the lost 

pixels that are on edges is the problem. To address this problem, we consider 

horizontal and vertical edge information. If the pixel is located on an edge, 

then we use the predicted value in that direction. In other situations, irrelevant 

predicted values are omitted, and the average of rest values is used as the 

value of the missing pixel. The method evaluates by PSNR and SSIM metrics 

on the Kodak dataset. The results show improvement in PSNR and SSIM 

compared to similar procedures. Also, the run time of the proposed method 

outperforms others. 

Keywords: inpainting, spline, adaptive neighbor selection, edge detection. 
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Abstract 

One of the routine examinations that is used for prenatal care in many 

countries is ultrasound imaging. This procedure provides various information 

about fetus health and development, the progress of the pregnancy and the 

baby’s due date. Some of the biometric parameters of the fetus, like fetal head 

circumference (HC), must be measured to check the fetus's health and 

growth. In this paper, we propose a multiscale light convolutional neural 

network for automatic HC measurement . Experimental results on an 

ultrasound dataset of the fetus in different trimesters of pregnancy show that 

the segmentation accuracy and HC evaluations performed by a light 

convolutional neural network are comparable to deep convolutional neural 

networks. The proposed network has fewer parameters and requires less 

training time. 

Keywords: Ultrasound images, deep neural networks, head circumference, 

multi-scale. 
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Abstract 

The rapid evolution of data has challenged traditional machine learning 

methods and leads to the failure of many learning models. As a possible 

solution to the lack of sufficient labeled data, transfer learning aims to exploit 

the accumulated knowledge in an auxiliary domain to develop new predictive 

models. This article studies a specific type of transfer learning called domain 

adaptation, which works based on subspace learning in order to minimize 

distance between class conditional probability distributions of source and 

target domains and to preserve source discriminative information. SVM 

classifier trained on source domain data has been used to predict target 

domain data labels to facilitate subspace learning. In this work, subspace 

learning is formulated as an optimization problem and experiments have been 

carried out on the real-world datasets. The results of experiments indicate that 

the proposed method outperforms several exiting methods at this field in the 

term of accuracy in two object recognition benchmarks: Office-Caltech10 

and Office datasets. 

Keywords: Transfer Learning, Domain Adaptation, Class Conditional 

Probability Distribution, SVM Classifier.  
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Abstract 

One of the effective methods for the preservation of copyright ownership of 

digital media is watermarking.  Different watermarking techniques try to set 

a tradeoff between robustness and transparency of the process. In this 

research work, we have used color space conversion and frequency transform 

to achieve high robustness and transparency. Due to the distribution of image 

information in the RGB domain, we use YUV color space, which 

concentrates the visual information in the Y part. Embedding of the 

watermark is performed in the DCT coefficients of the specific wavelet 

subbands.  Experimental results show high transparency and robustness of 

the proposed method.  

Keywords: watermark, digital media, robustness, color transform.  
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Abstract 

Recent advancements in GPU architectures have made it possible to run 

multiple kernels concurrently on a single GPU, to avoid under-utilization of 

its resources. Fine-grain sharing of streaming multiprocessors (SMs) allows 

thread blocks of multiple kernels to be assigned to GPU resources altogether. 

However, this may cause resource contention and performance degradation 

if both kernels try to access a shared resource at the same time. Detecting 

these interferences is essential especially in high-performance computing 

(HPC) systems, in which multiple applications may issue different kernels to 

available shared GPUs. This paper proposes a machine learning-based 

approach to characterize kernels and predict interference before their 

concurrent execution. Random forest classifier is used to classify interfering 

and noninterfering kernels. Experimental results show that the proposed 

method can detect interfering kernels with up to 91.7% accuracy. 

Keywords: Concurrent Kernel Execution, Interference, GPGPU, Machine 

Learning. 
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Abstract 

Human facial expression transfer has been well explored using Generative 

Adversarial Networks. Also, in case of anime style images, several successful 

attempts have been made to generate high-quality anime face images using 

GAN approach. However, the task of anime facial expression transfer is not 

well studied yet due to the lack of a clean labeled anime dataset. We address 

this issue from both data and model perspectives, by providing a clean labeled 

anime dataset and leveraging the use of the StarGAN image-to-image 

translation framework. Our collected dataset consists of about 5k high-quality 

anime face images including five major emotions collected from online 

image boards. We preprocessed our dataset by CARN super-resolution 

technique to improve quality of the images, and applied tuned StarGAN 

model to learn the mapping of an input anime image with arbitrary expression 

to the target expression. We evaluate our work by visually comparing the 

output translated results with the baseline model. Moreover, we provide a 

quantitative analysis of our proposed approach by computing the confusion 

matrix of expression transfer accuracy. 

Keywords: Facial Expression Transfer, Unpaired Image Translation, 

Generative Adversarial Network, Anime Generation. 
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Abstract 

The evolution of 5G key enabler technologies, such as SDN and NFV, has 

brought Network Operators attention to procure an efficient service delivery 

mechanism on each possible computing infrastructure PoP. Therefore, it is 

trivial to leverage service management and orchestration functionalities that 

operate in harmony since they may have significant impact on each others 

performance. In this paper, we investigate joint Load balancing and auto-

scaling of service instances being provisioned on computing infrastructure in 

edge or cloud. We address the necessity and challenges of designing the Load 

balancing algorithm and scale decision making policy, aware of one another, 

through several practical scenarios. It is demonstrated that not only change in 

VNF load balancing method may deteriorate scaling Quality of Decision-

making, but also scaling policy must 

be selected according to how load balancing unit distributes traffic among 

VNFs. We use Multimedia signalling service delivery in NFV environment 

as a case study, and aforementioned solution is implemented using 

management and orchestration of XeniumNFV open-source tool. 

Keywords: 5G, NFV, SDN, Load balancing, service AutoScaling, Edge 

Computin. 
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Abstract 

Fifth generation networks have been introduced in response to the need for 

exponential growth of mobile data traffic and the provision of new generation 

of services. The ability to provide such services with high flexibility requires 

the use of new technologies and the extensive changes to existing mobile 

networks. This paper examines the most important challenges in the 

implementation of 5G from the technology aspects including mmWave 

communications, backhaul technology, Technology maturity, energy 

consumption, EMF and business aspects including business models, 

ecosystem maturity, Coordination of industry verticals and regulation aspects 

including spectrum management and fragmentation. Moreover, for some of 

them solutions suggested by vendor reports and academic works are 

discussed and analyzed in this article.  

Keywords: 5G, Spectrum Fragmentation, mmWave, Business Models. 
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 میقهای یادگیری عجعلی چهره با استفاده از تکنیک تشخیص تصویر
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 چکیده

-تشخیص زنده یا جعلی بودن تصویر چهره یک شخص در بازشناسایی افراد در سیستم

های بزرگ در این زمینه است زیرا با در دست داشتن یک از چالشهای نظارتی یکی 

این  ها نفوذ کرد. درتوان به این سیستمتصویر یا فیلم از شخص مورد نظر، براحتی می

و با استفاده از روش یادگیری  VGG16مقاله یک شبکه عصبی عمیق بر پایه معماری 

وجه به تغییرات انجام شده در انتقالی برای تشخیص جعل چهره ارئه شده است. با ت

های شبکه به چهره قابل ، تعداد وزنVGG16معماری پیشنهادی نسبت به معماری 

گیری کاهش داشته و بنابراین زمان آموزش شبکه بهبود مناسبی داشته است چشم

( که CASIA-SURFهمچنین در این مدل از جدیدترین دادگان موجود در این زمینه )

یر زیادتری نسبت به دادگان گذشته است، برای آموزش استفاده شده دارای تعداد تصاو

به عنوان ورودی  RGBاست. در این روش، عملکرد شبکه پیشنهادی بر روی تصویر 

اخیر،  هایشبکه بررسی شده است. در مقایسه با بهترین نتایج به دست آمده در پژوهش

 ی قابل مقایسه بود و نرخهای قبلدر شبکه پیشنهادی، دقت نسبت به بهترین روش

 میانگین خطا نیز بهبود داشته است. 

 .بازشناسایی چهره، جعل چهره، شبکه عصبی عمیق، یادگیری انتقالی کلمات کلیدی:
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 چکیده

های مهم در بحث بینایی موجود در تصویر، یکی از حوزهبندی شیءِ یابی و طبقهنمکا

شود. شناسای شیء کامپیوتر بوده که تحت عنوان شناسایِ شیء از آن نام برده می

( از جمله Mask R-CNNو   Faster R-CNNهایمبتنی بر ناحیه )مانند الگوریتم

ر های مبتنی بروشباشد. مقاله فوق نیز برپایهِ ها در این حوزه میپرکاربردترین روش

 Maskناحیه استوار گردیده و  بر این اساس سعی شده روشی در راستای بهبود ساختار 

R-CNN  با برخی مالحظات پیشنهاد گردد. همانند ساختارMask R-CNN  روش

-پیشنهادی نیز اقدام به انجام عملیات شناسایی شیء کرده در حالی که یک نقاب ناحیه

ولی بر خالف ساختار  .نمایدایی شده در تصویر ایجاد میبندی نیز حول شیء شناس

شوند، در روش پیشنهادی خروجی اصلی که عملیات ذکر شده در موازات هم انجام می

صورت سری وارد مرحله تخمین نقاب به )جهت پردازش  (عملیات شناسایی شیء

تی کمتری که خاطر بار محاسباگردیده که ماحصل این کار از لحاظ زمان آزمایش ) به

ثانیه کاهش یافته است. نتایج  4:13گیرد( به از حجم کمتر نواحی پیشنهادی نشأت می

سازی خود گواه این واقعیت است که روش پیشنهادی دارای عملکردی قابل رقابت شبیه

 باشد.با ساختار استاندارد می

بندی یهاحشبکه عصبی عمیق، طبقه بندی شیء ، مکان یابی شیء ، ن کلمات کلیدی:

 شیء.
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 چکیده

رقم خواهد خورد و دلیل اصلی  5G که نسل آینده ارتباطات توسط شبکهبا توجه به این 

های مختلف و جدید مبتنی بر نیاز کاربران ی این شبکه پشتیبانی از سرویسهتوسع

 بندی کاربران بر اساسهای شبکه باید بتوانند بر اساس گروهاست، بنابراین اپراتور

ها را با حداکثر کارایی و حداقل نیازمندی خاصی که دارند، سرویس مورد انتظار آن

-شده است، استفاده از برشتحقق این منظور مطرح ابزاری که برای هزینه ارائه دهند.

بندی شبکه وجود دارد، هایی که در برشترین چالشبندی شبکه است. یکی از مهم

خواهند سرویسی مناسب های تجاری است که میی تخصیص منابع در میان نقشنحوه

به دنبال ی کارهای مرتبط انجام شده فقط ها ایجاد کنند. همهرا برای کاربران برش

کنندگان شبکه هستند که این مورد برخالف هدف اصلی سازی سودمندی تأمینبیشینه

5G است؛ هیعنی ارائه سرویس با کیفیت، با در نظر گرفتن نیازمندی کاربران برش

گردد که سودمندی پیشنهاد می بندی هسته روشیبنابراین در این مقاله در برش

دی شبکه اعم از کاربران، مستأجران و بنهای تجاری موجود در برشنقش

گرایانه اعم از کارایی زمان در نظر گیرد و هم از قیود واقعکنندگان شبکه را همتأمین

های مهم برای  SLAها و مستأجران و پشتیبانی از منابع، عدالت، اولویت در میان برش

مذکور زیگران مسئله ها پشتیبانی کند تا بتواند با این دید، تعادل را در میان بابرش
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پذیر باشد. بر همین اساس ایجاد کند و برای اجرا در سناریوهای بزرگ و واقعی انعطاف

درصد در سود جمعی بهبود  11745شود که  به طور میانگین الگوریتمی طراحی می

 دارد.

 .5Gبندی، تخصیص منابع، سرویس، کارایی، عدالت، برش کلمات کلیدی:
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 چکیده

نویسی به صورت خواسته یا ناخواسته ایجاد قطعه کدهای تکراری به هنگام برنامه

های نگهداری، افزایش زمان توسعه شوند. وجود کدهای تکراری باعث افزایش هزینهمی

های مختلفی مانند شود. پیش از این روشخطاهای کد می و افزایش زمان تصحیح

گذاری، گراف وابستگی، درخت نحو انتزاعی برای تشخیص کدهای تکراری نشانه

پیشنهاد شده است. هدف در این مقاله ارزیابی میزان دقت تشخیص کدهای تکراری با 

ای هدقت الگوریتمهای یادگیری ماشین است. در مرحله اول، میزان استفاده از الگوریتم

مختلف یادگیری ماشین در تشخیص کدهای تکراری محاسبه شد. در مرحله بعد، 

ا هالگوریتم جنگل تصادفی اجرا و دقت آن محاسبه گردید.  پیش از اجرای الگوریتم

های کد منبع با استانداردسازی اولیه مجموعه داده انجام گرفت و همچنین ویژگی

ج گردید. نتایج ارزیابی نشان داد که الگوریتم جنگل تصادفی استخرا TF-IDFاستفاده از 

های یادگیری ماشین اجرا شده در این دارای دقت بیشتری نسبت به سایر الگوریتم

 مقاله است.

کدهای تکراری، یادگیری ماشین، الگوریتم جنگل تصادفی، کیفیت  کلمات کلیدی:

 .افزارافزار، توسعه و نگهداری نرمنرم
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کاربرده شده برای کنترل فرکانسی به شده تکاملیکننده توزیعکنترل

 هاشبکهریز

 2فرشاد صباحی، 1فرناز صباحی
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  چکیده

ریزی بهینۀ مشارکت منابع مصرف امروزه وجود یک سیستم مدیریت انرژی جهت برنامه

شود. ازپیش احساس میها بیشو تولید با گسترش منابع تولید پراکنده در ریز شبکه

سازی موضوع بهینه محلی است. وقتی های بهینهیکی از مشکالت اصلی اکثر روش

شود. در این مقاله، تر میشود، این مشکل جدیبا تأخیر زمانی نیز مواجه  سیستم

برای غلبه بر مشکل بهینه محلی و   (QGA)استفاده از الگوریتم ژنتیکی کوانتومی

وری در چارچوب نامساوی خطی همچنین برای ایجاد توازن بین جستجو و بهره

پیشنهادشده  ∞Hکننده مقاوم در یک ساختار توزیعی برای کنترل (LMI)ماتریسی  

کند و پایداری سیستم در این جستجو بر های فیدبک را جستجو میبهره  QGAاست. 

شود. ساختار چندعاملی اساس نامساوی ماتریسی خطی وابسته به تأخیر تضمین می

ها باعث کاهش زمان پردازش در حضور تأخیر زمانی به علت موازی عمل کردن عامل

بر   ∞Hژنتیکی مقاوم  –کننده کوانتومی پیشنهادی توزیعی کنترل شود. ساختارمی

ر شده است و کارایی ساختابه سیستم مدیریت انرژی یک ریز شبکه  اعمال LMIمبنای  

های تکاملی و تجمعی  مقایسه شده است. نتایج های متفاوت الگوریتمپیشنهادی با روش

شده رای تأخیر زمانی محدود شناختهسازی عملکرد مطلوب سیستم پیشنهادی را بشبیه

  دهند.اما نامعین را نشان می

کوانتومی، نامساوی ماتریسی خطی، سیستم -الگوریتم ژنتیکی کلمات کلیدی:

 چندعاملی، تأخیر زمانی.
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برای پروتکل انتقال مالکیت گروهی ساندرسن و  ی یک بهبودارائه

 همکاران
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 چکیده

ای هنههای شناسایی بسامد رادیویی، یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار در زمیسامانه

ا در هتر شدن کاربرد آنمخنلف زندگی انسان امروز است. به میزان پیشرفت و گسترده

های مختلف مربوط به آن بیش از پیش ی امنیت در پروتکلها، مسئلهزندگی انسان

مورد توجه قرار گرفته است. بحثی که در این مقاله قصد مطرح کردن آن را داریم، 

مالکیت گروهی امن بر اساس پروتکل ارائه شده توسط ی یک پروتکل انتقال ارائه

های های متعددی برای پروتکلسراوانان ساندرسن و همکارانش است. دسته بندی

ی ها را به دو دستهتوان آنانتقال مالکیت موجود است اما در یک حالت کلی می

ین استاندارد های ناسازگار با او پروتکل EPC C1G2های سازگار با استاندارد پروتکل

 ی نخست است.بندی کرد که این پروتکل، جزئی از دستهدسته

ای کوتاه، به بررسی پروتکل انتقال مالکیت گروهی ساندرسن در این مقاله پس از مقدمه

پردازیم. در گام بعد به حمالت وارد های امنتی مربوط به آن میو همکارانش و ویژگی

کنیم و در گام آخر، تغییراتی در پروتکل می شده توسط مونیال و همکارانش اشاره

کنیم و آن را نسبت به هریک از این حمالت، بهبود داده و در نهایت ساندرسن ایجاد می

 م.کنیهای دیگر مقایسه میپروتکل ارائه شده را از نظر امنیت و کارآیی با پروتکل

تقال های انتقال مالکیت، انهای شناسایی بسامد رادیویی، پروتکلسامانه کلمات کلیدی:

 .، حریم خصوصی EPC C1G2مالکیت گروهی ، استاندارد 
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ارائه رویکردی کمی برای ارزیابی طراحی جایگزین با استفاده از تخمین 

 گراکارایی داده
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 چکیده

ارزیابی طراحی جایگزین در مراحل اولیه طراحی مهندسی نقش مهمی را در تعیین موفقیت 

میزان قابل توجه بر روی کند به طوری که به توسعه و ارائه یک محصول جدید ایفا می

های موجود در مورد ارزیابی گذارد. با این حال، روشهای طراحی متعاقب تاثیر میفعالیت

های موضوعی و ین دارای ابهاماتی از سوی متخصصین بوده و دارای قضاوتطراحی جایگز

توصیفات کیفی است. جهت کاهش موضوع محوری و بهبود کارایی فرآیند ارزیابی، این 

. کندای پیشنهاد میتحقیق یک روش ارزیابی کمی را از طریق برآوردهای عملکردی داده

های کردی بر اساس ارزیابی کمی از قضاوتهای عملدر این روش، اوزان و کارایی شاخص

قادیر بینی مبندی فرآیندهای طراحی جایگزین با پیشمتخصصین صورت گرفته و رتبه

شود. به منظور تسهیل در های قبلی طراحی محصول حاصل میعملکردی بر اساس داده

ر آن ه دهای جایگزین در مراحل اولیه طراحی کبندی کمی مبتنی بر عملکرد فرآیندرتبه

باشد، یک ماشین بردار پشتیبانی مبتنی بر هیچ گونه محاسبه عملکردی امکان پذیر نمی

شود. بینی عملکرد اعمال میهای مبتنی بر پیشسازی الگوریتم فاخته برای دادهبهینه

های بینی شده شاخصهای جایگزین با توجه به مقادیر پیشبندی نهایی فرآیندرتبه

 شود.حاصل می VIKORوسیله  عملکردی متعدد به

 -یبانماشین بردار پشت -بینی عملکردپیش -ارزیابی کمی -ارزیابی طراحی کلمات کلیدی:

 .Rough DEMATELتکنیک  -VIKOR -سازی فاختهالگوریتم بهینه
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مهاجرت نرم افزار به ابر با رویکرد برنامه محور و مبتنی بر مدل مخفی 

 مارکوف

 2وشهریانامید ب ، 1سید یحیی نبوی

 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی شیراز ، شیراز، -1

y.nabavi@sutech.ac.ir 

 دانشیار، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی شیراز ، شیراز، -1
bushehrian@sutech.ac.ir 

 چکیده

یر های قدیمی، محیط پویا و تغیبه ساختار پیچیده برنامهفرآیند مهاجرت به ابر، با توجه 

ها، مدلهای مختلف مهاجرت و تنوع بسیار زیاد خدمات اولویت اهداف استراتژیک سازمان

بر، مستعد خطا و چالش برانگیز است. در مقایسه با ابری مسئله ای پیچیده، زمان

له بهینه سازی برای یافتن رویکردهای موجود که فرآیند مهاجرت را به عنوان یک مسئ

یک استقرار بهینه از اجزای نرم افزاری بر روی ابر بدون ارائه یک برنامه مهاجرت عملی 

اند، در این مقاله یک رویکرد مهاجرت مبتنی بر برنامه ارائه شده است که بر مدل نموده

یک های مهاجرت تعریف شده در اساس آن مدیریت سازمان قادر به دنبال کردن گام

رد سازد. رویکبرنامه معتبر است که تا حد ممکن اهداف استراتژیک سازمان را برآورده می

ما یک مدل مخفی مارکوف را به عنوان یک مدل از محیط برای تعیین اولویت اهداف 

کند. مطالعات تجربی استراتژیک سازمان با توجه به مشاهدات محیطی پیشنهاد می

ذیر پیط پویا و متغییر که استفاده از برنامه مهاجرت انعطافدهد، به ویژه در شرانشان می

پذیر در برآوردن اهداف استراتژیک سازمانی بسیار موثر است ضروری است، روش تطبیق

-در کاهش هزینه 31به طوریکه این روش در مقایسه با روش غیر تطبیقی با اطمینان %

 های نگهداری در طول زمان، بهتر عمل کرده است.

مدل مخفی مارکوف؛ فرآیند حاالت متناهی؛ مهاجرت به ابر؛ طرح  ت کلیدی:کلما

 مهاجرت.
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بررسی عملکرد شبکه دسترسی رادیویی مجهز به مخازن موقت در نسل 

 پنجم شبکه تلفن همراه

 فاطمه رضائی

 استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران
frezaei@kntu.ac.ir 

 

 چکیده

های اخیر در سال (5G)های بسیاری برای تحقق نسل پنجم شبکه تلفن همراه تالش

های صورت گرفته است. با توجه به افزایش روزافزون وسایل ارتباطی هوشمند و برنامه

دهی گیری داشته و پاسخکاربردی متنوع، ترافیک کاربران شبکه تلفن همراه رشد چشم

های ها، از چالشلف کاربران و حفظ کیفیت خدمت مورد نظر آنهای مختبه درخواست

هایی که برای کاهش های آینده است. یکی از راه حلمهم طراحی و پیاده سازی شبکه

ترافیک در شبکه ارائه شده است، ذخیره سازی اطالعات در شبکه دسترسی رادیویی و 

 5Gه دسترسی رادیویی نزدیک کاربران است. در این مقاله به بررسی عملکرد شبک

سازی اطالعات، روشی برای بهبود عملکرد این پرداخته و با استفاده از مدیریت ذخیره

های ثبت شده واقعی از ترافیک هایی بر روی دادهشود. با انجام آزمایشها ارائه میشبکه

 های مختلفهای ویدیویی در یک شبکه پردیس دانشگاهی، به مقایسه روشدرخواست

پیشنهادی  شود که روشسازی اطالعات در شبکه پرداخته و نشان داده میهذخیر

 گردد.از منظر تعادل بار و تأخیر می 5Gموجب بهبود عملکرد شبکه دسترسی رادیویی 

شبکه های آینده، نسل پنجم شبکه تلفن همراه، شبکه دسترسی کلمات کلیدی: 

 .رادیویی، ذخیره سازی اطالعات
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 با استفاده از الگوهای مکررشناسایی سرطان 

 3حمید یاسینیان،  2منصور اسماعیل پور ،1مهشید اعتمادی طلب

 گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی،واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی ، همدان، -1

mahshideatemadi@gmail.com 

 استادیار، گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی ،واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی ، همدان -1
ma_esmaeilpour@yahoo.com 

 گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی ، همدان  -9
hyasinian@gmail.com 

 چکیده

و افزایش سطح عمومی بهداشت و سطح  های اخیر، پیشرفتهای علم پزشکیدر دهه

آگاهی جامعه، موجب کاهش مرگ و میرهای ناشی از بیماریها شده است. اما با وجود 

پیشرفتهای چشمگیر صورت گرفته در سالهای اخیر در حوزه پزشکی، همچنان نرخ 

مرگ و میر افراد، در اثر بیماریها، بسیار بیشتر از مرگ و میر افراد در اثر حوادث و 

بالیای طبیعی است. در این پژوهش با بکارگیری الگوریتم فراابتکاری موفق به کشف 

الگوهای پرتکرار در بیماری سرطان شدیم. از ویژگیهای روش پیشنهادی این است که 

این روش میتواند در زمان کمتری نسبت به روشهای کالسیک، الگوهای پرتکرار را 

های پویا را نیز داشته باشد. پس از استخراج کشف نموده و قابلیت بکارگیری در محیط

الگوهای پرتکرار از داده های پزشکی یک سیستم جدید جهت دسته بندی بیماران و 

پیش بینی بیماری ارائه شد. روش پیشنهادی با روش ارائه شده در سالهای اخیر مورد 

کرد قت و عملمقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که روش پیشنهادی از د

 بهتری برای استخراج قوانین مکرر و دسته بندی بیماران برخوردار است.

دسته بندی، داده کاوی، کشف الگوهای پرتکرار، دیتاست پزشکی،  کلمات کلیدی:

 .تشخیص بیماری
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 افزار در خط تولید نرم« المنت-بورد»به سوی الگوی جدید معماری 

 *2خوشنویسصدیقه  ،1اردستانیامید حسن

انشگاه آزاد اسالمی، دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد شهرقدس، د -1

 ایرانتهران،
o.ardestani@qodsiau.ac.ir 

 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران -1
s.khoshnevis@qodsiau.ac.ir 

 چکیده

های مشترکی را برای حلافزار بسیار مهم هستند؛ زیرا راهامروزه الگوها در مهندسی نرم

های پایه در مهندسی کنند. یکی از مهمترین داراییهای مشترک ارائه میصورت مسئله

افزار، معماری دامنه است که معماری کاربرد )محصول( با انتخاب خط تولید نرم

هایی در استفاده از الگوها در معماری شود. هرچند تالشیهایی از آن پیکربندی مبخش

شود، اما اغلب کارهای ارائه شده تنها از ترکیبی از الگوهای افزار دیده میخط تولید نرم

اند، ولی الگویی موجود و به ویژه الگوهای طراحی برای ایجاد معماری دامنه بهره گرفته

در این مقاله، ما با هدف ارائه الگوی معماری خط  اند.برای معماری خط تولید ارائه نداده

ایم. تهبرداش« المنت-بورد»افزار، گامی اولیه را برای ارائه چنین الگویی با نام تولید نرم

بورد و المنت دو عنصر اصلی تشکیل دهنده این الگو هستند. الگوی پیشنهادی 

دامنه و پیکربندی معماری  های مربوطه را رفع کرده و از تنوع پذیری در معماریچالش

سنجی معماری دامنه و کاربرد )به ترتیب با کند؛ در آن صحتکاربرد پشتیبانی می

پذیر و منعطف است. در کنترل سازگاری و همخوانی( در نظر گرفته شده؛ و گسترش

عین حال، مختص دامنه محدودی نیست. این الگو در دو دامنه کاری مورد استفاده و 

رفت و در نتیجه استفاده از آن، نتایج مثبتی از نظر زمان و قابلیت اطمینان بررسی قرارگ

 محصوالت نهایی مشاهده شد. 

افزار، الگوی افزار، الگوی معماری نرمافزار، خط تولید نرممعماری نرم :کلمات کلیدی

  افزار.معماری خط تولید نرم
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 اینترنت اشیاءارائه یک مدل کنترل دسترسی برای رایانش مه در 

 2دکتر سعید شکرالهی ،1الهیحمید شمس
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه امنیت شبکه و رمزنگاری، پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه  -1

 شهید بهشتی، تهران،

h.shamsolahi@mail.sbu.ac.ir 

 ان،شتی، تهراستادیار، گروه امنیت شبکه و رمزنگاری، پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه شهید به -1

s_shokrollahi@sbu.ac.ir 

 

 چکیده

اینترنت اشیاء یک مفهوم محاسباتی است که در آن اشیاء فیزیکی با شبکه اطالعات 

کند. های مختلف را فراهم مییکپارچه شده و زمینه تعریف کاربردهای جدید در حوزه

ها را با چالشسازی آنحجم زیاد داده در اینترنت اشیاء، پردازش، محاسبات و ذخیره

ها از رایانش مه بههای اخیر، برای مقابله با این چالشهایی روبرو کرده است. در سال

 عنوان یک الیه میانیای از رایانش ابری استفاده شده است. رایانش مه، بهعنوان توسعه

 ایهبین ابر و کاربران نهایی، اعمال کنترل دسترسی در اینترنت اشیاء را با نیازمندی

هایی دارند که امنیت ها و کاربران نیاز به سیستمکند. امروزه سازمانجدیدی روبرو می

ها فراهم ها را حفظ و همچنین حداقل تأخیر را در پردازش دادههای آنو جامعیت داده

ها، ما در این مقاله یک مدل کنترل دسترسی کارآمد نماید. برای پاسخ به این نیازمندی

( و مدل رمزنگاری مبتنی ABACل کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی )با ترکیبی از مد

شده های انجامکنیم. تحلیل( ارائه میCP-ABEبر ویژگی با سیاست متن رمزشده )

پذیری مناسبی برخوردار شده از امنیت، سرعت و مقیاسدهند که مدل ارائهنشان می

تواند مچنین این مدل میتواند مشکل محدودیت منابع را برطرف کند. هبوده و می

( را فراهم کرده و به جلوگیری DDoSشده منع سرویس )زمینه مقابله با حمالت توزیع

از سوءاستفاده از وکالت کلید کمک کند. وجه تمایز و برتری این مدل، تأخیر پایین و 
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سرعت باال، امنیت مناسب، حل معضل محدودیت منابع در سمت کاربران نهایی و رفع 

 استفاده از وکالت کلید است.وءمشکل س

اینترنت اشیاء، رایانش ابری، رایانش مه، کنترل دسترسی مبتنی بر  کلمات کلیدی:

 .ویژگی، رمزنگاری مبتنی بر ویژگی با سیاست متن رمزشده
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با در نظر گرفتن حسن نیت  محاسبه اعتماد در اینترنت اشیاء اجتماعی

 اشیاء کاربران و کیفیت سرویس

 3احمد اکبری ازیرانی ،2مهرداد آشتیانی ،1پورمحسنیسجاد 

 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران -1

spurmohseni@comp.iust.ac.ir 

 افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایراناستادیار گروه نرم -1
m_ashtiani@iust.ac.ir 

 افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایراندانشیار گروه شبکه و سخت -9
akbari@iust.ac.ir 

 چکیده

اینترنت اشیا، ارتباط و تعامل تعداد بسیار زیادی از اشیای متنوع را در جهان واقعی 

ز شیا و نیسازد. اشیای خودمختار و نامتجانس قادر خواهند بود با سایر اپذیر میامکان

های ابری تعامل کنند و خدمات مختلفی را دریافت و ارائه کنند. تعامالت بین سرویس

هایی نیازمند برقراری اعتماد نسبی بین اشیا بوده که اساس اشیا در چنین محیط

های برقراری آن، داشتن اطالعات درست برای ارزیابی شرایط و کیفیت سرویس گزینه

ی و اضافه شدن بعد اجتماع با معرفی اینترنت اشیای اجتماعی تعامل است. از سوی دیگر

های جدیدی برای سنجش اعتماد به اشیا برای انجام به ارتباطات میان اشیا، ویژگی

است. حسن نیت  نیتها حسناند که از جمله مهمترین آنتعامالت در نظر گرفته شده

دهی، هر دو فیت مناسب سرویسدر ارائه اطالعات مورد نیاز برای محاسبه اعتماد و کی

ها در کارهای برای محاسبه مناسب اعتماد مورد نیاز هستند که ترکیب استفاده از آن

پیشین مورد توجه نبوده است. در روش پیشنهادی این مقاله، اعتماد از دو جنبه حسن 

مورد بررسی قرار گرفته است و اثر هر یک از این دو جنبه در  نیت و کیفیت سرویس

 های انجام شده نشان داده شده است.گیری نهایی مبتنی بر اعتماد در ارزیابیمیمتص

، مدیریت اعتماد، اینترنت اشیا، اینترنت اشیای اجتماعی، حسن نیت کلمات کلیدی:

 .کیفیت سرویس
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 های موردی سیار مبتنی بر ابر با استفاده از شبکهشبکه بهبود امنیت 

 افزار محورنرم

 2سعید شکرالهی، 1پوریمسعود محمدعل

دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه امنیت شبکه و رمزنگاری، پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه  -1

 شهید بهشتی، تهران،

m.mohammadalipour@mail.sbu.ac.ir 

 استادیار، گروه امنیت شبکه و رمزنگاری، پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، -1
s_shokrollahi@sbu.ac.ir 

 

 چکیده

های موردی سیار مبتنی بر ابر، به علت فقدان یک زیرساخت ثابت و مدیریت شبکه

های های اخیر، روشهای امنیتی مختلفی روبرو هستند. در سالمتمرکز با چالش

ها شده در راستای مقابله با این چالش( توزیعSDNافزار محور )مختلفی از شبکه نرم

ه، یکی شدتوزیع افزار محورمبتنی بر شبکه نرم فعالاند. چارچوب دفاعی پیشبرده بهره

ای برای برقراری امنیت استفاده ها است که از معیار تشخیص نفوذ آستانهاز این روش

پذیری این چارچوب شده شده موجب افزایش مقیاسافزار محور توزیعنرم کند. شبکهمی

 شدهارد، هرچند که در برابر حمالت منع سرویس توزیعای ندو مشکل شکست نقطه

ی را تشدید پذیرای تشخیص نفوذ نیز این آسیبپذیر است. استفاده از معیار آستانهسیب

ل فعاکند. در این مقاله با الهام گرفتن از چارچوب مذکور یک چارچوب دفاعی پیشمی

شنهاد شده است. در چارچوب شده پیتوزیع افزار محورشبکه نرم مبتنی بر الیهچند

نوان عوامل عبه پیشنهادی از فیلتر ورودی یا امضای دیجیتال مبتنی بر تابع چکیده ساز

مشکل معیار  Snortنفوذ استفاده شده و با استفاده از سیستم تشخیص نفوذ  پیشگیری

ه دهد کسازی نشان میای تشخیص نفوذ نیز برطرف شده است. نتایج پیادهآستانه
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چوب پیشنهادی از سرعت تشخیص، کنترل ترافیک و پایداری امنیتی قابل قبولی چار

 برخوردار است. 

ه افزار محور، حملامنیت، شبکه موردی سیار، رایانش ابری، شبکه نرم کلمات کلیدی:

 .شدهمنع سرویس توزیع
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های تشخیص نفوذ در سیستم رویکردی جهت کاهش نرخ هشدار نادرست

 بندیهای طبقهالگوریتمبه کمک  به شبکه

 

 3مریم نورائی آباده ، 2فاطمه بری،  1الهام کاظمی

 مربی، گروه کامپیوتر ،واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسالمی، آبادان ،ایران -1
E.kazemi@iauabadan.ac.ir 

 گروه کامپیوتر ،واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسالمی، آبادان ،ایران -1
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 استادیار، گروه کامپیوتر ،واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسالمی، آبادان ،ایران -9

mnooraei@iauabadan.ac.ir 
 

 چکیده

ا ههای اصلی در برآوردن امنیت شبکهتشخیص حمالت شبکه به عنوان یکی از مکانیزم

بند ترکیبی جدید برای یک طبقهای مطرح است. در این مقاله از های رایانهو سیستم

ا به چند هشود. به این صورت که ابتدا دادهسیستم تشخیص نفوذ به شبکه استفاده می

شود، سپس به جای بندها گرفته میشود، خروجی هر کدام از طبقهبند داده میطبقه

 دبند جدیبند به عنوان ورودی یک طبقهگیری حداکثری، از خروجی این چند طبقهرای

تصمیم، نزدیکترینبندهای مورد استفاده در این تحقیق درختشود. طبقهاستفاده می

باشد. هدف ما دراین مقاله کاهش نرخ هشدار نادرست در می Baggingهمسایه و 

های تشخیص نفوذ به شبکه بود که با این روش پیشنهادی توانستیم نرخ هشدار سیستم

 DOSبه صفر و همچنین دو کالس حمله  R2Lو  U2Rنادرست را در دو کالس حمله 

برسانیم که در این راستا نتایج بدست آمده آمار مورد  1711و   1711به ترتیب  Probe و 

 اشد. باند و بیانگر کارایی خوب این سیستم در تشخیص نفوذ میقبولی را ارائه کرده

ادگیری ی هایبند ترکیبی، الگوریتمتشخیص نفوذ به شبکه، طبقه کلمات کلیدی:

  ماشین.
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 ندیبگرا مبتنی بر خوشهروش بهبودیافته ریزتجمیع چند متغیره و داده

 2مجید فرهادی، 1رضا مرتضوی

 r_mortazavi@du.ac.irاستادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه دامغان،  -1

 farhadi@du.ac.irاستادیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه دامغان،  -1

 

 چکیده

های اصلی صاحبان داده است. ها یکی از دغدغهحفظ حریم خصوصی در انتشار داده

ها با حفظ حریم خصوصی آنها ریزتجمیع است. های موفق در انتشار دادهیکی از روش

شوند و سپس به بندی میعضو گروه kها در خوشه هایی با حداقل در ریزتجمیع، داده

 هایهشود. این جایگزینی، کیفیت دادآن گروه منتشر میهای هر گروه، مرکز جای داده

شود. هر کاهد و منجر به اتالف اطالعات میهای اصلی میمنتشرشده را نسبت به داده

تر باشند، این اتالف اطالعات کمتر های یک گروه به مرکز آن گروه شبیههچقدر داد

ی ست. متاسفانه مسألهیابی به کمینه اتالف اطالعاتی اخواهد بود. هدف، دست

است ولی در حالتی که مجموعه داده مورد نظر تک  NP-Hardریزتجمیع در حالت کلی

ای انجام داد. توان ریزتجمیع را به صورت بهینه و در زمان چندجملهمتغیره باشد، می

ای برای تبدیل مسأله ریزتجمیع چندمتغیره به تک متغیره یافتهدر این مقاله روش بهبود

شود و بندی میبندی رایج گروهشود. ابتدا مجموعه داده با یک روش خوشهئه میارا

 ها به الگوریتمشوند. این دنباله از دادهها در یک دنباله مرتب میهای خوشهسپس داده

بندی جدیدی تحویل دهد. با تکرار این شود تا خوشهریزتجمیع تک متغیره تحویل می

 ی کاهش اتالفبهبود بخشید. نتایج تجربی نشان دهنده توان جواب نهایی راروال می

 است. 40اطالعات تا %

 بندی مقید، امنیت داده.ریزتجمیع، حریم خصوصی، خوشه کلمات کلیدی:
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ها بر مبنای بزرگترین مقدار ویژه الپالسین، جهت انتخاب بهترین گراف

 ترکیب به منظور افزایش دقت انتشار برچسب

 2زادهعلیرضا بساق، 1امیر نامجوی
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 رجایی ، تهران
a.bosaghzadeh@sru.ac.ir 

 

 چکیده

تر و ارزان شده، در آوری اطالعات از منابع مختلف سریعبا توسعه سریع فناوری، جمع

های ناهمگن که نمایانگر اشیاء از منظرهای های بیشماری حاوی ویژگینتیجه داده

مختلف است در دسترس قرارگرفته، لیکن اهمیت آنها یکسان نیست و ممکن است 

تعیین وزن مناسب برای هر کدام از منابع داده )منظرها(  برخی از آنها نویزی باشند. لذا

صیف توان برای تومی تواند به ترکیب بهینه آنها و در نتیجه بهبود دقت منجر شود. می

ها یک گراف ساخت. گرافی که در ها از منظر هر کدام از ویژگیروابط بین نمونه داده

های مختلف کم باشد ین کالسهای متعلق به یک کالس زیاد و بآن وزن بین نمونه

های اخیر توجه تر است و دقت انتشار برچسب روی آن باال خواهد بود. در سالمطلوب

ها نقش بسیار مهمی در شناختن ها شده است، زیرا طیف گرافزیادی به طیف گراف

کنند. در این مقاله با بررسی طیف گراف برای داده های برچسب ساختار گراف ایفا می

عیاری برای ارزیابی هر گراف پیشنهاد شده است که ارتباط بسیار نزدیکی با دقت دار م

شناسایی هر گراف نشان میدهد. در روش پیشنهادی مجموع مقادیر ویژه هر گراف به 

عنوان معیاری  از مناسب بودن ویژگی استفاده شده و روش ساخت گراف پیشنهاد شده 
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عیار پیشنهادی نشانگر مناسبی برای دقت است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که م

شناسایی با استفاده از هر گراف است. همچنین نتایج ترکیب گرافها نشان میدهد که 

ترکیب گرافهای انتخاب شده توسط روش پیشنهادی میتواند به دقت باالتری در مقایسه 

 با استفاده از تک گراف و ترکیب تمام گرافها بدهد.

قدار ویژه الپالسین، طیف گراف، شعاع طیفی گراف، ترکیب گراف، م کلمات کلیدی:

 .اطالعات، ماتریس مجاورت، انتشار برچسب
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های حوزة اینترنت اشیاء مبتنی بر ترکیب نتتشخیص ناهنجاری بات

 ای و جریانیهای یادگیری دستهروش

 3بیژن راحمی، 2احمد اکبری ازیرانی، 1بشری پیشگو
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 استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اوتاوا، اوتاوا -9
rahemi@ottawa.uk.ir 

 

 چکیده

-رشد روزافزون اینترنت اشیاء، علیرغم دستاوردهای فراوان در حوزة تکنولوژی، ریسک

ی اهای این حوزه به عنوان گونهنتهای امنیتی متنوعی را نیز به همراه داشته است. بات

توان از ابزارهای یادگیری ماشین، به شوند که میاز حمالت امنیتی پیچیده شناخته می

سایی و کشف آنها استفاده نمود. شناسایی حمالت مذکور از یک سو نیازمند منظور شنا

باشد و از سوی های پیشین میکشف الگوی رفتاری آنها مبتنی بر حجم وسیع داده

پذیر بوده و به لحاظ عملیاتی به صورت بالدرنگ عمل نماید. کشف بایست وفقدیگر می

شد اما باپذیر میای امکانیادگیری دسته هایها از طریق تکنیکنتالگوی رفتاری بات

ه توانند به صورت بالدرنگ بها به دلیل نیاز به زمان باالی یادگیری، نمیاین تکنیک

-پذیر عمل نمایند. در مقابل تکنیکشناسایی الگوهای جدید بپردازند و به صورت وفق

ر نمایند اما قادهای یادگیری جریانی، سابقۀ محدودی از الگوهای پیشین را بررسی می

 به شناسایی در زمان کوتاه هستند.

به منظور برآورده ساختن نیازهای مذکور، در این مقاله به ارائۀ راهکاری مبتنی بر 

ها نتای با هدف تشخیص ناهنجاری باتهای یادگیری جریانی و دستهترکیب روش

نت شناخته شده، ع باتای مشتمل بر دو نوپردازیم. نتایج آزمایشات در مجموعه دادهمی
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ادر به ای، قبیانگر آن است که روش پیشنهادی، با دقتی باالتر از روش یادگیری دسته

 باشد.های یادگیری جریانی میتشخیص در زمانی قابل مقایسه با روش

های های یادگیری جریانی، روشها، روشنتتشخیص ناهنجاری باتکلمات کلیدی: 

 یادگیری ترکیبی، اینترنت اشیاء. هایای، روشیادگیری دسته
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ارائه یک روش جدید برای تشخیص زودهنگام حمله منع سرویس توزیع 

 افزارمحورهای نرمشده در شبکه

 1سید اکبر مصطفوی، 1رضا بختیاری شوهانی

 کارشناسی ارشد، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه یزد -1

rezabakhtiari@yazd.ac.ir 

 کامپیوتر، دانشگاه یزد،استادیار، دانشکده  -1

a.mostafavi@yazd.ac.ir 

 چکیده:

افزارمحور، سبب مدیریت و کنترل های نرمجداسازی الیه کنترل و الیه داده در شبکه

حمالت منع سرویس جدید را فراهم کرده  بهتر شبکه شده است. با این وجود، زمینه

مهاجم به چندین مقصد  های جعلیاست. یکی از این حمالت منع سرویس، ارسال بسته

متفاوت در شبکه است. این حمله سبب نرخ باالی خطای جدول در سوییچ و ارسال 

شود شود. جذابیت این نوع حمله از آنجا ناشی میها به کنترلر و اشغال شدن آن میبسته

های تشخیص حمله مبتنی بر معیار فاصله مانند آنتروپی قابل تشخیص که توسط روش

 باشد.نمی

ا در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر رگرسیون خطی به منظور تشخیص این نوع م

 کنیم.حمله را معرفی می

توان تقریب قابل قبولی برای دهیم بر اساس رگرسیون خطی میابتدا نشان می

های بینی تعداد خطاهای جدول سوییچ ارائه داد. سپس براساس این تقریب در بازهپیش

ی به صورت پویا، خط آستانه را برای تعداد خطاهای جدول سوییچ اثانیه 51زمانی 

 کنیم.تعریف می

های مبتنی برآنتروپی قابل دهد این حمله که توسط روشارزیابی نتایج نشان می 

 شود.تشخیص نیست توسط روش پیشنهادی به خوبی تشخیص داده می

، DDoSحمله ، تشخیص DDoSافزارمحور، حمله های نرمشبکه کلمات کلیدی:

 .رگرسیون خطی
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Abstract 

A Botnet is a malicious network that can be leveraged in a wide range of 

cyber-attacks with possibly catastrophic results. Consequently, botnet 

detection is a high priority. In the past few years, many studies have been 

conducted regarding botnet detection of which the proposed approaches 

focus heavily on machine learning techniques. 

In this paper, a clustering approach based on Gaussian mixture distributions 

is proposed that allows accommodating ellipsoidal shaped clusters. Each 

cluster is associated with a Gaussian distribution by which an overall mixture 

of Gaussians is obtained. Hereby, an optimization problem is formalized 

ending up with a cost function based on the entropy of the overall 

distributions. The optimal solution is determined by using an optimization 

method. The proposed approach is then applied to bot-generated network 

traffic to extract models on bots behavior which can thus be leveraged to 

detect bot-infected hosts. The quality evaluation is performed by using some 

commonly used criteria that measure the accuracy and detection capability of 

models generated by the algorithm. The results show that high quality can be 

achieved by our method. 

Keywords: Information security, Botnet, Machine Learning, Gaussian 

mixture models, Clustering. 
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 Abstract 

Over the past decades, Techniques for information hiding have become at a 

high level and widespread. They can used to transfer the concepts and 

messages to the song that are not normally audible deliberately. Music 

companies use this method to transmit to the unconscious of the audience. 

Previous studies in this field carried out in the non-Persian languages and so 

far, no research carried out on the Persian language. This paper first describes 

an approach to detecting hidden messages in Persian language songs, and 

then the quality of these detected hidden messages is measured. For this 

purpose, firstly, songs from different popular styles such as pop, rock, 

classical (traditional) and rap are selected completely randomly. Then, the 

hidden massages detected by using the detection algorithm. Moreover, to 

reversing, by using the resampling method, change the signal speed be 

provided. Finally, to measure the quality of the hidden message, a multiple 

scoring method that evaluates the quality of the signal in different ways is 

used. By use of the ITU standard p. 806 and Broadband Conditions (ITU 

BS.1284) After reviewing the songs, the average overall comprehension of 

the received messages was 62.23% and the average overall quality was 

51.47%.  

Keywords: Hide message, Signal quality, Reverse, Sound signal, Detection 

algorithm. 
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Abstract 

Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers are affected by diverse 

interactions from various radio frequency transmitters, either intentional or 

unintentional. The present work proposed a technique-based artificial Neural 

Network (NN) to detect spoofing attacks. This technique uses the received 

signal power and correlation function distortion as feature vector, and tries to 

classify received signals as jammed, spoofed, multi-path afflicted, or 

interference-free signal. In particular, a multi-layer perceptron NN trained by 

Particle Swarm Optimization (PSO) is proposed as a multi-classifier which is 

intended for classification task. To validate the performance of the proposed, 

the results are compared with results achieved via classification based Bayes 

rule. The simulation results show that spoofing attack detection has improved 

approximately 4% and 2% in comparison with the results achieved via 

classification based on Bayes-optimal rule and multi-hypothesis Bayesian 

classifier mentioned in literature review. 

Keywords: GNSS, spoofing attack, detection, NN classifier, PSO. 
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Abstract 

Feature selection is one of the preprocessing steps in data mining and 

machine learning which aims to cope with redundant and irrelevant features 

through dimensionality reduction. In this paper, for multi-label classification, 

a novel embedded approach using Particle Swarm Optimizer (PSO) is 

introduced. According to PSO, at first, a population of particles is generated 

and divided into two equal groups and compete in pairs, the winners are 

moved to the next iteration and the losers learn from the winners, and at the 

end of each iteration, the objective function for all the particles is computed. 

Finally, based on the best particle, the salient feature subset will be selected. 

The comparison results between the proposed method and six state-of-the-art 

multi-label feature selection methods on benchmark datasets using the ML-

KNN classifier on various multi-label evaluation measures show the 

superiority of the proposed method. 

Keywords: Competitive Swarm Optimizer, feature selection, multi-label, 

reconstruction error. 
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Abstract 

This paper is a survey of studies conducted on Internet of Things (IoT), fog 

computing and Real-Time Response Systems (RTRS) to understand how 

these new technological paradigms converge. Analysis of 54 papers shows 

that the main feature of IoT environment is real-time responses to 

emergencies; however, generation of streaming and event data has posed 

challenges to cloud computing and traditional data management systems. As 

a result, fog computing is introduced as a new method of computing to 

process and analyze IoT data in a distributed way. The survey shows that data 

collection, data transmission and real-time analysis are main aspects of data 

management in fog computing that is being studied. Data assessment; 

however, is marginalized in the literature. 

Keywords: IoT, real time response systems, fog computing, stream analysis, 

big data analysis. 
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Abstract 

One of the most commonly used areas of speech processing is the accent 

recognition system, that recognizes a speaker's accent from speaking it. In 

this study, using hierarchical neural networks, speech articulatory features in 

Persian speech such as “Attribute Manner” and “Attribute Place “are 

appropriately modeled and extracted. Subsequently, using native modelers 

such as GMM_UBM and I_vector, 5 native accents were identified in 

FarsDat data. In this study, it has been shown that speech articulatory features 

usually perform better in distinguishing and identifying native Persian 

accents than spectral features such as MFCC and SDC. The results show that 

by applying a dimensionality reduction such as PCA to the Attribute Manner 

of phoneme of the long-term speech articulatory features, the average error 

rate is 8.37% and the average accent detection cost is 6.68. Compared to 

conventional features like MFCC + SDC, they can reduce relative error rates 

and average error costs by 45.12% and 29.28%, respectively. In addition, the 

best average accuracy for the 5 native accents is 75.29%. These features also 

exhibit better resistance to conventional spectral features such as MFCC and 

SDC when there is a shortage of educational data.  

Keywords: native accent identification, Identity Vector, Speech 

articulatory feature, Universal Background Model, neural network. 
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Abstract 

Feature selection is one of the preprocessing steps in data mining and 

machine learning which aims to cope with redundant and irrelevant features 

through dimensionality reduction. In this paper, for multi-label classification, 

a novel embedded approach using Particle Swarm Optimizer (PSO) is 

introduced. According to PSO, at first, a population of particles is generated 

and divided into two equal groups and compete in pairs, the winners are 

moved to the next iteration and the losers learn from the winners, and at the 

end of each iteration, the objective function for all the particles is computed. 

Finally, based on the best particle, the salient feature subset will be selected. 

The comparison results between the proposed method and six state-of-the-art 

multi-label feature selection methods on benchmark datasets using the ML-

KNN classifier on various multi-label evaluation measures show the 

superiority of the proposed method. 

Keywords: Competitive Swarm Optimizer, feature selection, multi-label, 

reconstruction error. 
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Abstract 

This paper presents a novel design for the domino XOR gate. The proposed 

domino gate restructures the traditional domino XOR gate into a hybrid of 

PTL and CMOS circuits. The result is a reduced number of MOSFETs 

compared to the traditional design which in turn reduces the power 

consumption and PDP of the gate by 18% and 6% respectively at the cost of 

14% increase in delay of the gate. The proposed design simulated at 1 GHz 

using HSPICE on PTM 16 nm node. The simulation results of two application 

of the XOR gate, the binary to gray converter and the parity checker are 

included. The proposed domino XOR gate is compared to other XOR designs. 

Keywords: dynamic logic, domino gate, low power design, XOR gate. 
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Abstract: 

Due to the exponential growth of the number of mobile users and 

applications, mobile application development, especially on the Android 

platform, has received increasing interest in recent years. Since many 

applications deal with sensitive data, the security aspect of an Android 

application is receiving growing attention from the research community. 

However, security aspects have been underestimated by many existing 

Android applications, and they may need to be redeveloped to include 

essential security factors. Taking advantage of model driven reverse 

engineering into account, we can employ Knowledge Discovery Metamodel 

(KDM), the most popular metamodel for reverse engineering, to model 

Android application enhancement. Since KDM lacks Android concepts, it is 

unable to represent all the details of an existing Android application. To the 

best of our knowledge, there is no extension of this metamodel for modeling 

the security aspect of an Android application. To address this problem, in this 

paper we present a heavyweight extension of KDM for the security aspect of 

the Android application. Our experimental results show that the extended 

metamodel will facilitate analyzing the security issues of an existing Android 

application. 

Keywords: KDM profile; Architecture-Driven Modernization; KDM; 

Android Security; Model Driven Engineering. 
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Abstract 

The remarkable growth of biological data is a motivation to accelerate the 

discovery of solutions in many domains of computational bioinformatics. In 

different phases of the computational pipelines, pattern matching is a much-

applied operation. For example, pattern matching enables users to find the 

locations of particular DNA subsequences in a database or DNA sequence. 

Furthermore, in these expanding biological databases, some patterns are 

updated over time. To perform faster searches, high-speed pattern matching 

algorithms are needed. The present paper introduces two pattern matching 

algorithms that are specially formulated to speed up searches on large DNA 

sequences. The proposed algorithms raise performance by finding the 

windows of the sequence via the first and last characters of the pattern and 

also by utilizing word processing in place of the character processing 

presented in previous works. In terms of time cost, the experimental results 

demonstrate the superiority of the presented algorithms over the other 

simulated algorithms . 

Keywords: string matching algorithm, DNA sequence search, 

bioinformatics, pattern analysis. 
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Abstract 

To deal with the daily increase of the power consumption and area overhead 

of the memory cells, in this paper a bio-inspired nonvolatile spin-based 2-bit 

per cell memory circuit is proposed. Multi-level memory (MLM) cells are 

capable of storing more than a single bit of information in a single memory 

cell. MLM architecture offers lower cost per unit of storage due to the higher 

data density, lower area per stored bit and most importantly lower power 

consumption. Thanks to the nonvolatile feature of the magnetic tunnel 

junction (MTJ), the proposed MLM memory can be powered off during the 

idle cycles in order to reduce the static power consumption. The simulation 

results even at the corners of the fabrication process indicate that the proposed 

MLM memory occupies up to 33.33% lower area and consumes 82.95% 

lower power per bit of the stored data in comparison to the previous 

nonvolatile spintronic memories.  

Keywords: Spintronic, Bio-Inspired Architecture, Low-Power, Multi-Level 

Memory (MLM), Magnetic Tunnel Junction (MTJ). 
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Abstract 

With the help of recommender systems, users can find information they do 

not know about, but they are interested in. These systems are a specific type 

of intelligent systems that track each user’s behavior and discover their 

behavioral patterns. Among different approaches for implementing 

recommender systems, Matrix-Factorization (MF) based methods are so 

popular due to their high accuracy and scalability. However, in real world 

applications that new ratings are continuously coming, processing the huge 

amount of data is a computationally expensive task. In this paper, we present 

a novel incremental matrix factorization method to learn only parts of the data 

that have been changed or added recently. This way, there is no need to train 

the system from the scratch. The input data to the proposed recommender 

system is of two types, batch data and stream data. Batch data is the rating 

data that is already saved in the system and relates to the activities of users in 

the past. Stream data is the rating data that enters the system in each time 

interval. The method is evaluated on two versions of popular MovieLens 

dataset from GroupLens research. The experimental results confirm that our 

method reduces the execution time significantly while keeping the prediction 

error intact. 

Keywords: Recommendation system; Matrix Factorization; Incremental 

learning. 
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Abstract 

efficient embedded system design requires considering several design 

parameters during the task scheduling step. In this paper, a new multi-

objective task scheduling method based on genetic algorithm is proposed for 

embedded systems. In this method, the architecture platform and the tasks in 

the form of task graphs are given as the inputs of the algorithm. The objective 

functions in the proposed multi-objective task scheduling include reliability 

in addition to execution time and energy consumption. The experimental 

results show that, the proposed algorithm provides better solutions (i.e. 

scheduled tasks) in terms of all objectives. Moreover, in order to verify the 

optimization provided by the proposed algorithm, it is shown that the 

algorithm achieves better solutions in terms of each objective when compared 

to the solutions obtained by the greedy method. Furthermore, the efficacy of 

the proposed method is shown in comparison to some well-known single 

objective heuristic scheduling algorithms where the performance of the 

proposed method is 29.5% and 21% higher in terms of metrics of scheduling 

length ratio (SLR) and speeds up, respectively.     

Keywords: Embedded Systems, Task Scheduling, Multi-Objective 

Optimization, Genetic Algorithm. 
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Abstract 

The rapid online usage of digital images has pushed us to accelerate the 

watermarking method to protect it. Lately, in order to accelerate the applied 

science and engineering methods multicore architectures are used more and 

more. Therefore, at this research we have tried to increase the speed of 

watermarking method on GPU by CUDA. This acceleration by CUDA allows 

rapid embedding and extraction of the watermarks. For the sake of fact that 

better methods have more computational cost, parallelization leads up to the 

use of a better watermarking method which has a better performance in terms 

of imperceptibility, robustness, and security. It assists to the rapid secure use 

of digital images, as well. The results show that the speeds of CUDA 

implementations are superior to multi core’s which have been implemented 

by OpenMP, although, when the images are big enough OpenMP 

implementations show a slightly better performance than sequential 

implementations. The proposed method is evaluated on an NVIDIA 940MX 

GPU which can reduce the execution time by 50\% in comparison with 

sequential implementations. 

Keywords: Manycore system, Watermarking acceleration, Robust 

watermarking. 
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 Abstract 

The performance of the fault localization techniques plays a significant role 

in their practical adoption. This paper reports an empirical study of two states 

of the art fault localization techniques. The main differences from previous 

studies are: (1) the specialized focus on two methods to present effective 

advice, (2) considering different suspiciousness formulae to limit their effect 

on the fault localization accuracy, and (3) two different test suites containing 

small and large scale projects to test all aspects of the methods. Important 

factors of each fault localization methods have defined the accuracy and 

execution time. Our results provide proper information about spectrum-based 

and mutation-based fault localization to help other scholars to choose the best 

method based on their requirements. The empirical results indicate that the 

mutation-based fault localization is relatively 12 percent slower and 5.2 

percent more accurate than the spectrum-based fault localization. 

Keywords: software testing, fault localization, mutation-based, spectrum-

based. 
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Abstract  

Community detection a crucial task in the study of complex networks aims at 

identifying structural patterns of the networks. Recently, evolutionary 

methods are successfully applied to reveal communities of complex 

networks. Most of them employ only one quality measure in their search 

processes. Since each objective covers a different aspect of network’s 

property, investigating this problem with more than one objectives results in 

identifying more accurate community structure. To handle this issue in this 

paper, a multi-objective genetic algorithm integrated with a local search 

strategy called Enhanced Multi-Objective Genetic Algorithm for Community 

Detection (EMOGACD) is proposed.  The main goal of using the local search 

strategy is speeding up the convergence and improving the accuracy of the 

proposed method. the proposed method uses the vector-based method is used 

to represent the solutions. This type of representation reduces the search 

space and does not need to know the number of communities at the beginning 

of the search process.  Performed experiments performed on both real-world 

and synthetic networks demonstrate the relatively high capacity of the 

proposed method in detecting high quality communities within lower 

generations. 

Keywords: Multi-objective community detection; complex networks; local 

search; locus-based representation.
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