


 

 

 

 

 

 

 

 



چکیده نامه مقاالت

نجمن کامپیوتر االمللی هفتمین کنفرانس بینبیست و 

کامپیوتر ایران

1۴00ماه سال  اسفند ۵ و ۴

شریف دانشگاه صنعتی



حامیان کنفرانس



 کمیته علمی اعضای

دکتر شهرام لطیفی
دانشگاه نوادا

زادهدکتر نادر باقر
ایفرنیدانشگاه کال

دکتر بهروز پرهامی
دانشگاه سانتاباربارا

دکتر فرهاد ارباب
دانشگاه لیدن

یابهر یگلریب یمرتضدکتر 
 دانشگاه اوکلند

 دکتر مرجان اسدی نیا
 دانشگاه بردلی

 دکتر مهدی چراغچی
 دانشگاه میشیگان

 دکتر مرجان سیرجانی
 دانشگاه ماالردالن

 دکتر منصور جم زاد
 دانشگاه صنعتی شریف

 دکتر حمید بیگی
 دانشگاه صنعتی شریف

یسرمد اتیب اوشیسدکتر   
 دانشگاه صنعتی شریف

یابطح میابراه دیدکتر س
صنعتی شریفدانشگاه   



 کمیته علمی اعضای

عباس حیدرنوریدکتر 
 دانشگاه صنعتی شریف

شاهین حسابیدکتر 
 دانشگاه صنعتی شریف

مسلم حبیبیدکتر 
دانشگاه صنعتی شریف

ریجهانگ نیرحسیامدکتر 
 دانشگاه صنعتی شریف

مهدیه سلیمانی باغشاه دکتر
 دانشگاه صنعتی شریف

هادی سجادیدکتر 
 دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمدحسین رهبان
 دانشگاه صنعتی شریف

حمیدرضا ربیعیدکتر 
 دانشگاه صنعتی شریف

 دکتر علی موقر
 دانشگاه صنعتی شریف

مازیار گودرزیدکتر   
 دانشگاه صنعتی شریف

میه کوهیسدکتر   
 دانشگاه صنعتی شریف

محمدامین فضلیدکتر 
صنعتی شریفدانشگاه   



 کمیته علمی اعضای

احمد خونساریدکتر 
 دانشگاه تهران

فتانه تقی یارهدکتر 
تهراندانشگاه 

 یارسال یمصطفدکتر 

 نسب یصالح
 تهراندانشگاه 

حسن میریانسید دکتر 
 دانشگاه صنعتی شریف

مهدی طالع ماسوله دکتر
 دانشگاه تهران

صیاد حقیقی محمد دکتر
 دانشگاه تهران

سعید صفریدکتر 
تهراندانشگاه   

حسین حجتدکتر 
 دانشگاه تهران

مهدی کمالدکتر   
 دانشگاه تهران

فاطمه قاسمی دکتر 

 اصفهانی
 دانشگاه تهران

ملفه زادهیعل ژنیب  دکتر  
تهران دانشگاه  

سید امید فاطمیدکتر 
تهران دانشگاه  



 کمیته علمی اعضای

احمد عبداله زاده  دکتر

 بارفروش
 امیرکبیردانشگاه 

حمیدرضا زرندیدکتر 
 امیرکبیردانشگاه 

ناصر یزدانیدکتر 
تهراندانشگاه 

یمحمود رضا هاشم دکتر 
 تهراندانشگاه 

فالح مانیمهران سل دکتر
امیرکبیردانشگاه   

یخرسند اوشیسدکتر 
امیرکبیردانشگاه   

یقیصد یمهددکتر 
امیرکبیردانشگاه   

یصاحب الزمان یمرتض دکتر
 امیرکبیردانشگاه 

یآباد کیاحمد ن دکتر  
امیرکبیردانشگاه   

 یاریشهر درضایحم دکتر

یکاه کش  
امیرکبیردانشگاه   

محمود ممتازپور دکتر  
امیرکبیردانشگاه   

یباقر رضایعلدکتر   
امیرکبیردانشگاه   



 کمیته علمی اعضای

یسیداحمد جواد دکتر
 امیرکبیردانشگاه 

فربهحامد  دکتر
امیرکبیردانشگاه 

 احسان ناظر فرد دکتر
 امیرکبیردانشگاه 

یممتاز دهیسعدکتر 
 امیرکبیردانشگاه 

یملک یرضا انتظار دکتر
علم و صنعتدانشگاه   

یرانیاز یاحمد اکبر دکتر  
علم و صنعتدانشگاه   

ییآنالو یمرتض دکتر  
علم و صنعتدانشگاه   

راد یمعصومه طارم دکتر
 امیرکبیردانشگاه 

زینب موحدی دکتر  
  علم و صنعتدانشگاه 

 ینیحس یمهد ریام دکتر

 منزه
علم و صنعتدانشگاه   

مجد یملک هیمرض دکتر  
علم و صنعتدانشگاه   

یانیمهرداد آشت دکتر  
علم و صنعتدانشگاه   



 کمیته علمی اعضای

 یاحمد یعلدکتر 
 نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

 یطوس

 یاثن یمحمدمهددکتر 

 یعشر
 نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

 یطوس

یمحمدرضا محمددکتر 
 علم و صنعتدانشگاه 

انتیابوالفضل د دکتر   
علم و صنعتدانشگاه 

 یدرمان وسفیمحمد دکتر
 نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

یطوس  

دادخواه ترایچدکتر   
 نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

یطوس  

خواسته نیدحسیس دکتر  
 نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

یطوس  

 محمد تشنه لبدکتر 
 نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

 یطوس

یخیفرناز شدکتر   
 نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

یطوس  

یزاهد یمحمدهاد دکتر  
 نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

یطوس  

یلواسان یرودک یهد دکتر  
 نیرالدیخواجه نص یصنعتدانشگاه 

یطوس  

یفاطمه رضائ دکتر  
 نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

یطوس  



کمیته علمی اعضای

 فیبابک ناصر شردکتر 
 نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

 یطوس

این یموسو ریامدکتر 
خواجه  یدانشگاه صنعت

 یطوس نیرالدینص

یفرض دیسعدکتر 
خواجه  یدانشگاه صنعت

یطوس نیرالدینص

 یآتنا عبد دکتر   
 نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

یطوس

 فرد یساالر هیراض دکتر
یبهشت دیدانشگاه شه  

یدارا رحمت دکتر  
یبهشت دیدانشگاه شه  

یقیحسن حق دکتر  
یبهشت دیدانشگاه شه  

نیآب یاحمدعلدکتر 
 یبهشت دیدانشگاه شه

یسمنان یفرشاد صفائ دکتر  
یبهشت دیدانشگاه شه  

شکفته اسری دکتر  
یبهشت دیدانشگاه شه  

 یشامل رضایعل دکتر

یسند  
یبهشت دیدانشگاه شه  

بدر یمیسل نیآرم دکتر   
یبهشت دیدانشگاه شه  



کمیته علمی اعضای

یاسالم ناظم دکتر
یبهشت دیدانشگاه شه

 یانیمهد درضایحم دکتر
 یبهشت دیدانشگاه شه

عطارزاده  نیدحسیس دکتر

 یاکین
 یبهشت دیدانشگاه شه

عبدوس رهیمن دکتر
یبهشت دیدانشگاه شه

یاکبر دیام دکتر
مدرس تیدانشگاه ترب  

یفوآد قادر دکتر  
مدرس تیدانشگاه ترب  

آباده یعیمحمد صن دکتر  
مدرس تیدانشگاه ترب  

یاردکان یائیرعا یمهد دکتر
 مدرس تیدانشگاه ترب

پدرام رمحسنیم دکتر  
خوارزمیدانشگاه   

 نشیمحمدرضا ب دکتر

یمروست  
خوارزمیدانشگاه   

یهمائ نیحس دکتر  
مدرس تیدانشگاه ترب  

ینوگوران یصادق در دکتر  
مدرس تیدانشگاه ترب  



کمیته علمی اعضای

یروحان یمجتب دیس دکتر
 مشهد یدانشگاه فردوس

یطوس نیام هاله دکتر
 فردوسی مشهددانشگاه 

لفروشانیزهرا ن دکتر
 خوارزمیدانشگاه 

یانیمعمار زالهیعز دکتر
 خوارزمیدانشگاه 

یبافق یعباس قائم دکتر
مشهد یدانشگاه فردوس  

 نیکمال الد دیس دکتر

یرازیش یاثیغ  
مشهد یدانشگاه فردوس  

صداقت اسری دکتر  
مشهد یدانشگاه فردوس  

مقدم یزمرد مریم دکتر
 مشهد یدانشگاه فردوس

یگیبا ینور یمصطف دکتر  
مشهد یدانشگاه فردوس  

ینور دیحم دکتر  
مشهد یدانشگاه فردوس  

مهاجرزاده نیرحسیام دکتر  
مشهد یدانشگاه فردوس  

یمحسن کاهان دکتر  
مشهد یدانشگاه فردوس  



کمیته علمی اعضای

محمدرضا  دیس دکتر

 یموسو
 رازیدانشگاه ش

فرشاد خون جوش دکتر
 رازیدانشگاه ش

یاقبال منصور دکتر
رازیدانشگاه ش

یریهومان تحدکتر
مشهد یدانشگاه فردوس

یریناصر قد دکتر
اصفهان یدانشگاه صنعت  

یانیمهران صفا دکتر  
اصفهان یدانشگاه صنعت  

پالهنگ اریماز دکتر  
اصفهان یدانشگاه صنعت  

یمحسن راج دکتر
رازیدانشگاه ش

جعفر تنها دکتر  
زیدانشگاه تبر  

باالفر یمحمدعل دکتر  
زیدانشگاه تبر  

پاشازاده دیسع دکتر  
زیدانشگاه تبر  

یمسعودرضا هاشم دکتر  
اصفهان یدانشگاه صنعت  



کمیته علمی اعضای

یمحمد جواد رستم دکتر
 باهنر کرمان دیدانشگاه شه

گوهر  یدیجمش دیوح دکتر

 یزیر
 باهنر کرمان دیدانشگاه شه

 یافتخار یمهد دکتر
باهنر کرمان دیدانشگاه شه

علیرضا سخندان  دکتر

 سرخابی
 زیدانشگاه تبر

کر ینیقزو هیمهد دکتر
باهنر کرمان دیدانشگاه شه  

زاده  یقاض یمصطف دکتر

یاحسائ  
باهنر کرمان دیدانشگاه شه  

 یآزاده السادات عمران دکتر

یزرند  
باهنر کرمان دیدانشگاه شه  

دیسعمسعود  دکتر
باهنر کرمان دیدانشگاه شه

یمحمد جواد رشت دکتر  
چمران اهواز دیدانشگاه شه  

نفس کیاکبر ن یعل دکتر  
باهنر کرمان دیدانشگاه شه  

تکلو یمحسن ثیحد دکتر  
باهنر کرمان دیدانشگاه شه  

یبهنام قوام دکتر  
باهنر کرمان دیدانشگاه شه  



کمیته علمی اعضای

محمود نادران طحان دکتر
 چمران اهواز دیدانشگاه شه

مرجان نادران طحان دکتر
 چمران اهواز دیدانشگاه شه

 انیمحمود فرخ دکتر
چمران اهواز دیدانشگاه شه

یاله علو تیدعنایس دکتر  
 چمران اهواز دیدانشگاه شه

یالهام فراهان دکتر
انیرانیدانشگاه ا  

ینجف یسیع دکتر  
قوچان یدانشگاه صنعت  

یفراهاحمد  دکتر  
نور امیدانشگاه پ  

یپرهام مراد دکتر
دانشگاه کردستان

اریماه رضایعل دکتر  
فیشر یدانشگاه صنعت  

یبسطام لیخل دکتر  
انیرانیدانشگاه ا  

یمهران ترحم دکتر  

دانشگاه صنعتى شریف

فارغ زاده سهینف دکتر  
واحد زنجان یدانشگاه آزاد اسالم  



کمیته علمی اعضای

یاهلل مه آباد نیام دکتر
 دانشگاه شاهد

 سازدار یرمهدیام دکتر
 دیشه ییدانشگاه علوم و فنون هوا

 یستار

 پژمان غالم نژاد دکتر
 دیشه ییدانشگاه علوم و فنون هوا

 یستار

ریپیمحمود د دکتر  
 دیشه ییدانشگاه علوم و فنون هوا

 یستار



اجراییکمیته  اعضای

 یسجاد یهاد دیدکتر س
 یپژوهشگاه ارتباطات و فناور

 اطالعات

ها یمسئول نشست ها و سخنران

یملک یرضا انتظار دکتر
 علم و صنعتدانشگاه 

 کنفرانس ییاجرا ریدب

یبیدکتر جعفر حب
فیشر یدانشگاه صنعت

کنفرانس سیرئ

یلیدکتر رسول جل  
فیشر یدانشگاه صنعت ار،یدانش  

 کنفرانس یافتخار سیرئ

یدکتر الهام فراهان
انیرانیدانشگاه ا ار،یاستاد

شگاهینما مسئول  

یروحان شیدکتر بابک درو  
نور امیدانشگاه پ ار،یاستاد  

هاکارگاه مسئول  

ینجف یسیدکتر ع  
قوچان یدانشگاه صنعت ار،یاستاد  

هاکارگاه مسئول  

یدرجز یدکتر مصطف  
تهران دانشگاه  

ها ینشست ها و سخنران مسئول

یبسطام لیدکتر خل  
انیرانیا دانشگاه

یروابط عموم مسئول  

اریماه رضایدکتر عل  
فیشر یصنعت دانشگاه  

یروابط عموم مسئول  

فارغ زاده سهینف دکتر  
،یدانشگاه آزاد اسالم ار،یاستاد  

زنجان واحد  

کنفرانس تیوب سا مسئول  

 ینیحس یمهد ریدکتر ام

 منزه
دانشگاه علم و صنعت  ار،یاستاد

رانیا  

انتشارات مسئول  



اجراییکمیته  اعضای

 یاشکان یدکتر مهد
و توسعه همراه اول قیتحق مرکز

 یفصلنامه رصد فناور مسئول

یقوچان یدکتر محمد مهد  
و توسعه همراه اول قیتحق مرکز  

 یفصلنامه رصد فناور مسئول



های علمیدبیران محور

یدکتر احمد خونسار  
دانشگاه تهران ار،یدانش

 یشبکه ها یمحور علم ریدب

 داده تیو امن یوتریکامپ

 دکتر منصور جم زاد
فیشر یدانشگاه صنعت ار،یدانش  

و  گنالیپردازش س یمحور علم ریدب

 ریتصو

یآباد میموقر رح یدکتر عل  
فیشر یدانشگاه صنعت استاد،  

 هیو نظر تمیالگور یمحور علم ریدب

 محاسبات

یحساب نیدکتر شاه  
فیشر یدانشگاه صنعت ار،یدانش  

 کنفرانس یعلم تهیکم ریدب

 یقیدکتر حسن حق
 یبهشت دیدانشگاه شه ار،یدانش

نرم افزار  یمهندس یمحور علم ریدب

اطالعات یو فناور  

یشاه منصور دیدکتر وح  
دانشگاه تهران ار،یدانش

نرم افزار و  یمهندس یمحور علم ریدب

اطالعات یفناور  

یسرمد اتیب اوشیدکتر س  
فیشر یدانشگاه صنعت ار،یدانش  

چالشها و رصد  یمحور علم ریدب

اطالعات یفناور  

یاخائ یدکتر محمد عل  
دانشگاه تهران ار،یدانش

چالشها و رصد  یمحور علم ریدب

 اطالعات یفناور

یبیدکتر مسلم حب  
فیشر یدانشگاه صنعت ار،یاستاد  

اقتصاد هوشمند و  یمحور علم ریدب

تالیجیتحول د  

یدکتر محمدرضا کشاورز  
پژوهشگاه ارتباطات و  ار،یاستاد

اطالعات یفناور  

اقتصاد هوشمند و  یمحور علم ریدب

تالیجیتحول د  

 دکتر فرشاد خون جوش
رازیدانشگاه ش ار،یدانش  

 وتریکامپ یمعمار یمحور علم ریدب

تالیجید یستمهایو س  

 دکتر محمد تشنه لب
خواجه  یدانشگاه صنعت استاد،

یطوس نیرالدینص  

 یستمهایس یمحور علم ریدب

نرم انشیهوشمند و را  



محورهای کنفرانس




 محاسبات هیو نظر تمیالگور  

 پردازش صوت و گفتار 

 ریو تصو گنالیپردازش س 

 داده تیو امن یوتریکامپ یشبکه ها 

 تالیجیاقتصاد هوشمند و تحول د 

 تالیجید یها ستمیو س وتریکامپ یمعمار

 نرم انشیهوشمند و را یها ستمیس 

 اطالعات ینرم افزار و فناور یمهندس 

 اطالعات یچالشها و رصد فناور 



 :سخنرانان کلیدي 

نادر باقرزاده دکتر 
) ینیماش ير یادگی وتریکامپ یطراح می(موضوع ارائه: مفاه

Abstract 
In this talk, an overview of current trends in machine learning computer design 
concepts will be discussed with an emphasize on challenges and opportunities 
facing this field. Some of the traditional computer design ideas that are now being 
applied to machine learning will be presented. Deep learning has emerged as one 
of the most promising research fields in artificial intelligence. The significant 
advancements that deep learning methods have brought about for large scale 
image classification tasks have generated a surge of excitement in applying the 
techniques to other problems in computer vision and more broadly into other 
disciplines of computer science. The phenomenal growth of machine learning is 
positioned to impact our lives in a way that we have not been able to fully imagine 
in the near future. This talk will also cover some of the key areas that AI has the 
potential to revolutionize. 
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where he served as a chair from 1998 to 2003. Dr. Bagherzadeh has been involved 
in research and development in the areas of computer architecture, reconfigurable 
computing, VLSI chip design, Network-on-Chip, 3D chips, machine learning 
accelerators, computer graphics, memory, and embedded systems, since he 
received a Ph.D. degree from the University of Texas at Austin in 1987. He is a 
Fellow of the IEEE. 



 مرجان سیرجانیدکتر        
 شده بالدرنگ)  عی توز  يها ستمیس لیو تحل هیه تجز (موضوع ارائه: دو ده

Abstract 
In this talk, I will present my reflections on the development of Rebeca modeling 
language and its analysis toolset for real-time distributed systems. Rebeca was 
designed more than 20 years ago as an imperative actor-based language with the 
goal of providing an easy to use language for modelling concurrent and distributed 
systems, with formal verification support. It was extended a few years later to 
support modelling real-time network and computational delays, periodic events, 
and required deadlines. I will reflect how we used this language and its toolset for 
safety assurance and performance evaluation of different systems, such as 
Network on Chip architectures, sensor network applications, and network 
protocols. I will also present the efficient techniques we proposed for state space 
reduction in model checking where we exploit the isolation of method execution 
in the model. I will touch upon issues such as the need for yet another modelling 
language, semantic gap, the connection between modelling abstractions and 
scalability of the analysis, dealing with cyber-physical systems, industrial 
adoption of formal methods, and trust in autonomous cars. 

Bio 
Marjan Sirjani is a Professor and chair of Software Engineering at Mälardalen 
University, and the leader of Cyber-Physical Systems Analysis research group. 
Her main research interest is applying formal methods in Software Engineering. 
She works on modeling and verification of concurrent, distributed, timed, and 
self-adaptive systems. Marjan and her research group are pioneers in building 
model checking tools, compositional verification theories, and state-space 
reduction techniques for actor-based models. She has been working on analyzing 
actors since 2001 using the modeling language Rebeca (http://www.rebeca-
lang.org). Her research is now focused on safety and security assurance and 
performance evaluation of cyber-physical and autonomous systems. Marjan has 
been the PC member and PC chair of several international conferences including 
SEFM, iFM, Coordination, FM, FMICS, SAC, FSEN, and DATE. She is an editor 
of the journal of Science of Computer Programming. 



 وحید شاه منصوري دکتر         
 ) یمخابرات يدر شبکه ها  یانقالب هوش مصنوع (موضوع ارائه: 

Abstract 
Artificial Intelligence (AI) is a game changer for next generation Telecom 
networks as many other areas. Acquiring more customers, having more services 
while enhancing the customer experience and reducing the cost are the main goals 
of any operator. AI can help the operator to achieve these goals via automation. 
Fully automated future networks can set up services in short times while 
considering the network conditions and user experience. Closed loop operation of 
the network can reduce the OPEX and improve the efficiency of resource 
allocation and assignments where human faults are the main source of deficiency. 

Bio 
Vahid Shah-Mansouri received B.Sc., M.Sc, and PhD from University of Tehran, 
Sharif University of Technology and University of British Columbia respectively. 
He joined School of ECE, college of Engineering in University of Tehran in 2013. 
His expertise falls in the area of computer and communication networking. From 
April 2020 to May 2021, he served as deputy director of networks in MCI R&D 
center. Since My 2021, he is the director of MCI R&D.



 ها و لینک برگزاري زمانبندي کارگاه

 اسفند ماه برگزار خواهند شد.   6ها روز جمعه تمامی کارگاه -
د شد و نیازي به ثبت نام  ني که لینک آنها در جدول زیر قرار دارد به صورت عمومی برگزار خواههاکارگاه  -

هاي مذکور ثبت نام کرده باشند گواهی اعطا خواهد شد ولی  نیست. البته به شرکت کنندگانی که در کارگاه
 ها گواهی صادر نخواهد شد. براي سایر شرکت کننده

اند ارسال شده  هاي با لینک خصوصی ثبت نام کردهشرکت کنندگانی که در کارگاهلینک و رمزعبور براي    -
است. 

ساعت  لینک برگزاري 
 برگزاري 

شماره  عنوان
 کارگاه

https://vc.sharif.edu/ch/cc2022-
workshop-10 

تا 00:14
00:16  

خودکارسازي و همگام سازي سرویس ها و  
 ETSIتوابع شبکه با نگاهی به معماري 

NFV 
10 

 لینک خصوصی 
تا   00:14

00:18  
در شبکه هاي تلفن   تیمعماري و امن یمبان 

 همراه از نسل دوم تا نسل پنجم 
4

 لینک خصوصی 
تا   00:14

00:18  
قی عم يریادگی با استفاده از   ایاش صیتشخ  6

https://vc.sharif.edu/ch/cc2022-
workshop-15 

تا 00:14
00:18  

آشنایی با رویکردهاي نوین در گزارشگري 
 XBRLمبتنی بر زبان   کسب و کار  

15

https://vc.sharif.edu/ch/cc2022-
workshop-11 

تا 00:9
00:11  

استفاده از محاسبات لبه با دسترسی  
 5G/IoTچندگانه در 

11

 لینک خصوصی 
تا   00:9
00:11  

در   ریهوشمند کاربران به کمک تصاو  لیتحل
ی اجتماع يهاشبکه  

13

https://vc.sharif.edu/ch/cc2022-
workshop-16 

تا 00:9
00:11  

) و  Regtechهاي رگوالتوري ( فناوري
) و نقش  Suptechهاي نظارتی (فناوري

 ها در بازار سرمایه آن
16 

 لینک خصوصی 
تا   00:9
00:13  

بر بانکداري و تاثیر آن  متاورس  12
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 المللی کامپیوتربرنامه بیست و هفتمین کنفرانس بین
 انجمن کامپیوتر ایران  

اسفندماه   4چهارشنبه  

 ساعت برنامه  محل برگزاري جزییات

مجازي اصلی اتاق 00:9 – 15:10 افتتاحیه   

مرجان سیرجانیدکتر  صبح  مجازي اصلی اتاق  30:10 – 30:11 سخنرانی کلیدي   

مجازي اصلی اتاق  منصوريشاه  وحید دکتر 30:11 – 30:12 سخنرانی کلیدي   

 ناهار و نماز 

71 ،110 ،125 ،136 ،145 ،191  
)افزار و فناوري اطالعات(مهندسی نرم   Aمجازي  اتاق 

30:13 – 30:15 ارائه مقاالت   عصر  

 30 ،91 ،95 ،111 ،168 ،133  
) داده هاي کامپیوتري و امنیت شبکه(  

  Bمجازي  اتاق

 39 ،81 ،92 ،106 ،108 ،137  
)پردازش سیگنال و تصویر(   Cمجازي  اتاق 

8 ،27 ،29 ،34 ،43 ،47 ،69  
)هاي هوشمند و رایانش نرمسیستم(  

  Dمجازي  اتاق

2 ،20 ،176 ،152 ،190  ،167 ،180  
 -هاي هوشمند و رایانش نرم سیستم(

   )تصویرپردازش سیگنال و 
 Eمجازي  اتاق

33 ،66 ،87 ،138 ،142 ،158  
)و نظریه محاسباتالگوریتم (  

  Fمجازي  اتاق

اسفندماه  5پنجشنبه    

00:9 – 00:10 سخنرانی کلیدي مجازي اصلی اتاق  نادر باقرزاده  دکتر  

 صبح 

 130  ،187 ،197 ،177  
) هاي کامپیوتري و امنیت داده شبکه(   Aمجازي  اتاق 

00:10 –03:11 ارائه مقاالت 
 113  ،132 ،139 ،143 ،194

) هاي کامپیوتري و امنیت داده شبکه(  
 Bمجازي  اتاق

  21 ،62 ،120 ،140 ،170  
)پردازش سیگنال و تصویر(  

  Cمجازي  اتاق



102 ،109 ،114 ،117  
)هاي هوشمند و رایانش نرمسیستم(  

  Dمجازي  اتاق

97 ،26 ،189 ،193  ،192  
) ها و رصد فناوري اطالعاتچالش(  

  Eمجازي  اتاق

72 ،181 ،52 ،153  
) هاي دیجیتالمعماري کامپیوتر و سیستم(  

  Fمجازي  اتاق

 برگزار کننده: همراه اول 
 دبیر نشست: دکتر محمدعلی اخایی

مجازي اصلی اتاق

 نشست صنعتی
  لیقش تحل (موضوع: ن

نسل  يداده در اپراتورها 
) دیجد  

03:12 – 03:11  

 ناهار و نماز 

03:13 – 03:41 سخنرانی کلیدي مجازي اصلی اتاق مهندس نصراهللا جهانگرد  

 عصر 

147 ،148 ،60  ،122 ،156 ،184  
-افزار و فناوري اطالعات (مهندسی نرم
  )و نظریه محاسباتالگوریتم 

 Aمجازي  اتاق

30:14 – 30:16 ارائه مقاالت   

 35 ،53 ،78 ،100 ،105 ،107  ،112  
هاي کامپیوتري و امنیت داده) (شبکه  

  Bمجازي  اتاق

6 ،23 ،37 ،50 ،65 ،73  
)افزار و فناوري اطالعات(مهندسی نرم  

  Cمجازي  اتاق

 5 ،18 ،75 ،88 ،103 ،104  
)هاي هوشمند و رایانش نرمسیستم(  

  Dمجازي  اتاق

82 ،124 ،126  ،172 ،179 ،185 ،186  
  )هاي هوشمند و رایانش نرمسیستم(

  Eمجازي  اتاق

161 ،166 ،169 ،202 ،89  
)الگوریتم و نظریه محاسبات(  

  Fمجازي  اتاق

 برگزار کننده نشست: انجمن کامپیوتر ایران
 دبیر نشست: دکتر جعفر حبیبی

مجازي اصلی اتاق

و   اختتامیه  
 نشست صنعتی

ياشهیتحول ر(موضوع: 
 یزندگ ریبانکها در مس

) تالیجید  

30:20 – 00:71  



 

 بیست و هفتمین کنفرانس کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران  برنامه افتتاحیه
 اسفند ماه    4چهارشنبه  روز:  

 10:00تا   9:00  :ساعت
 محل: مجازي/اتاق اصلی کنفرانس

 
 ایران سرود جمهوري اسالمی ن کریم و قرآ  تالوت             9:00-9:05
 جعفر حبیبی (رئیس کنفرانس و رئیس انجمن کامپیوتر ایران) دکتر  سخنرانی              9:05-9:10
 شاهین حسابی (دبیر علمی کنفرانس) دکتر  سخنرانی             9:10-9:15

   )رئیس دانشگاه صنعتی شریف(دکتر رسول جلیلی  سخنرانی         9:15-9:30
و رئیس مرکز ملی فضاي  دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادي (دبیر شوراي عالی  سخنرانی             9:30-10:00

 مجازي) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



برنامه اختتامیه بیست و هفتمین کنفرانس کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران 
 اسفند ماه    5روز: پنجشنبه  

 20:30تا    17:00ساعت:  
 محل: مجازي/اتاق اصلی کنفرانس

 سرود جمهوري اسالمی ایران                  17:00-17:02
 سخنرانی مهندس سید ابراهیم ابطحی (یادبود مرحوم دکتر مرتضی انواري)               17:02-17:20
 زاده (مدیر مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت) سخنرانی دکتر محمد حاجی              17:20-17:25

 ملکی (دبیر اجرایی کنفرانس) سخنرانی دکتر رضا انتظاري             17:25-17:35
هاي دکتري سخنرانی دکتر الهام فراهانی (مسئول برگزاري رویداد تجلیل از رساله             17:35-17:45

 فاوا)   
 سخنرانی دکتر حمید بهروزي (قائم مقام همراه اول)               17:45-18:00
 ول) منصوري (رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اسخنرانی دکتر وحید شاه              18:00-18:15
 اي بانکها در مسیر زندگی دیجیتال)  نشست صنعتی (موضوع: تحول ریشه              18:30-20:30
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Abstract 
Encryption is one of the best ways to store information. Encryption involves the 
process of converting information using an algorithm, so that the encrypted 
information is unreadable to all, except authorized users with special knowledge who 
actually have the keywords. This research presents a fast and efficient method with 
the best rate of peak signal-to-noise ratio compared to previous methods, so that it 
offers a combination of deep neural network based on chaotic functions. The 
Neocognitron deep neural network is considered for the placement and permutation 
of image pixels for the purpose of encryption and the Fractal chaotic function used. 
This research deals with cryptographic operations with decoding by combining 
Neocognitron deep neural network and fractal model. Due to the fact that chaotic 
systems have complex and ergodic behavior and also have a quasi-random structure 
that is very sensitive to the initial values and conditions, so they can be used in image 
encryption. The results of the proposed approach indicate that the evaluation criteria 
have improved in compare of the previous similar methods. 

Keywords: Image Encryption, Image Decryption, Deep Neural Network, Neocognitron, Chaotic 
Function, Fractal  
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Abstract 
Data preparation, especially feature selection, is the fundamental step taken in any 
data analytic project. Considering the exponential growth of generated data, dataset’s 
dimensions should be reduced properly to facilitate the knowledge extraction 
procedure. This study proposes a linear feature selection method based on information 
theory, named C-MIFS. An optimized criteria for mutual information estimation has 
utilized for selecting features with high relevancy and less redundancy. To 
performance evaluation, a 3-NN classifier is applied to compare C-MIFS with MI-
based feature selection algorithms through benchmark datasets available in UCI 
repository. Results show satisfactory performance of the proposed method in term of 
classification accuracy. 
 
Keywords: Dimensionality reduction, Mutual information-based feature selection, Classification 
accuracy 
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Abstract 
After a severe earthquake, it is critical to check the health of hospitals, buildings, fire 
stations, to name but a few. New technologies such as deep learning algorithms, image 
processing, and signal processing methods have become more appealing in such quick 
applications because of their higher reliabilities and efficiency than traditional visual 
methods. On the other hand, reinforced concrete shear walls are the key structural 
elements of the most buildings as lateral force resisting systems in seismic areas. 
Determining the failure mode of reinforced concrete shear walls is a crucial task that 
can help engineers and designers choose the best retrofitting options. The goal of this 
research is to assess the ability of deep neural networks for predicting the failure mode 
of the reinforced concrete shear walls. Furthermore, the SHapley Additive 
exPlanation approach is used to demonstrate the relevance and contribution of the 
factors that influence the reinforced concrete shear walls failure mode determination.          
 
Keywords: machine learning, deep neural network, shear wall, classification, failure mode 
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Abstract 
Since the beginning of the COVID-19 pandemic, many lives have been in danger. 
The visual geometry group network (VGGNet) is used in this research as a model to 
identify epidemic types. The dataset consisted of 12068 chest X-ray images were 
extracted from the Kaggle website and evaluated in 4 classes: Pulmonary tuberculosis, 
normal lung, pneumonia, and Covid 19. We have used the VGGNet architecture to 
diagnose and classify the mentioned disease using the chest X-ray images. To assess 
the performance of these classes, the parameters such as accuracy, specificity, and 
Sensitivity are measured. Regarding the measured parameters, the accuracy, 
specificity, and sensitivity values were 0.97, 0.96, and 0.98, respectively. This system 
can differentiate among these diseases by accurately diagnosing differences in 
patients' X-ray images. The results showed that the VGG16 model could be more 
effective than VGG19 in diagnosing epidemics. The VGG16 based technique can 
facilitate the rapid diagnosis of patients and increase their chances of recovery. The 
findings also showed that the proposed model based on chest X-ray images is more 
accurate, simpler, and less expensive than computed tomography (CT) images. 
 
Keywords: COVID-19; Chest X-ray images; Deep learning; Image classification 
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Abstract 
Ardabil is well-known for providing the optimal habitat for a decent reasonably 
medicinal plant. Numerous parts of the plants are utilized as crucial elements for the 
creation of natural medications. the use of image processing and Computer Vision 
strategies for distinguishing proof of medicinal plants is very urgent as many of these 
plants are under extinction in step with the IUCN (International Union for 
Conservation of Nature) records. Subsequently, the digitization of helpful therapeutic 
plants is urgent for the protection of biodiversity. This paper examines Convolutional 
Neural Network (CNN) based methodologies for distinguishing Indian leaf species. 
In recent times, numerous Deep Learning structures have been utilized to distinguish 
proof and characterize a large assortment of plants. This research chiefly centers 
around identifying the medicinal plants that are accessible in rustic territories. To do 
so, notable pre-trained CNN architecture, namely mobilenet_v2 were chosen by 
actualizing the Transfer Learning technique. These models were inspected with their 
pre-trained weights for the medical plant dataset created utilizing 30 unique classes 
of medicinal plants that sum up to a complete of 3000 images. The trained model 
achieved an accuracy of 98.05% on a held-out test set, demonstrating the feasibility 
of this approach. 
Keywords: Medicinal Plant, Deep learning, Identification, plants 
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Abstract 
Data sharing is one of the main Inter-Process Communication (IPC) mechanisms that 
allows the components of Android applications to interact. The Content Provider is 
one of the four primary app components, which provides the capability to share data 
between app components. However, unsafe implementation of this component and 
exploiting it can lead to various security issues such as passive data leak and content 
pollution. Despite the plethora of studies on Android app security analysis, yet there 
is a basic need for approaches that can analyze apps and identify the data sharing 
issues. To fill this gap, in this paper, a model-based static analysis approach is 
proposed that receives an Android application and extracts a domain-specific model 
from the app to perform various app analyses, including security analysis, 
functionality analysis, and performance analysis. This model includes the security 
aspects of the app, particularly the information related to the Content Providers and 
Uniform Resource Identifiers (URIs). The proposed approach is evaluated to examine 
the extent to which this approach leads to purposeful high-level representations from 
Android apps. The results indicate that the comprehensive and high-level 
representations generated from apps are practical to check the presence of data sharing 
issues in Android applications. 

 Keywords: Inter-Process Communication (IPC), Content Provider, Sharing Data,  
            Model-BasedStatic Analysis, Uniform Resource Identifiers (URIs) 
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Abstract 
Social media influencers have become an undeniably powerful part of the online 
world. The huge following behind these people allows them to promote ideas, beliefs 
and products to a large number of people. Thus, understanding what these accounts 
publish and how they behave on the platform can be of great value. In this study, we 
look at Iranian Instagram influencers and compare what they publish on their pages, 
how users interact with these accounts, and if field of work effects these interactions 
and the relationships among these accounts. Our results indicate that these accounts 
can be separated into meaningful groups corresponding with their field of work from 
the perspective of the interactions users have with them via comments. We also find 
that the influencer following graph is highly assortative with regards to field of work. 
We further find that a large proportion of comments on all accounts are comments 
and statements indicating affection towards the user rather than reactions to that 
specific post’s content.

Keywords: Instagram Influencers, Social Media, Fan Interactions 
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Abstract 
Abstractive text summarization is the task of creating a summary from a document 
by merging facts from different sources and make a short description of them. In this 
procedure, the meaning and the content information should be kept. In this paper, a 
hybrid summarization system using deep recurrent neural network is proposed, 
which can create new sentences by information extracted from the text. The proposed 
model is the combination of extractive and abstractive summarization and has the 
encoder-decoder structure. The encoder extracts information from the source 
document and encodes this information in a compressed representation. The decoder 
takes the encoder’s output as input and generates a summary, which has an 
acceptable semantic and syntactic structure. Experimental results show that the 
proposed model could improve both the performance of abstractive summarization 
and the time of training. This model does the single-document multi-sentence 
summarization and does not have any dependency on language. Therefore, it can be 
used for other languages without any modification in future. 
 
 
Keywords: hybrid system, abstractive summarization, text, deep learning, decoder-encoder, 
language processing 
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Abstract 
Nowadays, a large volume of daily produced texts is accessible to users. The amount 
of time spent in reading has a huge impact on the cultural developments of each 
society, and one of the most vital problems that countries, like Iran, encountered with 
is a significant drop in reading, specifically in young and future maker generation. 
Therefore, this study aims to facilitate reading for those people who spend little time 
on reading, for any reason. In this regard, human intelligence is used along with 
linguistic techniques and learning algorithms. Thus, people who are interested in 
reading books can help the proposed summarization system in producing an efficient 
summary for each book. In this paper, a Persian extractive summarization system is 
proposed using an interactive approach, and its results are evaluated and compared 
with similar systems. It revealed that human interference in the summarization 
process can enhance the F-measure of the system in comparison with related 
research, while it is more simple and not requiring any complex processing methods 
used in the similar previous research.

Keywords: automatic text summarization, Persian, extractive summarization, 
  natural language processing 
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Abstract 
Voting is essential for any modern society. E-voting has been grabbed remarkable 
attention in recent years as it reduces the cost of the process and increases 
transparency. Blockchain technology opened the door to a new approach to e-voting. 
Some studies were conducted to design e-voting schemes utilizing blockchain as a 
public bulletin board, providing the ability for verifiability and self-tallying. In this 
paper, we propose a novel trustless e-voting scheme based on blockchain technology 
that minimizes the intervention of authorities in the process, and voters can vote 
remotely using their own mobile devices. This scheme prevents voters from selling 
their votes, and anyone can cast his/her vote for free. In addition, everyone in the 
network can tally the final result and verify the correctness of the votes.

Keywords: E-voting, Blockchain, Trustless, Zero-Knowledge Proof, Mix-Net 



  

 

11 

Using Decision Tree as Local Interpretable Model in Autoencoder-

based LIME 

Niloofar Ranjbar1, Reza Safabakhsh 2 

1- Amirkabir University of Technology, Persian Gulf University  
nranjbar@aut.ac.ir 
nranjbar@pgu.ac.ir 

2 - Amirkabir University of Technology 
safa@aut.ac.ir 

Abstract 
Nowadays, deep neural networks are being used in many domains because of their 
high accuracy results. However, they are considered as "black box", means that they 
are not explainable for humans. On the other hand, in some tasks such as medical, 
economic, and self-driving cars, users want the model to be interpretable to decide 
if they can trust these results or not. In this work, we present a modified version of 
an autoencoder-based approach for local interpretability called ALIME. The ALIME 
itself is inspired by a famous method called Local Interpretable Model-agnostic 
Explanations (LIME). LIME generates a single instance level explanation by 
generating new data around the instance and training a local linear interpretable 
model. ALIME uses an autoencoder to weigh the new data around the sample. 
Nevertheless, the ALIME uses a linear model as the interpretable model to be trained 
locally, just like the LIME. This work proposes a new approach, which uses a 
decision tree instead of the linear model, as the interpretable model. We evaluate the 
proposed model in case of stability, local fidelity, and interpretability on different 
datasets. Compared to ALIME, the experiments show significant results on stability 
and local fidelity and improved results on interpretability. 
 
Keywords: Explainable AI, Decision Tree, LIME, Autoencoder 
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Abstract 
Nowadays, microservice architecture is known as a successful and promising 
architecture for smart city applications. Applying microservices in the designing and 
implementation of systems has many advantages such as autonomy, loosely coupled, 
composability, scalability, fault tolerance. However, the complexity of calling 
between microservices leads to problems in security, accessibility, and data 
management in the execution of systems. In order to address these challenges, in 
recent years, various researchers and developers have focused on the use of 
microservice patterns in the implementation of microservice-based systems. 
Microservice patterns are the result of developers’ successful experiences in 
addressing common challenges in microservice-based systems. However, hitherto no 
guideline has been provided for an in-depth understanding of microservice patterns 
and how to apply them to real systems. The purpose of this paper is to investigate in 
detail the most widely used and important microservice patterns in order to analyze 
the function of each pattern, extract the behavioral signatures and construct a service 
dependency graph for them so that researchers and enthusiasts use the provided 
guideline to create a microservice-based system equipped with design patterns. To 
construct the proposed guideline, five real open source projects have been carefully 
investigated and analyzed  and the results obtained have been used in the process of 
making the guideline.

Keywords: Microservice, Microservice patterns, Microservice architecture, Monolithic architecture 
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Abstract 
In recent years the Deep Reinforcement learning has been progressing so fast and 
more and more complicated reinforcement learning environments have been 
examined with new deep reinforcement algorithms. The game of football is a 
complicated game with a sparse reward environment. Actor-Critic methods are 
gaining more popularity, but these methods have two important challenges. One 
challenge is the overestimation error and another challenge is how to explore more 
effectively in the big environments with sparse rewards. As to tackle the 
overestimation error, this paper proposes to use twin critics and as for the 
exploration, this paper proposes a new way to use the entropy in the objective 
function and cost function. This new method name is TEMPPO and it is based on 
the Proximal Policy Optimization algorithm. In this paper, the results of the 
TEMPPO are tested on the Google Research Football environment.

Keywords: Actor-Critic, Deep Reinforcement Learning, Google Research Football, PPO, TEMPPO 
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Abstract 
large body of recent researches has done in the field of 3D-reconstruction, around 
deep neural networks. In spite of the fact that many significant advances have been 
made by deep neural networks in 3D reconstruction, the high architectural and 
computational complexity still pose a big challenge for using these methods on edge 
devices such as mobiles, drones and vehicles due to limitation on the memory, 
bandwidth and energy resources. In this paper, a model-based 3D reconstruction 
framework from a single image, onto a mobile device Jetson TX2 is proposed, to 
build an embedded system for 3D reconstruction. The input to the model is a set of 
standard landmarks on the human face region in a single input image, and the output 
is the coefficients of a 3D morphable model (3DMM) for reconstruction of a 
complete human head. We performed experiments, using the synthetic dataset 
generated by Besel Face Model (BFM) 3DMM, with rendered 2D images from 
different poses. The obtained results show the superiority of the proposed framework 
compared to MobileFace framework, which is also a 3D reconstruction framework 
designed for embedded devices, in terms of the accuracy, noise robustness, number 
of parameters and basic operations. All have been done in this paper is available on 

 
Keywords: 3D human face reconstruction, Model-based 3D reconstruction, Landmark-based 3D 
reconstruction and 3D reconstruction for edge devices. 
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Abstract 
Business Intelligence (BI) helps organizations in making data-driven decisions by 
visualizing the current and historical data. Despite the plethora of BI tools, their 
accessibility and usability are still issues. To alleviate these issues, organizations use 
Chatbots. However, due to the variety of requirements and different organizational 
structures, developing a BI chatbot is a complex task that requires the collaboration 
of technical and BI experts. To address this problem, in this paper, we propose a 
model-driven approach for the automatic generation of personalized BI chatbots for 
organizations. The approach is implemented as a framework, which includes two 
components. First is a modeling component that allows the user to model the 
business-specific chatbot. Second is an automation component that automatically 
generates the chatbot code. We conducted a case study to evaluate the applicability 
of our approach. The results are promising for developing interactive BI chatbots 
according to various organizational needs. 

Keywords: business intelligence, organizational chatbots, chatbot design, model-driven 
development 
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Abstract 
Fuzzy constraint programming is implemented to optimize a cost function facing 
vague constraints. In this paper, for the first time, a novel distributed constraint 
programming is developed by taking into account fuzzy and probability  concepts. In 
the proposed approach, we use the human way of thinking by expressing constraints 
in the form of rules. The proposed approach can deal with different kinds of 
uncertainty  .We model the content  of constraints using not only fuzzy inequality 
constraints but also probability inequality.  Then, a proposed distributed protocol is 
applied based on the cooperative constraints programming regulation framework. An 
adaptive certainty is adjusted for the set of constraints depending on the relevant 
satisfaction degree. Then, the problem of constraint programming is converted to the 
optimization problem. This approach can be considered a step forward for modeling 
complex systems. The proposed approach has been explored by the application of 
aphasia diagnosis facing inconsistency in the clarification of aphasic syndromes. 
Even by requiring more executed time, the improvement of results’ accuracy is 
observed especially when compared to the results of alternative approaches applying 
the same database. 
 
Keywords: Aphasia Syndromes, Constraint Programming, Fuzzy Probability, Learning, Medical 
Diagnosis. 
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Abstract 
The protein structure prediction (PSP) is one of the major challenges in modern 
biology. Using new technology which have powerful tools to computation like 
quantum computation can decrease time of process and memory useless to find 
optimized solution of PSP. In this paper we introduce new approach to find optimal 
solution of 2D HP protein folding using quantum genetic algorithm which 
combination of advantages of quantum computation and genetic evolutionary 
process.  Our approach can find solution of problem faster and more memoryless that 
traditional genetic algorithm by maintaining accuracy. 
 
Keywords: Protein structure prediction, Genetic algorithm, Quantum computation, Quantum genetic 
algorithm. 
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Abstract 
Anomaly detection or outlier is one of the challenging subjects in unsupervised 
learning. This paper is introduced a student-teacher framework for anomaly 
detection that its teacher network is enhanced for achieving high-performance 
metrics. For this purpose, we first pre-train the ResNet-18 network on the ImageNet 
and then fine-tune it on the MVTech-AD dataset. Experiment results on the image-
level and pixel-level demonstrate that this idea has achieved better metrics than the 
previous methods. Our model, Enhanced Teacher for Student-Teacher Feature 
Pyramid (ET-STPM), achieved 0.971 mean accuracy on the image-level and 0.977 
mean accuracy on the pixel-level for anomaly detection. 
 
 
Keywords: Unsupervised learning, Anomaly detection, Student-Teacher architecture, The ET-
STPM model, MVTech-AD dataset. 
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Abstract 
Service-Oriented Architecture (SOA) is a paradigm to achieve growing business 
needs by offering diverse capabilities on the fly. Often, services from multiple 
providers are glued together to achieve a specific goal. However, if any of the 
services involved in a process does not respond in a timely manner, the overall 
process gets an impact and may lead to an incomplete transaction. In such cases, the 
service is declared as faulty as it fails to meet one or more of the Quality of Service 
(QoS) parameters including response time, throughput, and availability. Numerous 
techniques have been proposed to replace faulty services with appropriate 
substitutes. However, triggering a replacement may not be suitable for situations 
where delay in turnaround time is caused by factors that are not under the control of 
service providers including intranet and route latency. This paper proposes a Process-
Aware Service Replacement (PASR) approach for triggering the replacement of 
faulty services specifically tied to turnaround time. PASR considers the performance 
of participating services during the execution of a process and triggers a replacement 
based on user preferences. Furthermore, the proposed technique leverages the ability 
to switch back to the primary service and avoid the additional overhead incurred with 
the use of alternate services. 
 
 
Keywords: service Level Agreement, Quality of Service, Service Oriented Architecture 
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Abstract 
Thousands of songs are released monthly through each of the music streaming 
services. This amount of data requires careful data management and analysis. 
Toward this aim, Music Genres Classification (MGC), one of the most prominent 
research fields of Music Information Retrieval (MIR), has been introduced. While 
the end-to-end deep learning approach has been successful in many classification 
tasks, the two-steps approach is more efficient in some practical applications. The 
first step is to extract appropriate features by a feature extraction technique. Then, 
they will serve as an input for the classification model in the next step. In this study, 
we intend to use a two-step approach. We examine the harmonic-percussion source 
separation (HPSS), the Mel-spectrogram and the modulation spectrogram for the 
feature extraction stage, and different versions of an inception block for nonlinear 
features. In this paper, we develop several models by combining various feature 
extraction methods and classification algorithms and assess the impact of each 
presence. The model based on the attention mechanism and a convolutional-
recurrent architecture with the input of Mel-spectrogram has shown the best accuracy 
compared to others. 

 

Keywords: Attention Mechanism, Convolutional Neural Network, Inception Block, Recurrent 
Neural Network, Modulation Spectrogram 
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Abstract 
Integrating multiple versions of a model into a unified yet consistent model, which 
is called N-way merging, is a key challenge in collaborative modeling. Recently, 
several approaches have been proposed that construct a merged model by 
incorporating all elements of parallel versions. Despite these efforts, techniques for 
the high-level specification of N-way merging have hardly been addressed, and 
research on proposing a formalism for this problem is scarce. Such a formalism can 
be used to better understand and analyze the behavior of merging real-world systems. 
This paper presents a formalism to facilitate the specification of the logic behind 
merging N concurrent versions. The proposed formalism can be used in different 
merging scenarios to help domain experts analyze their integration requirements 
more precisely. We introduced three types of merging rules to empower our 
formalism for specifying all possible scenarios in merging N model versions. We 
also provide a proof-of-concept implementation in which the N-way merging 
formalism is equipped with a syntax-aware editor and a parser to promote N-way 
merging rules for EMF-based models. We conducted a case study to evaluate the 
applicability of our formalism via a real-world versioning scenario. The results are 
promising for specifying merging rules in various situations. 
 
Keywords: Model Merging, N-way Merging, Specification Language, Formal Language 
Definitions. 
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Abstract 
Water Distribution Networks (WDN) are vulnerable to unexpected events of the 
environment, system aging and security attacks. Real-time monitoring of WDNs is 
essential to detect disruptions, localize faulty elements and make fast decisions. 
Various anomaly detection methods are used to detect abnormal behaviors at these 
systems. One important challenge is to find a proper computing architecture for 
analyzing the collected sensory data from WDN in order to accurately localize the 
faulty element in the network that caused the anomalous behavior.  We created an 
urban Water Distribution Network dataset using Epanet2w simulator software by 
measuring WDN hydraulic features: pressure and head. We added several distinct 
events (unexpected behavior) with different scales during the simulation time. To 
evaluate the impact of the computing architectures on the accuracy of fault 
localization, we examined several architectures: Centralized Cloud Architecture 
(CCA), three-layer Fog Computing Architecture (FGA) and the proposed 
Hierarchical Architecture (HA). The data and computing nodes at different layers 
were executed as docker containers with limited resources. The evaluation results 
showed a significant increase in fault localization accuracy using the proposed HA 
compared to other architectures. 

Keywords: anomaly detection, fog computing, cloud computing, water distribution networks, fault 
localization 
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Abstract 
With increasing public access to social media, many dubious and inaccurate content 
is being generated and shared for profitable targets. This content is generated to 
attract audiences, increase revenue, impact people's decisions, and influence 
important events such as political elections. Manually, detecting this news is very 
time-consuming, costly, and tedious, so the automatic detection of this content has 
attracted the attention of many natural language processing researchers. In this 
research, we have investigated the effect of using EDA data augmentation methods 
and the ParsBERT pre-training model to solve the problem of scarcity and lack of 
annotated datasets in the Persian stance detection task. The results of this study 
indicate that we can identify the stance of news to the specific claim better than 
previous works with the help of data augmentation methods, content-based 
representation of the data, and the ParsBERT model. 
 
Keywords: Stance Detection, Transfer Learning, Data Augmentation, Fake News Detection, 
ParsBERT, EDA, BERT-based Model. 
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Abstract 
Since Distributed Denial of Service attacks are one of the main challenges of today's 
networks, and the use of software-defined networks as the new technology of today's 
networks is rapidly expanding, we decided to research this issue. SDN contains a 
data plane, control plane, and application plane. The control plane centralized 
controls multiple switches. Consequently, SDN needs more security. In this study, a 
new method is presented using the Entropy measure, one of the essential concepts in 
information theory and, switches flow_table statistics, which is implemented by 
adding two new components to the controller to collect flow_table information and 
attack detection. This work has considered three steps to identify DDoS attacks, 
including TCP SYN, UDP, and ICMP, to minimize the false positive rate and achieve 
the desired result.

Keywords: Entropy, DDoS, OpenFlow, SDN, Controller, Open V-switch 
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Abstract 
Rule-based classifiers play a prominent role in the field of data mining as they are 
used frequently in tackling challenges from medical to industrial applications. 
RACER (Rule Aggregating ClassifiER), a recently-introduced algorithm, is one of 
the rule-based classifiers that has had increased the accuracy of classification 
compared to some other well-known classifiers. RACER considers each instance in 
the training data as an initial rule. To form an applicable rule-set, however, RACER 
tries to merge the initial rules and replaces the merged rule with the two initial rules 
whenever it has a better fitness value than the initial rules. In this paper, we have 
changed the rule-merging phase of the RACER classifier using a greedy approach 
and have proposed a new classifier based on this modification called, GRACER 
(Greedy RACER). In order to approve the GRACER capability, six datasets from 
the UCI machine learning database repository have been applied. The performance 
of GRACER has been compared with that of RACER and some other well-known 
classifiers. Our experiments show the superiority of GRACER compared with other 
applied classifiers. 
 
Keywords: data mining, classifiers, rule-based classifiers, RACER, GRACER 
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Abstract 
One of the most common uses of social networking data is exploitation in the field 
of health. In this study, a method for identifying the occurrence of epidemic Influenza 
using social networking data and comparing it with the official data of health 
organizations has been investigated to find a threshold Level for diagnosis by data 
mining methods. Firstly, from 200,000 studied tweets, the tweets associated with the 
flu virus were extracted by Twitter API in specific locations (10 urban zones in the 
USA) during specific period (fall 2018) and the database was generated. Features 
were then extracted from the tweets using natural language processing techniques. 
After generating the features matrix, a 5-fold cross-validation method was used for 
training and testing several classifiers. By assigning optimal parameters to various 
classifiers, it was determined that the support vector machine has the best 
performance compared to other methods. 

 Finally, by calculating the average of all ratios of the number of tweets representing 
the disease extracted from support vector machine (SVM) to all Influenza-related 
tweets in a specific geographical locations and Time period, and adapting the data to 
the areas reported as epidemic Influenza by the Center of Disease Control (CDC), 
the threshold level of 5.1% was obtained as the ratio of the number of tweets 
indicating the spreading of Influenza virus in different geographical locations. 
 
Keywords: Influenza, Twitter, Support vector machine, 5-fold cross-validation, Threshold level, 
CDC 
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Abstract 
SDNs are considered as a new chance against malicious activities due to their better 
control and management capabilities. Despite this, SDNs suffer from a significant 
weakness. A central control plane in the SDN architecture is described as a single 
point of failure, and the controller can be a target of interest to attackers. Many 
defense frameworks have been introduced based on different methods to deal with 
DDoS attacks in SDNs, while deep learning models have shown good performance. 
However, there are two concerns about deep learning-based IDSs: speed of action 
and robustness against adversarial examples. It is essential that the IDS has a small 
processing overhead for the network and performs retrain and predict quickly. 

 In this paper, we investigate two above discussed challenges. We consider two 
different scenarios; the IDS model training with a produced native dataset and the 
public CICIDS2018 dataset. For robustness, we first generated adversarial examples 
from the original dataset using white-box methods such as FGSM, FGSM-RS, 
Carlini-Wagner, and Black-Box methods such as WGANs. Then, we retrained the 
IDS model using this data. We considered a simple architecture for the IDS model 
for better performance. Furthermore, we consider a threshold that limits the 
algorithm running time according to the number of PACKET-IN messages. The 
results show that we have reached a good balance between speed of action, 
robustness, and accuracy. 
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Abstract 

Following the recent trend of data-centric AI, we propose a clustering method to 
offer additional insight into precious and yet less-explored cryptocurrency price time 
series. While invaluable efforts have been conveyed in the domain of time series 
clustering, we integrate and harmonize some of the best practices in the field, namely 
Gramian Angular Field (GAF), Variational AutoEncoders (VAEs), and Deep 
Embedded Clustering (DEC). We use time series to image transformations as a 
preprocessing step for VAE to reduce dimensionality. After performing K-means 
clustering on VAE's latent space, we provide DEC with cluster centroids from the 
previous step and retrain our network to do the clustering task. We evaluate the 
proposed method with the Bitcoin Tick-bar price dataset from 2017 onwards. Results 
demonstrate that our method leads to financially interpretable clusters and can 
improve Silhouette Score up to 10 percent compared to non-imaged time series. 
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Abstract
Cloud computing, the distributed computing template, is a model for providing easy 
access based on the user demand through changeable and configurable computing 
resources with the slightest need to manage the help of a heterogeneous computing 
system in its geographically distributed form for sharing. Task scheduling in 
different heterogeneous physical machines and also efficient scheduling of tasks 
from a program in the available resources are the key factors in achieving the high 
performance. The main problem of task scheduling involves assigning the functions 
of a program to the appropriate processors and arranging work functions in each 
resource. One of the crucial challenges with a significant impact on the performance 
of such systems is the optimal scheduling. For the purpose of study, the whale 
optimization algorithm for a high-performance optimal scheduling was studied in 
different heterogeneous environments. This meta-heuristic algorithm can find the 
optimal answer with great accuracy while taking advantage of the relationships 
between the whales. To reduce time, both the total execution time and also the 
maximum execution time of every task were minimized. Through this, the highest 
level of time consumption for the task execution would be reduced. The results show 
that for a large set of functions (400 and more), the total time obtained is much less 
than the time for the base study. As a result, for the set of 1000 functions, the given 
improvements through the suggested method is 24.26 in the best case and 24.85 in 
the average mode. 
Keywords:   Computing System, Cloud ComputingDistributed Computing System, Heterogeneous   
Environment, Virtual Machine, Task Scheduling, Whale Optimization Algorithm .  
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Abstract
Point cloud registration is one of the most vital steps in 3D machine vision and 
photogrammetry. Most registration methods have low accuracy and speed, and 4PCS 
(Four Points Congruent Sets), one of the primary methods, is no exception. That is 
due to the vastness of the search space for the corresponding points, which usually 
yields a large number of candidate points. By down-sampling the input point cloud 
and then adding a new feature in the search step, this article presents a modified 
4PCS algorithm that is much faster without reducing the accuracy. Simulation results 
show at least a 60-percentage increase in speed.

Keywords: 3D point cloud, local registration, global registration, feature extraction 
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Abstract
With the advent of edge-centric computing paradigms, computation capabilities have 
been transferred from cloud data centers toward the network edge to support the 
requirements of highly demanding and real-time services. Hence, in edge computing 
models, servers located on the network edge can host cloud-based services to reduce 
network overhead and latency in user services. However, due to user mobility in a 
dynamic and non-deterministic environment and the limited coverage of the edge 
servers along with the intrinsic limitations of the Mobile Edge Computing (MEC) 
paradigm, service migration is inescapable to ensure end-users Quality of Service 
(QoS). In this study, we formulate the service migration problem as a Markov 
Decision Process (MDP) to determine when to migrate the service between edge 
servers by considering the path loss effect in wireless MEC networks. To this end, 
we propose a value-iteration method to tackle the problem and find the optimal 
policy for all MEC servers. Experimental results reveal that our proposed scheme 
outperforms two baseline schemes in terms of the discounted sum cost. 
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Abstract 

Over the last years, wireless communication systems have seen promising growth in 
capacity and coverage by utilizing Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). Despite the 
growing use of UAVs, their flying energy consumption is one of the most limiting 
challenges, and the UAV trajectory affects it. In this paper, to tackle this problem, 
we treat these devices as an ahead of the disk (in a computer) that schedules the 
requests of various users (sectors) by several algorithms, including First Come First 
Serve (FCFS), Shortest Seek Time First (SSTF), SCAN, C-SCAN, LOOK, and C-
LOOK. Subsequently, we evaluate the UAV energy consumption when these 
methods are used for UAV trajectory design. Next, utilizing multiple UAVs is 
considered to increase the coverage area. Despite many promising opportunities for 
multi-UAVs, several key issues must be appropriately investigated and addressed to 
facilitate their deployment. The most significant problem is how to provide the 
maximum coverage with the minimum energy consumption and preserve the 
connectivity of the nodes. In the following of this paper, we propose a method based 
on the performance of the above-assumed algorithms in various situations to prevent 
collision while using multiple UAVs. Our proposed approach is resource-efficient 
and meets users' requirements while saving energy. 
 
Keywords:  Unmanned Aerial Vehicle, Trajectory Design, FCFS, SSTF, SCAN, C-SCAN, LOOK, 
C-L
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Abstract 

The pandemic caused by a new variation of Coronavirus, called COVID-19, has 
caused a universal crisis infecting all the countries around the world and affecting 
people’s lives in health, economic, social, cultural, political, and other matters, 
making it an urgent global challenge. One of the problems that the health care system 
is confronting while encountering the COVID-19 patients is determining the severity 
level of their disease and consequently choosing the proper COVID-19 treatment 
guideline and method for them. Due to an existing uncertainty in determining the 
disease severity by the specialist physicians, it could be of significant help to use 
artificial intelligence-based techniques; therefore, it could be an acceptable solution 
to use Fuzzy systems based applications, as they proved to be good functional in 
facing uncertainty problems. As a result, a Fuzzy system based on clinical data is 
presented in this paper to categorize the COVID-19 patients based on the severity of 
their illness so that the right kind of treatment is served on time. The results-driven 
from the comparison between the mentioned system and the diagnostics of 
physicians in a 300 sample database shows about 95.3% accuracy. 
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mailto:fateme.shahrabi@modares.ac.ir
mailto:fateme.shahrabi@modares.ac.ir


  

 

34 

Flexible and Automatable Microfluidic-based Architecture and CAD 

Algorithm for Implementation of Large DNA Digital Storage 

Mostafa Pourasadollah 1, Maryam Taajobian 2, Ali Jahanian 3 

 
1- Faculty of Computer Science and Engineering, Shahid Beheshti University   Tehran 19839-63113, 

Iran. m.pourasadollah@mail.sbu.ac.ir 
2- Department of Computer Engineering  Mahdishahr Branch, Islamic Azad University          

Mahdishahr, Iran. 
taajobian@msh-iau.ac.ir 

3- Faculty of Computer Science and Engineering, Shahid Beheshti University Tehran 19839-63113, 
Iran. jahanian@sbu.ac.ir 

 
Abstract 

Demand for high-density and trusted digital data storage is growing dramatically 
such that current storage tech- nologies cannot deliver enough space to satisfy the 
requirement. Recently, DNA storage showed an excellent potential to develop the 
need for high-density and long-lasting storage. However, DNA storage operations 
are manual currently, and they should be handled by humans, making numerous 
errors and wasting time. This paper proposed an architecture to provide an automated 
and parallel environment for storing and retrieving data using DNA storage and 
corresponding design algorithms using the digital microfluidic biochips (DMFB). 
We showed how this architecture could help in making parallel operations on DNA 
storage. We then demonstrate how our method can get scaled for more extensive 
DNA storage. Experimental results show that the proposed architecture can be used 
efficiently for large and complicated DNA storage systems. 
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Abstract 

The data communication platform in smart building networks often includes paired 
wires, radio signals, and Ethernet lines that enable data transmission of 
communication frameworks between network nodes. The presence of noise, 
interference, and even the poor quality of communication platforms can jeopardize 
this transmission and cause incorrect data transfer in this platform. Adding Cyclic 
Redundancy Check (CRC) code to communication messages can play an important 
role in preventing these risks. Nevertheless, many of these code values, considerably, 
provide lower-than-expected fault detection capabilities. A comprehensive review 
shows that CRC polynomials used in many networks are either inefficient or just 
good options for certain message lengths. This paper proposes a new and flexible 
model for selecting these code values that can be used for fault-free transmission of 
various messages with different degrees of sensitivity and different lengths. Finally, 
a simulation is performed in MATLAB software environment for the effectiveness 
of the proposed model. 
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Abstract 
Text-to-image synthesis is a new research field of image generation. The generated 
images must be based on textual descriptions and of acceptable quality. Among the 
generative models, Generative Adversarial Networks (GANs) can generate higher 
quality images compared to other models. Most GAN-based text-to-image 
generation methods use simple datasets, including flower and bird images. For more 
complex datasets (such as the Fashion Synthesis dataset used in this paper), the issue 
of generating an image from a text becomes more challenging, as the images in this 
dataset are much richer in content than just the flower images or birds. Most of the 
methods proposed so far are only able to recognize the color of an object based on 
the text description and have difficulty in accurately identifying the location in the 
image where these changes are to be made. One way to solve this problem is to 
generate an image from the text based on editing this image. In this paper, the 
methods of combining text and image features in the generation of images are 
discussed and the effect of different fusing models on the process in terms of quality 
and accuracy of the description is investigated. 
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Abstract 
Feature selection is the process of choosing a subset of pertinent features to use in 
the model building during the machine learning and data mining process. Irrelevant 
and redundant features are reduced by this process while improving learning 
performance. Although in most real-world applications, it is time-consuming and 
expensive to collect labeled data. Plentiful unlabeled data is easily available. Semi-
supervised feature selection methods are used to tackle this problem, in which both 
unlabeled and labeled data are used to assess feature relevance. This paper suggests 
a new semi-supervised feature selection algorithm based on the PageRank centrality 
concept for the partially labeled data, which is an efficient method for calculating the 
prominence of web pages on the Internet. The proposed method, called semi-
supervised graph-based feature selection (SGFS), crafts a complete weighted graph 
based on the relevancy with labels and redundancy of features. PageRank algorithm 
estimates the prominence of each graph vertex (feature). This algorithm has been 
tested against multiple semi-supervised feature selection methods based on several 
datasets with various dimensions to prove the accurate performance of the proposed 
algorithm. 
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Abstract 
Spreader node detection is a fundamental research topic in complex networks aiming 
to detect the most influential nodes of the network. Feedback-based centrality 
measures a well-known approach assumes that the importance of a node depends on 
how important are the neighbor nodes. Eigenvector as a basic feedback-based 
approach, considers the power of neighborhood, but the information of neighborhood 
and the connection between neighbors are neglected. Regarding this issue, in this 
paper, we propose a novel node centrality measure based on the Perron-Frobenius 
theorem. A novel weighting technique is introduced based on the local importance 
of the graph edges. Then, the problem of central node detection is transferred to an 
eigenvector problem based on the newly defined weighted matrix. Experimental 
results indicate the superior performance of the approach in all the real-world 
datasets. 
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Abstract 
Co-simulation is a prevalent design activity in complex robotic Cyber-Physical 
Systems (CPSs).  The heterogeneous cyber controller models, designed based on 
proper formalisms, need to be validated by (co-)simulation with a model of the 
physical environment of the robot. Due to the semantic and syntactic mismatch of 
these models, establishing such a co-simulation framework is extremely challenging. 
In this paper, we describe a generic co-simulation wrapper for a formal system 
modeling framework which integrates external robot models using the Robotic 
Operating System (ROS). Consequently, the robot, or a simulated model of its 
dynamics, can be validated in conjunction with the controller logic as hardware- or 
model-in-the-loop simulation. The presented wrapper is implemented in the 
ForSyDe-SystemC modeling framework and tested using a robotic case study 
running in the Gazebo simulator. 
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Abstract 
Blockchain is very popular as a decentralized and secure platform. Blockchains 
usually use a proof-of-work mechanism and cryptographic puzzle to verify network 
transactions. This operation is called block mining. Due to limited local computing 
resources, likes smartphones, miners load computational tasks into resources 
available on cloud/fog servers. Therefore, we can consider it as a market that includes 
computational resources and miners. Then, it is natural to looking for an efficient 
resource allocation policy through an auction-based mechanism. In this paper, we 
introduce the issue of priority and locality to algorithms in this realm using an 
efficient resource allocation algorithm. The idea of implemented priority algorithms 
is allocating resources to VIP customers, which have more priority than other 
customers. In addition, the goal of implemented locality algorithms is to reduce the 
time delay of information exchange in the data transmission network by bringing 
resources closer to customers. We also discuss the issue of social welfare and time 
complexity. Our evaluations indicate that our method does a better job compared to 
the similar work in the literature. 
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Abstract 
Attribute-based signatures have been widely used in many applications including 
anonymous authentication and fine-grained access control. Unfortunately, existing 
attribute-based signature schemes have high computational complexity which 
usually makes them unsuitable for resource-constrained devices. One approach to 
get around this problem is outsourcing heavy computation through cloud servers. 
But then, we have to take extra measures to ensure that the server performs 
computations honestly and that it cannot forge any user's signature. Recently, Liu et 
al. proposed an outsourced attribute-based signature scheme. The goal of this paper 
is to show that this signature is vulnerable against forgery attack so that an attacker 
can forge a signature without the knowledge of the secret keys. We further present 
an improved method and show that it resolves the attack. 
 
Keywords:  Attribute-based signature, Cryptanalysis, Forgery attack, Cloud computing, 
Outsourcing. 
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Abstract 
Registration algorithms align different point clouds from different views of an object 
by finding matching points and then transferring them into a reference coordinate 
system. The well-known 4PCS algorithm is a robust technique used for this purpose. 
Usually, 4PCS running time increases with the rise of the number of points in point 
clouds. We can reduce the runtime by using the K-means clustering algorithm to 
down-sample point cloud and decrease the number of points to the desired count. 
Unfortunately, when the overlap region between two adjacent point clouds 
decreases, the chance to find matching points is reduced even when there is no noise. 
To overcome this problem, we propose the Restricted 4PCS (R-4PCS) algorithm, in 
which the candidate four-point sets are restricted to be in a predefined distance. The 
simulation results show that the proposed algorithm works at least three times faster 
with better accuracy even when the overlapped area is as low as 20 percent. 

Keywords: clustering, low overlap point cloud, point cloud registration, 4PCS algorithm 
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Abstract 
String matching algorithms are used widely in computer science that is a very 
important issue in text processing. Also, string matching algorithms are used as basic 
components in the practical software in operating systems. A lot of research is 
performed in this field that hash based matching algorithms like Rabin-Karp is one 
of their fastest, but due to the rapid growth of data volumes, traditional algorithms 
are not sufficient. To solve this problem, combining Bloom filter features with string 
matching algorithms, makes it possible to reduce the execution time. In present 
paper, a modified version of the Rabin-Karp algorithm is presented by using a Bloom 
filter as preprocessing phase that can early detect pattern absence. In addition, this 
approach maximize speed up and reduce the number of patterns needed for the exact 
Rabin-Karp matching phase. Accordingly, the proposed results as well as the Rabin-
Karp implementations have been compared to verify the impact of the proposed 
method. 
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Abstract 
Vehicular edge computing is a promising technology which provides processing 
resources to the internet of vehicles using the edge servers deployed at roadside units. 
Vehicles take advantage by offloading their computation-intensive tasks to this 
infrastructure. However, concerning time-sensitive applications and the high 
mobility of vehicles, cost-efficient task offloading is still a challenge. This paper 
establishes a computation offloading strategy based on deep     Q-learning algorithm 
for vehicular edge computing networks. To jointly optimize the offloading failure 
rate and the total energy consumption of the offloading process, the vehicle tasks 
offloading problem is formulated as a multi-objective optimization problem. 
Simulation results show that the proposed algorithm can effectively reduce the 
offloading failure rate and the total energy consumption for application offloading. 
Compared to Random and SeV Only algorithms, our proposition respectively shows 
a 10% and 22% reduction in failure rate, and 80% and 86% of reduced energy 
consumption. 
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Abstract 
Telegram currently has nearly 500 million monthly active users. It is known as a 
social network in many countries, such as Iran. Due to the diversity and increase of 
groups in this messenger, it has become difficult to find groups that are related to the 
users' interests; so it is better for users to find suitable groups with the help of 
recommender systems. In this paper, we present a new collaborative filtering method 
for a group recommender system. It is based on the users' interests, using and 
analyzing the graph of users' membership. The proposed method mainly consists of 
two parts. In the first step, the main user and top similar users are extracted, then we 
list the top similar users' groups. For each similar user, we calculate a score based on 
the public and the number of user's groups for any group in the list. We consider the 
total score of all the top similar users for each group in the list as the group rank. In 
the second step, due to the existence of groups with only one similar user, the score 
of popular groups changes according to the number of dissimilar members in each 
group. Experiments have been performed to determine the effectiveness of these 
methods on Telegram data. The actual data of this research includes more than 
700,000 supergroups and 70 million Telegram users. To evaluate the accuracy and 
performance of this research precision, recall and f-measure are used and the results 
confirm the usefulness and effectiveness of the proposed method. 
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Abstract
Finding groups is very useful for marketers to grow their business. Also, that can 
solve the problem of confusing people in finding groups that are relevant to the user’s 
interests. Telegram currently has about 500 million monthly active users. It is also 
known as a social network in many countries such as Iran but does not offer the most 
widely used social media features such as item recommendation. A content-based 
recommendation is one of the most successful recommendation techniques based on 
content correlation. In this paper, we present a new combination model of content-
based recommendation and clustering method, which mainly consists of three parts. 
In the first step, the groups and user profiles are extracted from the data using TF-
IDF. Second, by clustering groups' profiles, this model speeds up the identification 
of groups associated with a user's profile and assigns a cluster number to them. 
Finally, to find the most relevant groups, the similarity between the user profile 
model and the profile of groups with the same cluster is calculated. The role of the 
proposed algorithm is to improve the performance of the content-based 
recommendation using the clustering optimization method. The actual dataset of this 
study includes more than 700,000 supergroups and 70 million users in Telegram. To 
evaluate the accuracy and performance of the proposed method, we will use 
precision, recall, and f-measure. Experimental results show that the proposed model 
has high recommendation accuracy and a certain practical value.

Keywords:  Recommender systems, Telegram, Content-based recommendation, K-means clustering, 
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Abstract 
These days, Cloud Computing is widely used in different applications such as Civis 
Analytics and AWS (Amazon Web Services). Through the virtualization of hardware 
and software, Cloud Computing delivers various services to users over the Internet. 
The main challenge of providing satisfactory quality of service to the users is 
workflow scheduling, an NP-hard problem that has been a topic of much research. 
In this paper, BRADO, a recently-developed swarm intelligence algorithm, has been 
introduced for allocating and scheduling tasks to appropriate resources. This 
proposed algorithm aims to minimize the total execution time of the whole 
workflow, known as makespan. The performance of this proposed algorithm has 
been evaluated using the CloudSim Plus toolkit. Moreover, the results have been 
compared with some well-known algorithms, including PSO and SA. Our findings 
show the superiority of the BRADO algorithm in allocating and scheduling tasks. 
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Abstract 
Attention-based models have proved their superiority on many NLP tasks, especially 
for English. Despite their great potential and importance of language models, little 
attention has been paid to attention-based language modeling for Persian. In this 
paper, we fine-tuned two language models, namely BERT and Persian GPT-2 on 
Persica corpus. We then evaluated these models by computing their perplexity on a 
5-million-word dataset. Both models outperform previous SOTA results on the 
measure of perplexity. Our results indicate that GPT-2 performs slightly better by 
approximately 10 percent improvement of perplexity and seems to be a better fit for 
language modeling. We have proposed a modified version of perplexity, bi-
perplexity, which can be a measure for comparison of language models trained with 
Masked Language Modeling objective. We have also introduced an innovative way 
of using BERT as a language model by devising a new strategy for sampling. 
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Abstract 
Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is a kind of blood cell malignancy that is 
distinguished by the presence of many lymphoid blasts in the circulation. ALL 
accounts for over 80% of juvenile leukemia and is most common in children aged 3 
to 7. The traditional ALL classification approach requires expert pathologists to 
carefully examine the cell pictures, which is time-consuming and results in non-
standardized reports. Automation in ALL prognoses is an essential but challenging 
procedure. Fuzzy reasoning rules are integrated into connectionist networks when 
neural networks and fuzzy systems are combined to generate neuro-fuzzy systems. 
Current neuro-fuzzy systems, on the other hand, are created with shallow structures 
that have poor generalization capacity. This article automatically detects ALL from 
microscopic cell images, employing a deep convolutional neuro-fuzzy network. In 
order to reduce overfitting, data augmentations were utilized, and the number of 
samples got increased before training the model. Image preprocessing includes a 
fuzzy-based two-stage color segmentation technique is employed for segregating 
leukocytes from other blood components. After applying image preprocessing, the 
size of images decreased to 64×64 such that containing a single nucleus per image. 
We propose a convolutional neuro-fuzzy network based on Takagi-Sugeno-Kang 
(TSK) fuzzy model for acute lymphoblastic leukemia diagnosis. Our proposed model 
achieved an average accuracy of 97.31% for acute lymphoblastic leukemia detection. 
Keywords:  Acute lymphoblastic leukemia, Convolutional neuro-fuzzy networks, Image 
Classification, Image preprocessing, Takagi-Sugeno-Kang fuzzy model.
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Abstract 
Semantic web capabilities can improve the potential of eLearning systems and 
applications. Semantic annotation as a main step of semantic web techniques can be 
used in creating metadata for eLearning resources to foster adaptive eLearning 
systems. This paper proposes a semantic annotation approach to enrich educational 
content with some related concepts in the DBpedia repository. In this approach, 
unknown concepts in educational content are extracted through applying natural 
language processing, statistical analysis, and domain-specific ontology. Each  
extracted concept is linked to the DBpedia relevant concept and for further 
explanation, the DBpedia subgraph of related concepts is attached. Navigating the 
DBpedia graph and applying a context matching technique, we can find some 
relevant concepts in the offline phase. The proposed approach is applied on the set 
of eLearning-domain documents extracted from the SlideShare repository. 
Generated results show the acceptable system precision and recall. Our approach is 
generic; it can be used in any educational content related to any domain.     
 
Keywords: semantic annotation, DBpedia, eLearning, educational content, concept matching 
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Abstract 
Continual evaluation of performance is crucial to the success of any business. These 
evaluations are measured using key performance indicators (KPIs), and different 
kinds of KPIs are widely used in various business fields. A company   or business 
with multiple departments needs to evaluate the performance of each department 
manager because it affects the entire company. Turnover rate is a metric that shows 
the ratio of employees leaving a company, and a typical formula for it exists, but the 
formula is not fair when there are multiple departments with different sizes in a 
company.  In this paper we have introduced, Pivoted Length Normalization to be 
used   to normalize the turnover rate. Additionally, the normalized turnover rate 
depends on both company and department sizes, and it is more equitable. We have 
examined the normalized value of turnover rate with its initial value in departments 
of different sizes to show the fairness of the proposed method. 
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Abstract
Mobile phones as a pervasive tool may have several applications in the field of 
preventing the spread of infectious diseases. Many countries used it in recent years 
to control Ebola and SARS in Africa, and today controlling COVID-19 in China and 
Singapore. Since now an effective way to reduce or stop the spread of the disease is 
social isolation and quarantine while the mobile phone could be an effective tool for 
patient control. In this paper, a non-invasive method presented for controlling 
prevalence of COVID-19 disease. It is based on the records of subscriber’s 
transactions in the mobile network. Many valuable data could be obtained by 
analyzing these records, such as identifying quarantine offenders during illness, the 
number of interprovince trips while restrictions were imposed, and the density of 
patients in different parts of the city or country.
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 یران تهران، ا   ی، ن جنوب، دانشگاه آزاد اسالما واحد تهر یوتر،گروه مهندسی کامپ ی، علم  یاتعضو ه 3
)h_erfani@azad.ac.ir( 

 چکیده 
انواع  در مقابله با   ینـشانموـضوع مهم در عملکرد ـسازمان آتش  کینـشانان به محل حادثه آتش  دنیزمان رـس

به محل حادثه   دنیزمان رسـدر رابطه با خصـوص  به  ینشـاندر حوزه آتش  یمختلف  قاتیاسـت. تحق  حوادث
  داراي)  ياهیثان  یبه محل حادثه (حت دنیمدت زمان رســ  نیانگیحال، کاهش م  نیصــورت گرفته اســت. با ا

مطالعه به کمک    نی. ارا کاهش دهد  یو جان یمال  يهااز خسـارت  ياریبسـ  تواندیاسـت که م باالیی  تیاهم
و   1394هاي  مربوط به ســال  رازیشــ  يشــهردار  یمنیو خدمات ا  ینشــانموجود در ســازمان آتش  اطالعات

  عواملنقش   یبررـس  يدنبال اـستخراج دانش برابه(رگرـسیون)    يکاوداده  يهاتمیو با اـستفاده از الگور1395
  هفته  يروزهاو  نوع خودرو، زمان وقوع حادثه، محل حادثه    از جمله  به محل حادثه  دنیثر در مدت زمان رسوم

ت.  ت اـس افت"که   نتایج حاکی از آن اـس تریب  "ریمـس  کیتراف"و   "مـس به  دنیرا در مدت زمان رـس  ریتاث  نیـش
بیهحادثه دارند.    محل نهادي (همچنین نتایج ـش ازي رویکرد پیـش تفاده از منطق فاز ـس زمان  مدت ي) دربا اـس

 دهد. نشان می) هاهیهمسا نیترکی(نزد فعلینسبت به روش  ي رادرصد 25 بهبود ،هبه محل حادث دنیرس

 کلمات کلیدي 
 . شهر شیراز ي،منطق فاز حادثه،زمان   رگرسیون خطی، ی،نشانآتشایستگاه 

mailto:fact.abbas@gmail.com
mailto:hajian.rh@gmail.com
mailto:h_erfani@azad.ac.ir
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افزایش دقت تشخیص بیماري آلزایمر براساس تصاویر  
MRI  با ترکیب دسته بندELM  و الگوریتم گرگ خاکستري 

 2، سید رضا کامل طباخ فریضنی1ساناز روح پرور

 

 واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران  -دانشکده مهندسی 1
Sanaz_rhp@yahoo.com 

 
 واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران  -دانشکده مهندسی 2

DrKamel@mshdiau.ac.ir 

 چکیده 
ــت که روي فعالیت ــته و حافظه را بیماري آلزایمر یک نوع اختالل عملکرد در مغز اس هاي مغزي تاثیر گذاش

اویر  دچار اختالل می خیص به کمک تـص یاري  از روش  MRIکند. تـش ت که محققان بـس هاي غیر تهاجمی اـس
ـــته ــاویر اند. تاکنون کارهاي زیادي براي طبـقهبه آن توجه داش ــخیص افراد   MRIبندي دقیق تص براي تش

طبقه   اي انجام ـشده یا دقت کافی ندارند و یا به ـصورتآلزایمري از نرمال ـصورت گرفته اـست ولی اکثر کاره
تر و چند  بندي دقیقبندي دو کالسـه بودند. در این تحقیق هدف تشـخیص زودهنگام بیماري آلزایمر و طبقه

مغز اـست تا بتوان در همان مراحل اولیه این بیماري را تـشخیص داد و از روند رـشد آن MRI کالـسه تـصاویر  
اس جلوگیري کرد. جهت   تفاده از روش مورفومتري بر اـس اویر، با اـس تخراج ویژگی از تـص اله ابتدا اـس حل مـس

ل انجام می تري دودویی و با انتخاب  وکـس پس انتخاب ویژگی با گرگ خاکـس ود، ـس ویژگی برتر جهت    30ـش
ي  بندي تصاویر استفاده شده است. با مقایسه الگوریتم پیشنهادي با دو روش بهینه ساز گرگ خاکستر دسته

ــخیص بیماري آلزایمر معیارهاي دقت و ویژگی و  ــنهادي در تش ــاهده کردیم که الگوریتم پیش دودویی، مش
 حساسیت را در طبقه بندي چندکالسه بهبود داده است. 

 کلمات کلیدي 
ماشین یادگیري افراطی  ,الگوریتم گرگ خاکستري  ,بیماري آلزایمر 
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خط در یک براي مشاهده یک پارهترین مسیر یافتن کوتاه
 ناحیه چندضلعی

 2، مصطفی نوري بایگی  1الهه شبان 
 

 el.shaban@mail.um.ac.ir، دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد 1
 nouribaygi@um.ac.ir، استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد ۲

 چکیده 
أله پرپیدا کردن کوتاه  یء یک مـس اهده یک ـش یر براي مـش ت. کاربرد در ترین مـس باتی اـس ه محاـس از   هندـس

اره کرد. بردهاي آن میجمله کار یء هدف اهمیت دارد اـش ط ـش دن توـس عیتی که دیدن یا دیده ـش توان به وـض
رط که یـشبه عنوان مثال هنگامی که بخواهیم با  ی کنیم؛ با این ـش ء هدف ارتباط برقرار کنیم یا آن را بازرـس

د.  ورت خط دید باـش یء هدف به ـص لعرا در یک ناحیه   s  مبدأنقطه نحوه ارتباط با ـش مانع در  h-1با  P  یچندـض
به نقطه دلخواهی  s ترین مسیر از نقطه پردازش بر روي ورودي،  کوتاهخواهیم با انجام پیشنظر بگیرید. می

 آن نقطه قابل دیدن باشد.  از l  خط دلخواهبه طوري که پاره ؛را پیدا کنیم Pدر
 پردازشحل ارائه کردیم. در راه حل نخـست با ـصرف زمان پیشبراي حل این مـسأله در این مقاله ما دو راه 

 )ɛ4+nO( زمان  مسأله در)nh(O    پردازش  پیشنهادي دوم با افزایش زمان پیش  حل  راهقابل حل خواهد بود. در
 حل کنیم.  nO(log(توانستیم مسأله را در زمان  O)8n(به 

 کلمات کلیدي 
دیدن، ناحیه چندضلعی ین مسیر، ترکوتاه 
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هاي عصبی کانولوشن جهت  ارائه روشی مبتنی بر شبکه
 تشخیص نفوذ در اینترنت اشیاء 

2، سید رضا کامل1مائده مقربی

 واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران  , گروه کامپیوتر  1
M.mogharabi93@yahoo.com 

 اسالمی، مشهد، ایران واحد مشهد، دانشگاه آزاد  , گروه کامپیوتر  2
rezakamel@ieee.org 

چکیده 
یاء به   بکهبکهـشاینترنت اـش یاء پیرامون ما به ـش ایل و اـش یاري از وـس اره دارد که در آن بـس اینترنت   اي اـش

فراتر از  کنند. ارتباطات در این فناوري نوینمتـصل ـشده اند و با همدیگر و یا با ـسایر اـشیاء ارتباط برقرار می
هايباـشد. همگام با گسترش روزافزون اینترنت اشیاء در جنبهارتباط انـسان با انـسان و ماـشین با ماـشین می

ت الـی دگی روزمره و فـع ات و حفظ حریممختلف زـن ت اطالـع امین امنـی ت ـت اعی افراد، اهمـی اي فردي و اجتـم  ـه
تفاده از چ الت اـس ت. یکی از معـض ده اـس ی کاربران بیش از پیش نمایان ـش وـص تمخـص یـس هایی نفوذ نین ـس

تکاري  افراد تفاده از اطالعات آن یا انجام دـس تم و اـس یـس تغیر مجاز به ـس به همین    هاي غیرمجاز در آن اـس
 . باشدمحققان این حوزه می هاي موجود بسیار مورد توجهها و الگوریتمتالش براي بهبود روشعلت 

بکه ن که یکی از در این پژوهش از ـش بی کانولوـش تند و   هاي قدرتمندروشهاي عـص یادگیري عمیق هـس
ــخیص ویژگی ــتند، براي    و ارتباطات پیچیده موجود بین هاداراي معماري پیچیده و توانایی تش حمالت هس

تباه پایین   دار اـش خیص باال و نرخ هـش خیص نفوذ با دقت تـش تم تـش یـس تفادها ارائه یک ـس کرده ایم. این    ـس
د و به دقت   NSL-KDDروش با مجموعه داده   ازي داده  %1/86آموزش داده ـش حمله و عادي   هايدر جداـس

ت. دست یاف

 کلمات کلیدي
 امنیت، اینترنت اشیاء، سیستم تشخیص نفوذ، یادگیري عمیق، شبکه عصبی کانولوشن
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 با  صداي سرفه افراد از روي COVID-19 تشخیص بیماري
 مبتنی بر کانولوشن عصبی هاي از شبکه استفاده

 2، الهام کلهر1بهزاد بختیاري

 

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

 کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد 2
e.kalhor333@sadjad.ac.ir  

 چکیده 
در شهر ووهان چین بیماري حاد تنفسی به نام کرونا ویروس شایع شد. این بیماري به   2019در اواخر سال  

  2020ژانویه  30اي ادامه یافت که در سرعت در شهرهاي چین و کشورهاي دیگر گسترش یافت و به گونه
اري اعالم کرد. با توجه  وضعیت اضطراري بین المللی را در ارتباط با این بیم  WHOسازمان جهانی بهداشت  

گیري این ویروس تمام کشورهاي در حال توسعه به دنبال تشخیص و درمان آن هستند. این بیماري  به همه
هاي خشک  گذارد و شخص بیمار را دچار سرفه باشد و روي حنجره تاثیر زیادي می یک بیماري تنفسی می 

  با  ما مقاله، این را شناسایی کرد. در 19به کوید  توان شخص مبتالکند. بنابراین از روي صداي سرفه می می 
کانولوشن  یادگیري  مدل   از  استفاده بر شبکه عصبی    براي   هزینه  کم  مناسب و  روش  یک  عنوان  به  مبتنی 

  تلفن   که از دستگاه  صداي سرفه  صوتی حاوي  هايضبط   استفاده کردیم. ما با استفاده از  19کوید    تشخیص
به تشخیص کوید  آماده شده   وب  طریق  از  یا  همراه   عصبی   هايشبکه   از  ايپردازیم و مجموعهمی   19اند 

-covid19براي ارزیابی نتایج از دادگان  .  دهیمآموزش می   کنندمی   استفاده   خام   صداي سرفه  از  کانولوشن که

sounds  ،public Dataset    وvirufy-cdf-coughvid   پیشنهادي   دهد که روشنتایج نشان می  . استفاده کردیم  
 . دارد پایه هايعملکرد بهتري نسبت به روش 

 کلمات کلیدي 
بندي، کرونا ویروسکانولوشن، طبقه عصبی  هاي شبکه تحلیل صداي سرفه،  و استخراج ویژگی، تجزیه
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هاي  ها در شبکهکاري امن جهت تائید تحرك میزبانارائه راه
سازي با استفاده از مکانیزم درهم (SDN)افزار محور نرم

(Hash) 
 2، سید امین حسینی سنو1زادهمجتبی قاسم

 

 هاي کامپیوتري دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد شبکه 1
m.ghasemzadeh@mail.um.ac.ir 

 دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 2
hosseini@um.ac.ir 

 چکیده 
ــبکه ــفحه داده  (SDN)افزار محورهاي نرمش ــفحه کنترل از ص ــازي ص و متمرکز کردن آن در یک  با جداس

ــبـکهکنترل امـکان ایـجاد ـیک دـید کلی از ـهاي ـکامپیوتري ایـجاد کرده و  کنـنده مرکزي، معـماري ـجدـیدي در ش
بکه را فراهم می ازد. ـش اس،    ـس ف توپولوژبرهمین اـس بکه برا  يکـش   یجاداجهت  SDNي  هاکنندهکنترل  يـش

ــبکهاز  متمرکز    یددیک  ــرور ،ش ــت.   يض ــبکه،   اس ــایی توپولوژي ش ــناس با این وجود، در زمان فرآیند ش
ــمومـیت توپولوژي و حمـله   SDNهاي  کنـندهکنترل ــوئیچ از حمالت مس ـبه دلـیل ـعدم ـتائـید هوـیت میزـبان و س

رقت میزبان رنج می عف در آنکاربرند. راهـس کار پیچیده و ها و همچنین ارائه راههاي موجود به دلیل وجود ـض
اند این ضـعف را به طور مناسـب رفع نمایند. در این مقاله تالش گردیده تا با ارائه توانسـتهسـنگین وزن، ن

تفاده از مکانیزم تابع راه اختار تائید هویت مکانی و جابجایی میزبان با اـس بک، یک ـس اده و ـس کاري امن، ـس
کننده  و همچنین کنترل  Mininetسازي  افزار شبیهکار ارائه شده با استفاده از نرمسازي فراهم گردد. راهدرهم
Pox اي مجازيـسازي ـشده اـست. نتایج آزمایـشات در یک محیط ـشبکهپیادهMininet  دهد، راهکار  نـشان می

ها  ارائه شـده در عین سـادگی، تائید هویتی امن و سـبک وزن را جهت شـناسـایی مکان و جابجایی میزبان
 کند. فراهم می

 کلمات کلیدي 
، شناسایی توپولوژي، حمالت مسمومیت توپولوژي، امنیت، حمله سرقت میزبان (SDN)افزار محور شبکه نرم 
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ها بر ها و رشد تصادفی یالارزیابی ناهمگنی فرآیند ادغام گره
هاي آزاد شبکه-اساس انتروپی کوانتومی در توزیع مقیاس

 پیچیده و اجتماعی 
 3میدیا رشادي، 2، فرشاد صفایی1محمد مهدي عمادي کوچک

 

 یران تهران، ا  یقات، واحد علوم و تحق ی، دانشگاه آزاد اسالم یوتر، کامپ  یگروه مهندس 1
m.m.emadi@srbiau.ac.ir 

 یران تهران، ا  ی، بهشت یددانشگاه شه یوتر، و علوم کامپ یدانشکده مهندس 2
f_safaei@sbu.ac.ir 

 یران تهران، ا  یقات، واحد علوم و تحق ی، دانشگاه آزاد اسالم یوتر، کامپ  یگروه مهندس 3
reshadi@srbiau.ac.ir 

 چکیده 
آلبرت است که رشد و  -هاي پیچیده و اجتماعی، مدل باراباشیهاي رشد در شبکهترین مدلیکی از موفق 

آزاد پیشنهاد کرده  -اتصال ترجیحی خطی را به عنوان دو عنصر سازندة اصلیِ یک شبکه در ساختار مقیاس
مطالعۀ ناهمگنی (نامنتظمی)  و    هاي مختلف گراف ها میان مدلها/عدم شباهت از سویی، تبیین شباهت است.  
یک  ،شود. در این مقالهو اجتماعی محسوب می  هاي پیچیدهدر مطالعۀ شبکه ناز مسایل بنیادییکی ها گراف 

  آلبرت -باراباشیهاي مبتنی بر مدل  روش ادغام مبتنی بر انتروپی کوانتومی (ون نویمن) جهت ادغام گراف
هاي ناهمگنی  کمک مهمترین شاخصه حاصل به  پیشنهاد گردیده و همچنین پدیده ناهمگنی در گراف یکپارچ

دهند که روش ادغام پیشنهادي همراه با سازي نشان می هاي شبیهسنجش شده است. نتایج تجربی آزمون
آزاد مورد  -هاي مقیاستواند با دقت و صحت مناسبی براي تبیین مشخصات شبکههاي ناهمگنی می شاخص

 استفاده قرار گیرد. 
 

 کلمات کلیدي: 
ــبکه ــیهاي پیچیده و ش ــاخص-آلبرت، مدل مقیاس-اجتماعی، مدل باراباش ــبکه، ش هاي  آزاد، ادغام دو ش

 ناهمگنی
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چارچوب رمزنگاري در شبکه اینترنت اشیاء با استفاده از  
 مدلهاي ترکیبی و توزیع شده 

 2،  زهره مافی1محسن بختیاري

 

 bakhtiari12642@gmail.comکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال،  1
مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال،   عضو هیات علمی گروه 2

mafizohreh@yahoo.com 

 چکیده 
داده  مقوله امنیت  از  اطالعات یکی  امن  تبادل  و  در  ها  اشیاء می هاي مهم  قدرت  ایننترنت  به  توجه  با  باشد. 

هاي شبکه اینترنت اشیاء، در بسیاري از موارد  سازي در گره محاسباتی اندك و همچنین ظرفیت کوچک ذخیره 
امکان رمزنگاري اطالعات وجود ندارد و یا نیاز به صرف زمان زیادي است. چالش دیگر نگهداري کلید مشترك  

در چارچوب پیشنهادي بار پردازش رمزنگاري محدود به گره حاوي فایل یا   رمزنگاري در جاي امن است. 
هاي شبکه استفاده  از مشارکت دیگر گره   اطالعات نسبتا بزرگ نیست. بلکه با تقسیم فایل به قطعات کوچکتر 

کننده تعریف شده  کننده و مشارکتکننده، ادغامگردد. بدین منظور سه نوع گره خاص منظوره هماهنگمی 
است تا با مشارکت یکدیگر در یک معماري توزیع شده پردازش صورت پذیرد. براي تبادل کلید از روش  

ECDH   .استفاده شده است تا دو طرف بتوانند یک کلید امن مشترك را از طریق یک کانال ناامن ایجاد کنند
با حجم   فایلی  با  چارچوب  (  یلوبایتک  560این  واقعی  گره  دو  کنار سایر ESP32و    ESP8266روي  در   (

هاي  گرفته شده است. و زمان رمزنگاري در دو حالت استفاده از گرهشده مورد آزمون قرار    سازي هاي شبیهگره
 برابر را نشان می دهد.  4هاي یکسان و متفاوت محاسبه شده که کاهش زمان تا با توان 

 کلمات کلیدي 
نگاري متقارن، تبادل کلید نا متقارن، رمزنگاري ترکیبی، کلید امن مشترك  اینترنت اشیاء، رمز
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با استفاده از   هاي عصبی عمیقفشرده سازي شبکه
عداد نواحی غیرهمپوشان و تمبتنی بر هاي سازي پارامترچندي

 بیت متغیر 
زاده، محسن راجیبهنام قوامی، مانی ساداتی، حسین قاسمعلی امین کامجو ،

 مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران گروه 
 گروه مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوري اطالعات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، ایران 

amkm@eng.uk.ac.ir, ghavami@uk.ac.ir, sadati.man@outlook.com, ghasemalizadeh@uk.ac.ir, 
mraji@shirazu.ac.ir   

 چکیده 
از   استفاده  اخیر  هاي  سال  دستگاه عم  یعصب   يهاشبکه در  در  لبه یق  حوزه   1هاي  مانند  در  مختلف  هاي 

اشیاءاتومبیل  اینترنت  خودران،  هوشمندتلفن   و  هاي  همراه  این    هاي  است.  گرفته  قرار  زیادي  توجه  مورد 
ذخیره شبکه  براي  ذخیره ها  حافظه  نیازمند  می سازي  انجام محاسبات  براي  انبوه  که  سازي  در حالی  باشند؛ 

می دستگاه  توان مصرفی  و  حافظه  محدودیت  داراي  لبه  اصلی شبکههاي  از مشکالت  یکی  لذا  هايباشند. 
سازي شبکه  باشد که براي حل این مشکل تکنیک هاي فشرده سازي عظیم می فضاي ذخیره عصبی عمیق،  

سازي پارامتر هاي شبکه  سازي شبکه عصبی، چندي ترین روشهاي فشرده عصبی معرفی شدند. یکی از مهم 
معرفی  سازي با استفاده از نواحی غیرهمپوشان با تعداد بیت متغیرباشد. در این مقاله تکنیک چندي عصبی می 

کنیم. هر  ها ایجاد می می شود. در این روش نواحی مختلفی پارامترهاي شبکه را براساس توزیع وزن نورون
باشند. استفاده از تکنیک پیشنهادي اندازه شبکه  سازي متغیري می کدام از این نواحی داراي تعداد بیت چندي 

تغییر نمی دهد. نتایج شبیه سازي نشان یابد در حالی که دقت شبکه را  گیري میعصبی عمیق کاهش چشم 
به دقت    ImageNet [2]ي بر روي مجموعه داده  ResNet50 [1]می دهد روش پیشنهادي  با استفاده از مدل 

میلیون پارامتر کاهش یافته   96میلیون پارامتر به    816ته است، در حالی که اندازه مدل از  دست یاف   74.78%
 است. 

 کلمات کلیدي 
 سازي شبکه عصبی چندي سازي شبکه عصبی، فشرده   شبکه عصبی،هاي عمیق، مدل یادگیري 

mailto:sadati.man@outlook.com
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ارائه روشی کارا براي تحلیل احساسات نظرات کاربران درباره 
  19-گیري کوویدبازگشایی مدارس در دوران همه

 2و سمیرا نوفرستی  1مرضیه میر
 

 گروه مهندسی فناوري اطالعات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان  1
marziyemir95@gmail.com 

 گروه مهندسی فناوري اطالعات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان 2
snoferesti@ece.usb.ac.ir 

 چکیده 
بندي متون با توجه به احـساس، عقیده و نگرش نویـسنده متن اـست. در اغلب  هدف تحلیل احـساـسات، طبقه

هاي دیگري مانند  بنديـشوند، با این وجود دـستهتحقیقات موجود، متون به دو دـسته مثبت و منفی تقـسیم می
تحلـیل  ـند. ـهدف این مـقاـله  خوب/ـبد ـیا موافق/مـخالف هم وجود دارد ـکه هر ـکدام ـکاربردـهاي ـخاص خود را دار

ی ط کاربران فارـس ده توـس انهنظرات مطرح ـش ایی مدارس در دوران زبان در رـس هاي اجتماعی درباره بازگـش
بندي آنها به دو دـسته موافق و هاي یادگیري ماـشین باناظر و طبقهکارگیري تکنیکبا به  19-گیري کوویدهمه

هاي کافی و دقت کم ابزارهاي پردازش زبان طبیعی،  دادهمخالف اـست. در زبان فارـسی، عدم وجود مجموعه 
هاي باکیفیت را با چالش جدي روبرو  هاي یادگیري ماـشین باناظر و نیز اـستخراج ویژگیکارگیري الگوریتمبه

ایی مدارس جمع ت. در این مقاله ابتدا یک مجموعه کوچک از نظرات کاربران درباره بازگـش اخته اـس آوري  ـس
تی تفاده از یک روش ترکیبی براي داده  و به ـصورت دـس ده اـست. ـسپس با اـس افزایی، اندازه  برچـسب زده ـش

ــتـفاده از الگوریتم   43مجموعه آموزش حدود  ــت. در پایان با اس ــده اس ــد افزایش داده ش به  SVMدرص
دهد که با بندي نظرات مجموعه تسـت پرداخته شـده اسـت. نتایج آزمایشـات انجام گرفته نشـان میطبقه

ــنـهادي براي داده ــد   83هاي انتـخابی در این مـقاله، دقت کارگیري ویژگیافزایی و بهاعـمال روش پیش درص
 شود. بندي نظرات حاصل میبراي طبقه

 کلمات کلیدي 
افزایی ، انتخاب ویژگی، داده 19-نظرکاوي، یادگیري ماشین، بازگشایی مدارس، کووید ،احساساتتحلیل 
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اي مروري بر بارسپاري آگاه از کارایی وظایف در محاسبات لبه
 سیار 

2، رضا انتظاري ملکی1محسن دارچینی تبریزي

 تهراندانشجوي کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران،  1
mohsen_darchini@comp.iust.ac.ir

 عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران  2
 entezari@iust.ac.ir(نویسنده مسئول) 

چکیده 
ـسازيهاي توان محاـسباتی/ذخیرههاي موجود در حوزههاي جدید برقراري ارتباط و محدودیتفراگیري نـسل

هاي اخیر  طی ـسالکند.  ها طلب میـسازي الزامات آنو مـصرف انرژي، تحولی بزرگ را در روند توـسعه و پیاده
وع   پاري وظایف  موـض بات لبهبارـس وعی جذاب و پرطرفدر محاـس یار به موـض ده  ل  یدتبدار  اي ـس هم قادر  کهـش

مـشکالت مربوط به تأخیر محاـسباتی و هاي کاربران پایانی ـسیار و هم حل بهبود طول عمر باتري دـستگاه به
بکه د.  می  آنان  تراکم ـش تفاده  هاي مفهومی و عملی مرتبط با چالشکند حوزهاین مقاله تالش میباـش هاي اـس

ـــپاري وـظایف در بهبود ـکارایی و افزایش کیفـیت  نوـیدبخش  از این تکنـیک را مرور نموده و نقش مؤثر ـبارس
یار را تبیین نماید. ارائه  يارائه تیابی به بهبودي روشخدمات به کاربران ـس تواند توـسط  هایی که میهاي دـس

این مـسیر   هاي موجود درانجام فرایند بارـسپاري وظایف براي ـسیـستم ایجاد ـشود در کنار معرفی محدودیت
 دهد. و کارهاي آتی قابل انجام در این حوزه، بخش پایانی این مقاله را تشکیل می

 کلمات کلیدي 
اي سیار، کارایی، کاربران پایانی سیاربارسپاري وظایف، محاسبات لبه 
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 ی با استفاده از الگوریتم یولو ورانندگیی عالئم راهنما ییشناسا
 

 3، محمد ربیعی*2، محمد نصرت زاده1یولداشیسین علی ح

 
 کرج  یجهاد دانشگاه  يکاربرد یاطالعات مرکز آموزش علم  يفناور یکارشناس يدانشجو ۱

Hosseinyoldashi2@gmail.com 
 کرج  یجهاد دانشگاه  يکاربرد یاطالعات مرکز آموزش علم  يفناور یکارشناس يدانشجو ۲

Mj.nosratzadeh@gmail.com 
 استادیار دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی سمنان 3

Rabiei.eyc@gmail.com 

 یده کچ
ا  يبرا یمقاله روـش  یندر ا ناـس بکه  ورانندگیییعالئم راهنما ییـش تفاده از ـش یتم  و الگور  یعصـب  يهابا اـس

YOLO   نهادپ 3نـسخه ده اـست. بنا به تحق  یـش ادفات رانندگ  یقاتـش ده، اکثر تـص به   توجهییاز ب  ی،انجام ـش
ود،یم یعالئم ناـش  ینا ا  یسـتمـس  یريکارگبه  ینبنابرا  ـش ناـس  یکعنوان  به  ورانندگیییعالئم راهنما  ییـش

تمـس ت  یـس ادفات را کاهش دهد. الگور  تواندیراننده م یاردـس ت   یتمآمار تـص نهاديپو دیتاـس ت د  یـش  رقادر اـس
تبه  یمکه با ـشدت و ـضعف نور مواجه هـست یزمان توان توانایی  یمنوآوري این طرح را   پاـسخگو باـشد.  یدرـس

و کیفیت دوربین مناـسب نیـست مطرح نمود.   وهواآبتـشخیص در ـشرایطی که نور، وـضعیت دوربین، ـشرایط  
ــت ــت با اس ــت  یی بر روي همین دیتاافزادادههاي  یکتکنو انجام    GTSDBفاده از دیتاس تقویت   منظوربهس

ایی    هاداده ناـس تفاده گردید. ییعالئم راهنماو افزایش دقت ـش ي  ها دادهکلیه  روش ابتدا    ینادر  ورانندگی اـس
ید، و استفاده گرد  ییافزااز داده  یی و دقت باالترو جهت بهبود روند سرعت شناسا  گرددیمست دریافت دیتا

ابه او یزمنظور دقت باالتر ـس د و در نها  416×416 یرتـص ازپس از آماده  یت،در نظر گرفته ـش  يهاوزن  يـس
YOLO ت گرد  یتونبا برنامه پا نهادي به .  یدتـس ید،   99.70در مجموع، دقت روش پیـش د رـس  يهاوزندرـص

  ، مختلف روز  يهادر زماناز دقت و ســرعت تشــخیص باالتري،    GTSDB ســتآماده شــده نســبت به دیتا
 برخوردار است. متفاوت  يهاو فاصله یتموقع

 لیدي کلمات ک
 یشبکه عصب ورانندگی،ییعالئم راهنما یولو، یتمالگور یر،پردازش تصو یا،اش یصتشخ
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هاي بازیابی نظرات به کمک روشکاوش پیشنهادها ازمتن 
 اطالعات 

2، محرم منصوري زاده1زهرا هادي زاده

 ، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان و رباتیکز دانشجوي کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر، گرایش هوش مصنوعی   1
z.hadizadeh73@gmail.com

 دانشیار گروه کامپیوتر ، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان  2
mansoorm@basu.ac.ir

چکیده 
ــتفاده  انجمن  ــوالت و خدمات اس ــتن تجربیات و نظرات در مورد محص ــتراك گذاش هاي آنالین براي به اش

وند. این انجمنمی ایتـش بکهها از ـس امل هاي متن نظرات مانند آمازون تا ـش هاي اجتماعی مانند توییتر را ـش
ط کاربر در پلتفرممی ده توـس وند. محتواي تولید ـش نهادـش امل پیـش ت که ها و دیدگاههاي مذکور، ـش هایی اـس

یافته، انجام  کند. با توجه به حجم انبوه متون غیرســاختنظر ســایر کاربران و مدیران ســازمان را جلب می
بنديپیـشنهادکاوي بر روي متن نظرات از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود. پیـشنهادکاوي یک مـسئله طبقه

 کند. گذاري میغیر پیشنهاد برچسب عنوان پیشنهاد ودودویی است که جمالت را به
ی کرده نهاد از متن نظرات را بررـس خیص پیـش ئله تـش تم ما مبتنی بر بازیابی در این مقاله مـس یـس ایم. ـس

ه ات براي طبـق دا پیشاطالـع ام شــده اســت. ابـت دي متن انـج دل  پردازشبـن ل از آموزش ـم اي الزم را قـب ـه
ــتفاده از  بندي اعمال کردهطبقه ــپس با اس ــبی  الگوریتمایم. س ــبکه عص ــین و روش ش هاي یادگیري ماش
ــابقه بندي را انجام دادهطبقه ــده در مس SemEval2019-Task9ایم. آزمایش بر روي مجموعه داده ارائه ش

هاي پیـشین  دهد که ارزیابی روش پیـشنهادي نـسبت به روشـسازي نـشان میانجام ـشده اـست. نتایج پیاده
 است.  به نتایج نسبتا بهتري دست یافته

 کلمات کلیدي 
 کلمات کلیديپیشنهادکاوي، متن نظرات آنالین کاربران، بازیابی اطالعات، شبکه عصبی، 
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ها لباس لباس بر اساس شباهت بین  گرهی توص  ۀسامانطراحی 
 کاربران لیتما لیتحلو 

3، مهدي پورمیرزایی،*2، غالمعلی منتظر1سید ابراهیم موسوي

e.moosavi@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس، تهران،   1
 montazer@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس، تهران،   2

m.poormirzaie@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس، تهران،   3

 چکیده 
ها ســلیقۀ آناقالمی بیابند که به کند تا  یبه کاربران کمک م  گرهیتوصــ  هايدر صــنعت مد و لباس، ســامانه

گريهاي یادگیري ژرف، ـسامانۀ توـصیهتا با اـستفاده از الگوریتم  هدف آن اـستدر این مقاله  . اـست  ترنزدیک
تر و به فروـشندگان براي فروش بیـشتر کمک کند.  براي لباس طراحی ـشود تا به کاربران براي خرید مناـسب

امانه تالش می باهت میان لباساین ـس اس ـش یه را به ها و نکند بر اـس یز تحلیل تمایل کاربران، بهترین توـص
ویر اولیۀ لباس به متن تبدیل می ت: ابتدا تـص امل چندین گام اـس یه ـش تري ارائه دهد. فرایند توـص ود و مـش ـش

سازي شده با فضاهاي دیگر  شود. در ادامه فضاي تعبیهشده منتقل می  سپس متن تولید شده به فضاي تعبیه
شـود. در گام بعد متون  متن انتخاب می  kترین  مقایسـه و بر اسـاس فاصـله، نزدیکمتون مربوط به لباس  

برگزیده بر اســاس تحلیل نظر کاربران پاالیش و در نهایت تصــاویر مرتبط با متن نهایی، به کاربر توصــیه  
ود. می ویر را به عنوان ورودي گرفته واین روش بر خالف روش ـش ولیدمتن مرتبط را ت هاي موجود، تنها تـص
ت که میمی ۀ متون با یکدیگر، تحلیل نظر و تمایل کاربران را کند. مزیت این متن آن اـس توان هنگام مقایـس

ــویر به متن ــامانه  هم درنظر گرفت. همچنین روش تبدیل تص ــب برا   دیتول  براي هابه س ــب مناس يبرچس
 . کندمیکمک ها باسل

 کلمات کلیدي 
شباهت لباس، یادگیري ژرف، پردازش زبان طبیعی، تمایل کاربران. گر، سامانۀ توصیه
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-پروتکل احرازهویت اینترنت اشیاء بهبود یافته در بستر بالك
 چین

 2لقا معظمی گودرزيفرخ ، 1عماد منصوري

 
 ي، دانشگاه شهید بهشتی، تهرانشبکه و رمز نگار یتنگروه پژوهشی ام 1

mansouri.emad@gmail.com 
 ي، دانشگاه شهید بهشتی، تهران شبکه و رمز نگار  یتنگروه پژوهشی ام 2

farokhlagha.moazami@yahoo.com 

 چکیده 
اینترنت اشیاء یکی از چالش  امنیت در  با گسترش روز به روز  امنیت است. مقوله  هاي مهم پیش روي آن 

ي عظیم از اهمیت  هاي موجود در این شبکهاحرازهویت دستگاه اینترنت اشیاء گستردگی وسیعی دارد؛ لکن  
هاي آن، هاي اینترنت اشیاء و محدودیت منابع دستگاه اي برخوردار است. اما به دلیل مقیاس بزرگ شبکه ویژه

روش  از  عدیده استفاده  مشکالت  با  متمرکز،  احرازهویت  بالكهاي  فناوري  ظهور  با  است.  مواجه  چین  اي 
دي پیرامون استفاده از آن به عنوان یک پایگاه داده غیرمتمرکز و توزیع پذیر انجام شده است. تحقیقات زیا

هاي پیشنهادي پیرامون استفاده از فناوري بالك چین براي احرازهویت  در این مقاله ما ابتدا یکی از پروتکل
هاي آن، پذیريضعف و آسیب  کنیم و سپس با توجه به نقاطهاي اینترنت اشیاء را بررسی میمتقابل دستگاه 

 هاي اینترنت اشیاء معرفی خواهیم کرد. پروتکل احرازهویت متقابلی را براي دستگاه

 مات کلیدي کل

 احرازهویت، اینترنت اشیاء، بالك چین، حمله جعل هویت، حمله مرد میانی 
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  -دو يساز یکنواخت براساستصویر  کنتراست ارتقاءکیفیت
مبتنی  هیستوگرامجداسازي بهینه  با تعیین نقطه هیستوگرام

 آنتروپی بر
   2کامبیز رهبر، 1ویدا صفردوالبی

 ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهراندکتريدانشجو 1
vidasafardoulabi@gmail.com 

 دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران نویسنده مسئول، استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، 2
 K_rahbar@azad.ac.ir 

 چکیده 
تأثیر  عامل  مهمترین  تصکنتراست  کیفیت  روي  می اگذار  از  باشدویر  بسیاري  تصویر  کنتراست  ضعف   .

تأثیر قرار می دهد. به منظور جبران ضعف یاد شده، در  فرآیندهاي بینایی ماشین و پردازش تصویر را تحت  
  ینه نقطه به  یین هیستوگرام با تع  -دو  يساز  یکنواختبراساس    یرکنتراست تصو  یفیت ارتقاءءک این پژوهش  

با تعریف  هیستوگرام    -دو  يساز  یکنواختدر فرآیند  ی پیشنهاد می شود.  برآنتروپ  یهیستوگرام مبتن   ي جداساز
در این روش    شود. تالش می شود تا ضمن بهبود کنتراست، میانگین سطح روشنایی تصویر حفظ  سطح فالت  

ع مستقل  به دو تابي مبتنی بر آنتروپی  جداساز  ینهنقطه بهمحاسبه و سپس با استفاده از  هیستوگرام  ابتدا تابع  
کمک  سپس  . می شودتقسیم   با  روشنایی  تطبیقی  سطح    اصالح  هیستوگرام  روي  فالت  مجزا شده  توابع 

یک فیلتر هدایت شونده  همچنین جهت ارتقاء عملکرد الگوریتم روي لبه هاي تصویر از  محاسبه می شوند.  
در تقویت کنتراست تصاویر خصوصا در تصاویر نتایج نشان می دهند که روش پیشنهادي    استفاده شده است. 

 نویزي عملکرد مطلوبی دارد. 

 کلمات کلیدي 
،  یکنواخت سازي هیستوگرام ،تقویت کنتراست تصویر، تقویت لبه ، حفظ روشنایی،  فیلتر هدایت شونده

ی آنتروپ
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بهبود دوره ثبات در   یکرد با رو يپروتکل آگاه از انرژ یکارائه 
 سیمیب یحسگر بدن هايشبکه

 2، سید اسمعیل زینالی خسرقی1احسان میري 

 دانشجوي دکتري، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین 1
e.miri@qiau.ac.ir 

 واحد قزوینی، دانشگاه آزاد اسالمیوتر، کامپ  یمهندسیار، استاد 2
Zeinali@qiau.ac.ir 

 چکیده 

بدن  هايشبکه وظ   هاییشبکه  ی،حسگر  که  هستند  منظوره  تغ   یش،پا  يیفهخاص  انتقال  و     ییرات اعالم 
نظارت بر بدن به    يبرا   یکی در سالمت الکترون  یدي کل يعنصر   نوعی را دارند و به    یربدن به کار  یزیولوژیکی ف

  یناست که مهتر  هایی چالش  داراي  هاشبکه  یگر به مانند د  یمس بی  یحسگر بدن  هاي. شبکه آیندیحساب م
  ي برا   يدر مصرف انرژ   جویی. صرفهباشدی آنها م  انرژي منابع بودن  محدود و  هاگره  يآنها بحث مصرف انرژ

شده    یلحسگر تبد هايگره  هاي یژگیو  ین از مهمتر یکیبه    هایی شبکه  چنین  در  ها عمر گره  شدن   تر یطوالن
 یدبا  سیم،یب   یحسگر بدن  هايبهبود طول عمر شبکه  ین معقول و همچن   يمصرف انرژ  یناست. به منظور تأم

کارآمد   یدجد  هايبرنامه انرژ   جوییصرفه  ینهدر زم  يو  انرژ  یریتمد  با  شود.   یجادا  يمصرف  در    يمصرف 
  ی حسگر بدن  هايطول عمر و دوره ثبات شبکه  توانیمناسب م   یریابیپروتکل مس  یک  از  استفاده  و  هاگره

  ي برا  ینهتابع هز  یک  یفو تعر  یریابیپروتکل مس  یکمقاله با استفاده از ارائه    ین. در ایدرا بهبود بخش   سیمیب
طول عمر و دوره   ینهبهبود عملکرد شبکه به خصوص در زم  بر  یارسال کننده، سع  هايانتخاب مناسب گره

 ثبات شبکه شده است.  

 کلمات کلیدي  
 سیم، دوره ثبات، مصرف انرژي، تابع هزینه، مسیریابیهاي حسگر بدنی بیشبکه
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-kها مبتنی بر الگوریتم بندي دادهارائه روشی جهت خوشه

means با حفظ حریم خصوصی 
 3صفخانی، معصومه 2، نگین دانشپور1مینا معصومی

 دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران  1
mina.masoumi@sru.ac.ir 

 دانشیار، گروه نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران  2
ndaneshpour@sru.ac.ir 

 دانشیار، گروه نرم افزار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران  3
safkhani@sru.ac.ir 

 چکیده 
هـا بـراي انجـام عملیـات سـپاري دادههمزمان بـا رشـد فضـاي ابـري و کـارایی اسـتفاده از آن، بـرون

اسـت. چـالش اصـلی در ایـن گونـه از بنـدي، رشـد سـریعی داشـتهخوشـهکـاوي از جملـه  مختلف داده
بنـدي اسـت. در ایـن هـاي خوشـههـا و حفـظ دقـت و کـارایی الگـوریتمهـا، حفـظ امنیـت دادهسامانه

انـد کـه در هـر شـدههـا ارائـهسـازي دادههـاي مبتنـی بـر گمنـامهاي رمزنگاري و روشراستا، الگوریتم
 اي بین امنیت و دقت ایجاد شود. است موازنهها سعی شدهکدام از آن

و استفاده از رمزنگاري   k-meansهاي توزیع شده با الگوریتم  بندي دادهدر این مقاله روـشی براي خوـشه
ي محاسـباتی آن را هاي حسـاس، سـرعت و هزینهاسـت که ضـمن رمزنگاري دادههمومورفیک ارائه شـده

ــهدـقت روش  دـهد.  ـکاهش می ــنـهادي براي خوش و   irisـهاي غیر متمرکز روي مجموـعه داده  بـندي دادهپیش
seeds    هاي این دو مجموعه در ســرور متمرکز  اســت. در حالتی که داده  %53.88و   %34.89به ترتیب برابر

اـست. نتایج حاـصل   %00.89و   %30.90بندي انجام ـشود، دقت خوـشه بندي به ترتیب برابر باـشند و خوـشه
دهد،  بندي را به صـورت متمرکز انجام میدهد دقت روش پیشـنهادي به حالتی که سـرور خوشـهنشـان می

ت. هم یار نزدیک اـس نهادي چون حجم دادهبـس ده کم میچنین زمان اجراي روش پیـش ود، روي ي رمز ـش ـش
ت که    7.12و  5.7به ترتیب برابر    seedsو   irisمجموعه داده   بت به حالتی که مالکان داده، تمام  ثانیه اـس نـس

 است. ثانیه است کاهش قابل توجهی داشته 7.32و  5.13کنند که برابر هاي خود را رمز میداده
ــی در دادهکلـمات کلـیدي:   ــوص -kـکاوي، رمزنـگاري همومورفـیک، الگوریتم  ـکاوي، دادهحفظ حریم خص

means 
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از تصاویر  با استفاده  19-تشخیص بیماري کووید
 یادگیري عمیق هايمبتنی بر تکنیکاسکن ریه تیسی

4، مهرداد کارگري 3، سید میثم علوي 2، مهدي توتونچیان 1ن بهرامی راد اهوم

دپارتمان مهندسی فناوري اطالعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 1
b.houman@modares.ac.ir

 دپارتمان مهندسی فناوري اطالعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 2
mehditutunchian@modares.ac.ir

 دپارتمان مهندسی فناوري اطالعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 3
meysamalavi@modares.ac.ir

 گاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشیار، گروه مهندسی فناوري اطالعات، دانش 4
M_kargari@modares.ac.ir

 چکیده 
بحرانی ـسراـسري را به وجود آورده که تمام کـشورهاي    )19-کووید(  کرونا ویروس جدیدگیري ناـشی از  همه

ــیار باال و عدم قابلیت   ــیوع بس ــناخته بودن، قدرت ش ــت. این بیماري به دلیل ناش جهان را درگیر کرده اس
دـیل ال انواع  شــده اســت ـکه دوـلترهگیري مبتالـیان ـبه خطري ـجدي براي همـگان تـب ه اعـم ـها را مجبور ـب

یاـست یاـستهاي پیـشگیرها و پروتکلـس ها، انه در این حوزه نموده اـست. اولین قدم مـشترك در تمام این ـس
ریع و کم خیص دقیق، ـس ت؛ تـش خیص بیماري اـس ترین اهمیت را در مقابله با تـش ت که بیـش هزینه امري اـس

هاي کمک تشخیصی،  عنوان یکی از روشهاي گذشته استفاده از هوش مصنوعی بهدارد. در ـسال  19-کووید
ایانی در الحوزه کمک ـش تا یادگیري عمیق در ـس ت. در همین راـس ته اـس کی داـش هايهاي مختلف علوم پزـش

گران بوده و تاکنون معمارياخیر بیش ت. با ازپیش مورد توجه پژوهـش ده اـس هاي گوناگونی براي آن ارائه ـش
تفاده از تکنیک وع اـس خیص دقیق بیماري کوویدتوجه به این موـض تواندمی  19-هاي یادگیري عمیق در تـش

،VGG19 هاي یادگیري عمیق نظیرراهگشــا باشــد. در این مقاله ضــمن مقایســه و ارزیابی برخی معماري
InceptionV3  ،ResNet50 اســکن ریه، یک مدل  تیبا اســتفاده از تصــاویر ســی  19-در تشــخیص کووید

اس ترکیب دو معماري   نهادي بر اـس ت. یافته  InceptionV3  ،ResNet50پیـش ده اـس ها حاکی از آن ارائه ـش
 ها دقت باالتري دارد. است که مدل پیشنهادي نسبت به سایر روش

 کلمات کلیدي 
 بند، یادگیري عمیقاسکن ریه، طبقهتی، تصاویر سی19-کووید
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 يریادگپایه ی ارائه روشی کارا جهت طراحی نانوکپسولها بر
 عمیق  

2، دکتر مهرداد جاللی1کیمیائیمهدي 

 دانشجوي دکتراي تخصصی مهندسی کامپیوتر، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد الهیجان، دانشگاه آزاد اسالمی ، الهیجان  1
mkimiaee@gmail.com

 دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی ، مشهد  2
jalali@mshdiau.ac.ir

چکیده 
و محافظت از دارویی   تثبیت ترکیبات حســاس  یکی از مواد مهم در داروســازي اســت که براي  نانوکپســول

رود. دـستیابی به بهترین ترکیب براي  در بدن انـسان بکار می زودرس  يهاعناـصر اـصلی آنها در برابر واکنش
ــول ــاخت و تعیین اندازه نانو کپس ــد. الگوریتمهاي محققان میچالشها یکی از س عمیق  يریادگهاي یباش

و   رندیگیم ادیها  از داده  هاي تکرارپذیرکمک الگوریتمبا    ی اسـت کهلیمدل تحل يخودکارسـاز  يبرا یروشـ
 کنند. پارامترهاي خود را تنظیم می

ــبکه پیش ــول    Deep Feedforward(DFF)رو عمیق  در این پژوهش از ش ــازي رفتار نانوکپس براي مدل س
گیريآزمایش، این نانو کپســول تولیدواندازه ذره آن اندازه  15اســت. بعداز انجام  آلیســین اســتفاده شــده

ده بکهـش ت. این ـش بی بااـس ده،  هاي مختلف با دادهالیه پنهان وتعداد نورون 3و2و1ي عـص هاي گردآوري ـش
هاي آزمایـشگاهی از تکنیک  اـست. به دلیل کمبود دادهآمده  هر یک از آنها بدـست  MSEـساخته ـشده و خطاي  

Leave-One-Out  تفاده ـشده اـست. براي ـساخت این مدل یـستم   ها اـس  1با تعداد    Fuzzyبراي مقایـسه، از ـس
مقایسـه شـده اسـت. نتایج بدسـت آمده    DFFآنها با   MSEتابع تعلق گوسـی اسـتفاده و خطاي   4و 3و 2و

ان می بکهنـش تم  3با   DFF  يدهد که یک ـش یـس بت به دیگر ـس ازيهاي پیادهالیه پنهان نتایج بهتري نـس ـس
 باشد. ها میگیري کمتر از دیگر مدلآن بطور چشم MSEکند و خطاي شده فراهم می

 کلمات کلیدي 
 نانوکپسول آلیسین.  –نانومواد  -سیستم فازي  -هاي عصبی شبکه -یادگیري عمیق



  

 

73 

در  یخصوص یمو حر یتآگاه از امن یمحاسبات  یکردرو یک
 ي ابر یطمورد اشتراك داده ها در مح

 3، سید امین حسینی سنو2، سمیه سلطانی1مصطفی المیاحی

 

 مشهد یدانشگاه فردوس ی، دانشکده مهندس یوتر، گروه کامپ  1
almayahi@mail.um.ac.ir 

 مشهد یدانشگاه فردوس ی، دانشکده مهندس یوتر، گروه کامپ  2
somayeh.soltani@mail.um.ac.ir 

 دانشیار، گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد  3
hosseini@um.ac.ir 

 چکیده 
  یکه بسـتر ارتباط  یی. از آنجایندنمایم یفارا ا  یروزمره ما نقش پر رنگ  یدر زندگ  یمحاسـبات  يامروزه ابرها

ی خصوص یمحفظ حرو   ارسال شده  يهاداده  یتامن  ي، برقراراـست  ینترنتـشبکه ا ی،کاربران و ابر عموم  ینب
ارائه ـشده  یکاربران یابیرد  یتقابل  يبرا  یمقاله روـش  ینچالش بزرگ ـشده اـست. در ا یکبه   یلتبد کاربران

تفا ت که با اـس وـص  یداز کل  دهاـس هو خـص یخـص ا  يهایـص تمموجود در ـس  يهاداده  ییخود اقدام به رمزگـش  یـس
نهاديکنند.  یم ر خرابکار  روش پیـش وء  ینکه از ا  يعناـص تفاده نموده و آن را در اختامکان ـس   یگراند  یاراـس

تمدر ـس  یدهند و موجب نـشت اطالعاتیقرار م ایی می  گردندیم یـس ناـس نهادي  . همچنکندرا ـش ین روش پیـش
  یمنیکامل ا  يبرقرار  يرمز شــده برا  يهابه همراه متن  دهارســال شــ  يهایاســتســ  یتامن  راه کاري براي

تمـس وـص  یماز نقض حر  یريو جلوگ  یـس بیه.  دهدارائه میها  مالکان داده  یخـص ازي برترينتایج ـش راه کار   ـس
نهاديپ هدر مقا  یـش تمـس  ییتوانا  یزانم  از جهت یهبا روش مقاله پا یـس ر خرابکار  یافتندر   یـس   یزانو م  عناـص

 .  دهدرا نشان میکاربران  یخصوص یماز نقض حر یريدر جلوگ یستمس یتامن

 کلمات کلیدي 
محاسبات ابري، رمزگذاري مبتنی بر ویژگی، رمزگذاري حفظ ترتیب، حریم خصوصی، سیاست کنترل دسترسی 
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 ینه به یتم با استفاده از الگور يپاتولوژ یرتصاو ییاصالح روشنا
   ملخ یساز تکامل

 3رهبر  یز، کامب2آباديیک ، زهرا ن1 بدیعی شعبان یعل

 

 یران تهران، ا  ی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ی، و مهندس یدانشکده فن یوتر، کامپ  یمهندس يدکتر يدانشجو 1
shabanibadi@gmail.com 

 یران تهران، ا  ی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ی، و مهندس یدانشکده فن یوتر، کامپ  یمهندس يدکتر يدانشجو 2
nikabadizahra68@gmail.com 

 یران تهران، ا  ی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم  ی، و مهندس یدانشکده فن یوتر، کامپ یگروه مهندس یار، مسئول، استاد یسندهون 3
k_rahbar@azad.ac.ir 

 چکیده 
نایی ک  یردر پردازش تصـاو اصـالح روـش ت. ارتقاء    یتمختلف حائز اهم  يهایماريب  یصو تشـخ  یپزـش اـس

و  یفیتک تق  یرتأث  یرتـص ک  یرواتـص  يبعد  يهابر پردازش  یمیمـس او  یپزـش ناـس  یبدر آـس یردارد. اکثر تـص   یـش
تالش    یت،واقع  ینرغم ا  یدارند. عل یازخذ تـصویر ناپس از   یماتبه تنظ ییروـشنا يـساز  ینهبه  يبرا  یجیتالد
عه تکن  يبرا یاديز الح    يهایکتوـس تاـص ت. در ا در یک زمینه خاص  کنتراـس ورت نگرفته اـس مقاله از   ینـص

جهت یافتن  ملخ   ســاز تکاملیبهینه  یتمشــود. الگورکنتراســت اســتفاده می  جهت بهبود روش اصــالح گاما
اـصالح گاما   ترپارام  یافتن  يبرا  یتمالگور  ینرود. امی  بکار  یرکنتراـست تـصودر جهت بهبود  بهینه    گاماارامتر  پ

ل لبه  يو محتوا  ینتروپآاز  فاکتورهاي    ینهبه ل(تعداد پیکـس بت به کل پیکـس تفاده م  ها)هاي لبه نـس کند.  یاـس
ت از طر  بهبود ت  یقکنتراـس الح گاما منجر به دـس تريب  یاتاطالعات و جزئ یابی بهاـص او در  یـش کی   یرتـص پزـش

اویر پاتولوژي  روگردد. در این مقاله تمرکز بر یم دیمي  تـص نهاديپ  یتمالگور. باـش ازینهبه  یـش ملخ از نظر  ـس
اییمع ارـه ا  PIQEو     CEF  ،CII  ،EME  ،CNR  ،Gradientچون    ـی دـه و از نظر   AGCgwو    MMHE   ياز مـت
بت به متدها AMBEو   Colorfulness ،WPSNR  ی،مثل آنتروپ  یارهاییمع  یکارائ EEBHEو   AGCHE  ينـس

 . را دارد يو بهبود موثرتر

 کلمات کلیدي 
ملخ ؛ اصالح گاما  یتمالگور یر؛کنتراست تصو بهبود ی؛پزشک یربرداريتصواصالح روشنایی؛ 
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هاي ارائه یک پروتکل مسیریابی امن مبتنی بر اعتماد در شبکه
 موردي بین خودرویی

 2و سعید شکرالهی1مهتاب دهقان

 

 ي فضاي مجازي، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،رمزنگاري، پژوهشکدهکارشناسی ارشد، مخابرات امن و  1
maht.dehghan@mail.sbu.ac.ir 

 ي فضاي مجازي، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،استادیار، گروه امنیت شبکه و رمزنگاري، پژوهشکده 2
s_shokrollahi@sbu.ac.ir 

 چکیده
ــبکه ــبکهمجموعههاي موردي بین خودرویی زیر ش ــبکهاي از ش ــتند. این ش ها که هاي موردي متحرك هس

ها  گره  . اندهاي ثابت و متحرك تـشکیل ـشدهـشوند از گرهنقل هوـشمند محـسوب میوبخـشی از ـسیـستم حمل
بکه ینان خودروها و کنترل ترافیک با در ـش رنـش ي بین خودرویی براي اهداف مختلفی همچون بهبود ایمنی ـس

کنند. یافتن مسـیري مناسـب و بهینه  اي از اطالعات را مبادله میط هسـتند و طیف گسـتردهیکدیگر در ارتبا
هاي بین خودرویی محسـوب  هاي اسـاسـی در شـبکهجهت ارسـال این اطالعات به مقصـد یکی از چالش

ــود. تاکنون پروتکلمی ــت که از معیارهاي  ش ــده اس ــیریابی مختلفی براي حل این چالش ارائه ش هاي مس
ــیریابی خود بهره بردهی براي انتخاب بهترین گرهمتفاوت ــیریابی  ها در مس اند. در این مقاله یک پروتکل مس

ده   نهاد ـش ت که در آن اعتماد جامع هر گره بهامن مبتنی بر موقعیت پیـش ی براي  اـس اـس عنوان یک معیار اـس
ــوب می ــیریابی محس ــبهانتخاب آن گره در فرایند مس ــود.  محاس ي  امع براي هر گره ي مقدار اعتماد جش

ها طی  ي همـسایهکننده و توـصیهي ارزیابیي اعتماد مـستقیم توـسط گرهـشونده با اـستفاده از محاـسبهارزیابی
تقیم انجام می نهادي با کمک نرمفرایند اعتماد غیرمـس ازي و ارزیابی پروتکل پیـش بیه ـس ود. نتایج ـش افزار  ـش

NS-2 ان می نهادي نرخ تحویل    هاي مخربدهد هرچقدر تعداد گرهنـش د، پروتکل پیـش تر باـش بکه بیـش در ـش
 خواهد داشت.  GPSRي مطلوب تري نسبت به پروتکل بسته

 کلمات کلیدي
هاي بین خودرویی هاي بین خودرویی، مسیریابی مبتنی بر اعتماد، امنیت شبکه مسیریابی امن، شبکه 
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هاي عصبی شبکههاي مطرح  یابی گفتار مبتنی بر مدلواژه
 پیچشی به کمک مکانیزم خود توجه 

2، شیما طبیبیان1بهنام اوجاقی

 اي)، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران هاي چند رسانهي مهندسی فنّاوري اطالعات (سیستمدانشجوي رشته 1
b.ojaghi@mail.sbu.ac.ir

ي فضاي مجازي، دانشگاه شهید یهشتی، تهران، ایران استادیار، پژوهشکده 2
sh_tabibian@sbu.ac.ir

چکیده 
تجويیابی گفتار واژه یو  کلمات کلیدي    به جـس وتهدف در یک آرـش الی اتالق میـص ود. در ـس هاي اخیر با ـش

مانند کم  پردازشــی  توان با  هايدر دســتگاهیاب گفتار هاي واژهپیشــرفت تکنولوژي اســتفاده از ســیســتم
ــمند و تلفن  بلندگوهاي ــتهمراه    يهاهوش ــتفاده از واژه. رواج یافته اس ــتگاهاس ها با یابی گفتار در این دس
ت از روشهاي حافظهمحدودیت ت. از این رو، الزم اـس ی همراه اـس ود که در اي و پردازـش تفاده ـش هایی اـس

ته باـشد. در کنار دقت مطلوب، تعداد پارامتر هايمبتنی بر مدگوگل ـشرکت   هاي اخیر،ـسالهاي کمی نیز داـش
یابی ي واژهرزنت، اینـسپـشن و اکـسپـشن در حوزهـسینت، تیهاي عـصبی پیچـشی مانند موبایلمطرح ـشبکه

ت با بهره ده اـس عی ـش ت. در این مقاله ـس ت یافته اـس گیري از مکانیزم خودتوجه،  گفتار به دقت مطلوبی دـس
ار مبتنی بر ـمدلدـقت واژه ابی گفـت ه ـی ابی ـحاکی از آن اســت ـک ایج ارزـی د. نـت اـب ذکور افزایش ـی ـهاي مطرح ـم

اي مدل اینسـپشـن،  1.411نت، %اي مدل موبایل1.72اسـتفاده از مکانیزم خودتوجه باعث افزایش دقت %
ن و %1.43% پـش یاي مدل تی1.83اي مدل اکـس رزنت بدون تاثیر قابل توجه بر تعداد پارامترهاي آموزش ـس

ایر مدلهاي مذکپذیر مدل ت. همچنین، در قیاس با ـس ده اـس یابی گفتار، در ي واژههاي مطرح در حوزهور ـش
د دقت، تعداد پارامترهاي آموزش پذیر مدل   2بهترین حالت، به ازاي کاهش حدود   برابر کاهش    1000درـص

   اند.  یافته

 کلمات کلیدي 
 رزنت، اینسپشن، اکسپشن. یابی گفتار، موبایل نت، تی سی مکانیزم خود توجه،  واژه
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 پذیري خودکار فعال  هاي مقیاسمروري بر روش
   هاي مبتنی بر کانتینر در خوشه

 2، رضا انتظاري ملکی1ریحانه برفه 

 دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران1
  reihaneh_barfeh@comp.iust.ac.ir 

 عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران (نویسنده مسئول) 2
entezari@iust.ac.ir 

 چکیده 

دهد و این امکان،  هاي نوین در تخصیص منابع را به کاربران خود میرایانش ابري امکان استفاده از روش 
پذیري  خوش تغییر کرده است. سیستم مقیاسافزارهاي کاربردي در ابرها را دستسازي و استقرار نرمپیاده 

کند.کانتینرسازي، یک روش ا ایجاد میخودکار فعال، امکان تغییر مقیاس منابع مورد استفاده را به صورت پوی
عامل است. استفاده از کانتینرها ریزدانگی تخصیص منابع را افزایش  سازي سبک وزن سطح سیستممجازي

افزارهاي کاربردي رو به  سازي نرمها در پیادهدهد. به همین دلیل از زمان معرفی کانتینرها استفاده از آنمی
از روش کند تا تخصیص منابع در  پذیري خودکار فعال، به ما کمک می هاي مقیاس افزایش است. استفاده 

هاي  دسترس را با توجه به تقاضاي کاربران و به صورت بهینه در اختیار آنها قرار دهیم. در این مقاله  سیستم
-سی میها را با رویکرد فعال  بررسازي آنهاي متنوع پیادهکنیم و روشپذیري خودکار را معرفی میمقیاس 
 کنیم.  

 کلمات کلیدي 

 بینی بارکاري پذیري خودکار، کانتینر، یادگیري ماشین، تحلیل سري زمانی، پیشمقیاس 

mailto:reihaneh_barfeh@comp.iust.ac.ir
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سازي ریزدانه جهت مقاومگذاري روش نقاب یکارائه 
   یحمالت کانال جانبمنظوره در برابر  هاي خاصتراشه

 2، علی جهانیان1وهاب صمدي بخارائی 

 

 هاي کامپیوتري، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،دانشجوي دکتري رشته معماري سیستم 1
v_samadi@sbu.ac.ir 

 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 2
jahanian@sbu.ac.ir 

 چکیده 
ارائه    هایی براي تحلیل میزان نشت اطالعات در روند طراحی یک تراشه خاص منظورهاخیر روش هاي  در سال

سازي موضعی کارآمد در نقاط  هایی به منظور درج مقاوم شده است. با این حال تا کنون کمتر به ارائه روش 
نقاب آسیب براي  روش  یک  مقاله،  این  در  است.  شده  پرداخته  مدار  سطح  پذیر  در  و دروازهگذاري  ها 

گذاري مزدوج» ارائه شده است. هاي داراي نشت غیرمجاز کانال جانبی توان مصرفی با عنوان «نقاب سیگنال 
این روش به نحوي طراحی شده که مناسب استفاده در ابزارهاي طراحی خودکار باشد و بتواند به صورت  

شود تا امکان ایجاد یک توازن کارآمد از   گذاري در مقیاس یک دروازه یا سیگنال استفاده ریزدانه جهت نقاب 
هاي مختلف است و از مزایاي آن عدم  هزینه را برآورده سازد. این روش قابل استفاده در مقیاس-نظر امنیت

سازي امنیتی است. نتایج  نیاز به تغییرات ساختاري اساسی در تراشه خاص منظوره مورد ارزیابی و مقاوم
شده مزدوج» توان بهبود مقاومت مدار  گذاريهاي «نقاب دهند که دروازه می   شان سازي و سنتز نحاصل از پیاده

هاي متنوع جهت  توان در مقیاس در برابر حمالت کانال جانبی در مقیاس ریزدانه را دارا هستند و از آنها می 
 ود. حفظ توازن بین امنیت کانال جانبی توابع هزینه طراحی نظیر فضاي سیلیکون مصرفی استفاده نم

 کلمات کلیدي 
 گذاري، تراشه خاص منظوره. نقاب سازي،مقاوم حمالت کانال جانبی،
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- بندي وظایف بهینه در شبکه اینترنت اشیایک روش زمان
 ابر با استفاده از الگوریتم شاهین هریس دو هدفه-مه

 2، محمدرضا خیام باشی 1طیبه صالح نیا

 

 مهندسی معماري کامپیوتري، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان،دانشجو دکتري  1
t.salehnia@eng.ui.ac.ir 

 هیات علمی گروه مهندسی معماري کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان، 2
M.R.Khayyambashi@comp.ui.ac.ir 

 چکیده 
به   مه  و  ابر  محاسبات  یافتهامروزه  توسعه  اشیا  اینترنت  عملکرد  قدرت  افزایش  زمانمنظور  و  بندي  اند 

مهدرخواست محاسبات  بر  مبتنی  اشیا  اینترنت  وظایف  این -هاي  به  پاسخ  جهت  در  را  کلیدي  نقش  ابر 
میدرخواست ایفا  زمان  کند. ها  بهینه  یک  وظیفه  بخشدمیبندي  بهبود  را  سیستم  عملکرد  این    . تواند  لذا 

  خدمات   کیفیت   بهبودرا براي    هاي وظایف اینترنت اشیا بر روي منابع بندي درخواستزمان  روشیک    پژوهش
هاي وظایف اینترنت اشیا و  ابر به منظور کاهش زمان تکمیل درخواست -مبتنی بر محاسبات مه اشیا  اینترنت

بهینه  الگوریتم  از  استفاده  با  عملیاتی سیستم  توان  زمان  دو  کاهش  منظور  سازي شاهین هریس  به  هدفه 
درخواست به  پاسخ  کلی  تاخیر  میکاهش  پیشنهاد  وظایف  سپس،  هاي  زمانعملکرد  دهد.  بندي  الگوریتم 

-مقایسه  گشته وارزیابی    هاي مختلفبا استفاده از مجموعه داده   وظایفبندي  زمان  سالهم   حلبراي   پیشنهادي
انجام شده است  شرو  هو س  الگوریتم پیشنهادي ي بینا طبق    .فراابتکاري معروف براي بررسی عملکرد 

هاي وظایف اینترنت اشیا و  آزمایشات انجام شده، روش پیشنهادي توانسته است زمان تکمیل درخواست 
زمان توان عملیاتی را کاهش دهد و درنتیجه تاخیر ناشی از پردازش وظایف را کاهش و نرخ عملکرد سیستم  

 را افزایش دهد. 

 کلمات کلیدي 
 سازي شاهین هریس. بندي وظایف و الگوریتم بهینهابر، زمان-اینترنت اشیا، محاسبات مه
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  يهادر تراکنش  يبهبود کشف ناهنجارراي ب یارائه مدل
 یکردرانش مفهوم و رو یصبا تشخ یانمشتر یبانک يهاکارت

 ینماش یادگیري
4، سامیه خسروي3، عبداهللا عشقی2مهرداد کارگري، 1توحید رزمجو کورعباسلو

 ، تهران،مدرس یتدانشگاه ترب، اطالعات ياطالعات، گروه فناور يفناور یارشد مهندس يدانشجو 1
tohidrazmjoo@modares.ac.ir

 ، تهران، مدرس یتدانشگاه تربها، یستمو س یعاطالعات، دانشکده صنا يگروه فناور یاردانش 2
m_kargari@modares.ac.ir

 ، تهران،مدرس یتدانشگاه ترب، اطالعات  ياطالعات، گروه فناور يفناور دکتري 3
a.eshghi@modares.ac.ir

 ، تهران،مدرس یتدانشگاه ترب، اطالعات ياطالعات، گروه فناور يفناور یمهندس دکتري يدانشجو 3
samiyeh.khosravi@modares.ac.ir

 چکیده 
ــتـند و در ب  یـکارت  يـهاـکه عـمدـتاً تراکنش  ی،ـبانک  ـهايتراکنش  یشـبا افزا ــترهس  يـهاـکاـنال  یقموارد از طر  یش

وند،یانجام م  ینترنتیا تفاده ن  يهاتراکنش  ـش وءاـس  يرفتار  ياـست. از آنجا که الگو یافته  یشافزا  یزناهنجار و ـس
به نام رانش مفهوم ـشکل   ياـشود، مـسألهیم  ییراتمختلف دچار تغ  یلهر ـشخص در طول زمان به دال  یتراکنـش

بب کاهش دقت الگور  گیریدیم ف ناهنجار  يکه برا  ینماـش  یادگیري  هايیتمکه ـس وندیبه کار گرفته م  يکـش  ـش
قادر به حل مـشکل رانش  هوـشمند   هايیتمدر الگور یانمـشتر  يرفتار  يآمار  يهاخواهد ـشد. اـستفاده از مـشخـصه

ا ــتا نـهیتمدـقت الگور يمفهوم و ارتـق د ـهايیتمالگور ـیدطول عمر مف  ینرواز ا  یس ــمـن ــف   يـکه برا يهوش کش
 کوتاه خواهد بود.  یاربس شوندیم یجادا يرفتار يناهنجار
ــا  ینحل ا  يبرا ــناس ــکل و بهبود ش بر   یاز مدل  یقتحق  ینرانش مفهوم، در ا  یریتو مد  هايناهنجار ییمش

ـشده یـسهو دقت آنها با هم مقا  ییاـستفاده و کارا تبانظار  ینماـش  یادگیري  یتمالگور 6 در  ییاـساس پنجره کـشو
 یکدر   یرانا  هايکاز بان  یکی  یانمـشتر  هاي مقاله مربوط به تراکنش  یناـست. مجموعه داده اـستفاده ـشده در ا

ایجاد ها بهبود  کارت  يهايدر کشـف ناهنجار  ،مدل  يبه دسـت آمده بعد از اجرا یج طبق نتا . ماهه اسـت  7دوره 
هایتمالگور یررا نـسبت به ـسا AUC_Scoreو   F1_Scoreدقت،    یـشترینب  یجنگل تـصادف  یتماـست و الگور  ـشده

. داده استنشان 

 کلمات کلیدي 
،یادگیري ماشین بهبود کشف تقلبیی،تراکنش،پنجره کشورفتاري  ي الگو یل رانش مفهوم،تحلی،کارت بده  ي ناهنجار
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به  DRDoSیک روش کارآمد جهت تشخیص آنالین حمالت 
با استفاده از   SDNدر معماري   UDPهاي مبتنی بر سرویس

 CRT-RSساختار داده 
 3، محمد نصیري2، رضا محمدي1فاطمه تکلو

 

 اطالعات، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،دانشجوي کارشناسی ارشد؛ ،مهندسی فناوري  1
F.takalo@eng.basu.ac.ir 

 استادیار، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 2
R.mohammadi@basu.ac.ir 

 دانشیار، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 3
M.nassiri@basu.ac.ir 

 چکیده 
هاي هوـشمند به هاي ـسنتی جهت رـسیدن به ـشبکهتغییر در معماري ـشبکهافزار محور براي ایجاد  ـشبکه نرم

توجود  بکهآمده اـس رویسها، به دلیل انعطاف. اخیراً این نوع ـش بکه و کاهش  پذیري در مدیریت ـس هاي ـش
ــازمانهزینه ــی  هاي عملیاتی در بین س ــبکهیداکردهپها محبوبیت خاص ها، بخش  اند. در معماري این نوع ش

دهبخش داده  کنترل از  وئیچ و به  جداـش ورت متمرکز ـس ترش  هاي داده را مدیریت میـص کند. با توجه به گـس
ها از طریق  هاي کامپیوتري و اهمیت امنیت اطالعات و لزوم ارائه درست سرویسافزون حمالت در شبکهروز

بکه بکهاین ـش ائل مهم در ـش ت. وجود  ها، یکی از مـس بکه  کنترلهاي کامپیوتري امنیت اـس کننده متمرکز در ـش
بکهافزار محور مزایاي قابلنرم بت به ـش نتی بهتوجهی را نـس خیص حمالت فراهم  هاي ـس ویژه در زمینۀ تـش
و رابطه آماري فاصــله هلینگر الگوریتم جدیدي    CRT-RSکند. در این مقاله، با اســتفاده از ســاختار داده  می

-CRT)پذیره شده است. استفاده از طرح (اسکچ) برگشتارائ  DNS Amplificationبراي تشخیص حمالت  

RS)  رده بکه و بازیابی معکوس آدرسکه توانایی ادغام و فـش ازي ترافیک ـش هاي منبع غیرعادي را دارد، ـس
رف منابع زیاد هنگام بازیابی آدرسموجب برطرف کل مـص دن مـش بیههاي مخرب میـش ود. نتایج ـش ازي  ـش ـس

ــان می ــت حمالت  نش ــنهادي قادر اس را در زمان واقعی با دقت و   DNS Amplificationدهد که روش پیش
 که تأثیر محدودي بر عملکرد کاربران عادي داشته باشد. حالیصحت مناسب تشخیص دهد، در

 کلمات کلیدي 
ــبکه نرم ــرویس انعکاسش ــده، حمالت  افزار محور، حمالت انکار س ، DNS Amplificationپذیر توزیع ش

 ، فاصله هلینگرCRT-RSساختار داده طرح (اسکچ)، ساختار داده 
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 وپاسخپرسش  يهاسؤاالت در سامانه تی شفاف زانیم یابیارز

 2بخش، محمد اله 2طوسی، هاله امین1زاده رضويسید جواد بزرگ 
 s.j.bozorgzadehrazavi@mail.um.ac.irگروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد،  1

 amintoosi@um.ac.irگروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد،  2
 allahbakhsh@um.ac.irگروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد،  2

چکیده 
ـــپاري ـبهامروزه از جمع ــط افراد داراي تجرـبه و مـهارت  س عنوان یکی از عواـمل مهم براي انـجام ـکارـها توس

ب یاد می ود. جمعکافی، در مدت زمان مناـس تفاده میـش ائلی اـس پاري اغلب براي حل مـس ود که حل آن ـس ـش
ز عوامل مهم در بدست باشد. یکی انمی صرفهبهمقرونپذیر نیست و یا ی امکانهوش مـصنوعمـسائل توـسط  

ـسپاري ـشده ـشفافیت کار اـست. هرچه این ـشفافیت بیـشتر باـشد، کارجو آوردن نتیجه مناـسب براي کار برون
آورد که نتیجه این دید بهتر  هاي کارفرما و نحوه انجام آن بدـست میزمینه بهتري از کار، خواـستهدید و پیش

ـشود. در این پژوهش به بررـسی اثر ـشفافیت بهتر می وري کارجو و ـسپس بدـست آوردن نتایج افزایش بهره
ایم و مدلی مبتنی بر روش پاـسخ پرداختهوهاي پرـسشهاي ارائه ـشده در ـسیـستمکار بر بدـست آوردن پاـسخ 

یم. همچنین عملکرد این مدل را در مقایســه با اکردههاي آماري و فازي براي محاســبه این شــفافیت ارائه 
که منجر به   سـؤالیم که عملکرد مدل ما در ارزیابی شـفافیت  ادادهنموده و نشـان   ي موجود ارزیابیهاروش

 هاي مشابه است. شود بهتر از روشمی سؤالاحتمال باالتر پاسخ گرفتن 

 کلمات کلیدي 
خوانایی متن  –کیفیت  –شفافیت  –سپاري جمع

mailto:s.j.bozorgzadehrazavi@mail.um.ac.ir
mailto:amintoosi@um.ac.ir
mailto:allahbakhsh@ferdowsi.um.ac.ir
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محتوا با  بازیابی تصویر از طریق یادگیري عمیق مبتنی بر 
نزدیکترین همسایه در مجموعه داده  K   استفاده از روش

 هاي تصویري بزرگ 
 

 3رهبر زیو کامب 2 انیسپهر ی، محمد عل1یدهقان یمرتض
 ران یتهران، ا  ، ی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ، یو مهندس یدانشکده فن وتر، یکامپ یمهندس يدکتر يدانشجو 1

Tabandeh_taban@yahoo.com 
 ران یتهران، ا  ، ی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ، یو مهندس یدانشکده فن وتر، یکامپ  یمهندس يدکتر يدانشجو 2

Farsepehr7@gmail.com 
 رانیتهران، ا  ، ی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ، ی و مهندس یدانشکده فن وتر، یکامپ  یگروه مهندس ار، یمسئول، استاد سندهینو 3

k_rahbar@azad.ac.ir 
:دهیچک   

  ی سنت   ي کردهایباشد. رو  ی م   ي ریتصو يخاص از مجموعه داده ها  ر یتصو  ي جستجو   ر،یتصو  یابیاز باز  هدف 
  ي توانند درك بصر  یباشند. آنها نم  یم  ییشکاف معنا تیمحدود يبر متن و محتوا دارا  یمبتن  ریتصو یابیباز

  ی مبتن  ر یتصو  یابیباز  مدل   کی  ، ییکاهش فاصله معنا  يپژوهش برا   ن یرا منعکس کنند. در ا  ریانسان از تصاو
عصب پ  شنهاد ی پ  هیهمسا  ن یکتری نزدK  و  ق یعم  ی بر شبکه  مدل  در  است.    ی از شبکه عصب  يشنهاد یشده 
  ، یکانولوشن  يها  هیشبکه با استفاده از ال  نیاستفاده شده است. ا  ریتصاو  یژگیاستخراج و  يکانولوشن برا

آزمون در مجموعه   ریبا تصاو  یفرض  ریتصو  هت. شبا دینما  یرا  استخراج  م   ریاز تصاو  یق یعم  ي ها  یژگیو
  ی دسیفاصله اقل  اریو با استفاده از مع  هیهمسا  نیکترینزد K مورد استفاده  توسط روش  ير یتصو  يداده ها 

در    يشنهادیشبکه استفاده شده است. روش پ  يدقت و خطا  اریشبکه از مع   یابیارز يشود. برا  یمحاسبه م
 .باشد یدرصد م  98دقت   يکمتر، دارا یدگ یچ یپ رمشابه عالوه ب ي با روش ها سهیمقا

 ي دیکل کلمات
د یفاصله اقل  ه،یهمسا ن یکترینزدKکانولوشن،    یشبکه عصب ق،ی عم یشبکه عصب  ر،یتصو یابیباز 
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با   IoUTهاي و کاهش مصرف انرژي در شبکه QoSبهبود 
بر یادگیري تقویتی و  مکانیزم خواب/ بیدار و مسیریابی مبتنی

 کلونی مورچگان 
 5یان فوالد ، پیمان4ينظر ین، ام3 یري، محمد نص2 ي، رضا محمد1یبالل عل

، همداندانشگاه بوعلی سیناهاي کامپیوتري، شبکه گرایش   ، کارشناسی ارشددانشجوي  1
Bilal.ali@uoh.edu.iq

 همدان ، دانشگاه بوعلی سینا ، گروه کامپیوتر، عضو هیت علمی 2
r.mohammadi@basu.ac.ir

همدان  ، دانشگاه بوعلی سینا ، گروه کامپیوتر، عضو هیت علمی  3
m.nassiri@basu.ac.ir

 ، همدان دانشگاه بوعلی سینا هوش مصنوعی،  گرایش   دکتري، دانشجوي 4
Aminnazari91@gmail.com

، همداندانشگاه بوعلی سیناهاي کامپیوتري، شبکهگرایش  ، دانشجوي کارشناسی ارشد5
Fooladnia@gmail.com

یده کچ
𝟐𝟐بیش از   از آنجایی که

𝟑𝟑
ت، بنابراین بهره    کیل داده اـس یار کره زمین را آب تـش ان بـس برداري از اطالعات آن براي انـس

هاي  با اـستفاده از فناوري ـشبکه ،  آوري اطالعات از منابع دریاییبرداري و جمع  بهره   ـضر،حادر حال    حائز اهمیت اـست.
پذیر و ه خدمات مسـیریابی مقیاسارائ  گیرد.صـورت می  IoUTو در راسـتاي آن  )  UWSN( زیرآب  سـیمحسـگر بی

یکی   .بسیار چالش برانگیز استها، آن هاي منحصر به فردبه دلیل ویژگی زیرآب  سیمهاي حسگر بیشبکه کارآمد در
بکه وعات چالش برانگیز این ـش ت زیرا گره از موـض رف انرژي اـس تفاده  ها، بحث مـص ها از باتري براي تامین انرژي اـس

که در آن   اـست،را پیـشنهاد ـشده )  SDNافزار محور مرـسوم به (هاي نرمبراـساس ـشبکه  ه طرحی. در این مقالکنندمی
ــبکهاز دو مکانیزم براي غلبه بر چالش ــتفاده از مکانیزم خواب/بیدار براي بهره برده   IoUTهاي  هاي ش ایم. اولی اس

اي حفظ شــود.  اي که حداکثر پوشــش منطقهگونهبهمانده آنها به حد آســتانه رســیده  هایی اســت که انرژي باقیگره 
ــیرـیابی بهیـنهبراین  عالوه  و بهبود ـتاخیر از الگوریتم ترکیبی کلونی مورچـگان و ـیادگیري    براي پـیدا کردن بهترین مس

ها،  برخی از جنبه  از  روش پیشـنهادي  دهد کهنشـان می  يسـازهیشـب  یجنتاشـود،  اسـتفاده می  Q-learningتقویتی  
 ها دارد.روش یرسانسبت به  هتريب عملکرد

کلمات کلیدي
) آب  زیر  اشیا  مورچگان ،  )UWSN(  آب زیر  سیم بی  هاي حسگر شبکه ،  )IoUTاینترنت  کلونی  ، )ACO(  الگوریتم 

خواب/بیدار ، زمانبندي )SDNشبکه هاي نرم افزار محور Q )Q-learning( ،QLACO-AS ،) الگوریتم یادگیري

mailto:Bilal.ali@uoh.edu.iq
mailto:r.mohammadi@basu.ac.ir
mailto:m.nassiri@basu.ac.ir
mailto:Fooladnia@gmail.com
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در   یدشدن عقا یدوقطب  یندفرا ياثر انجمن ها بر رو یلتحل
 جامعه 

 2، عبدالرسول قاسمی1فهیمه محمدي

 

 ی ،طوس یرالدینخواجه نص  یارشد دانشگاه صنعت یکارشناس يدانشجو ۱
f.mohammadi97@email.kntu.ac.ir 

 ی طوس یرالدینخواجه نص  یدانشگاه صنعت یاردانش ۲
arghasemi@kntu.ac.ir 

 چکیده 

تصادف  بلوك  مدل  از  استفاده  با  مقاله،  این  پذ  یدر  قطب  یرشو  عقا  یمدل  از    یادگیريتوسط    یدشدن 
. با توجه  استشده   یدر جامعه بررس  یدشدن عقا  یدوقطب  یند فرا  يها بر روانجمن   یرتاث   یاجتماع  يهابازخورد

با استفاده    دارد.   یتیقوم  يتضادها   یینعملکرد جوامع و تب  يبر رو  یري کهتاث  وشدن جامعه    یقطب   یتبه اهمّ
با توجه به   یاجتماع  يهابودن شبکه   یانجمن  تاثیر عالوه بر    است کهشده ه  نشان داد  یاز مدل بلوك تصادف

هاست. انجمن   یناندازه ا  یگرد  یتمساله حائز اهمقطبی شدن عقاید در جامعه،    ر روياکو ب  يهااتاق   یشافزا
  یش به بعد با افزا  اي آستانه  یک بلکه از    دهدی نم  یشرا افزا  ی قطباحتمال دو  یشه ها همتعداد انجمن   یش زااف

هاي  یابد قدرت انجمناهش می در جامعه ک  یدشدن عقا  یها و کاهش اندازه آن احتمال دوقطبتعداد انجمن 
هاي  ها به انجمنهاي بزرگ و تبدیل آنانجمن کوچک براي تبدیل جامعه به دوقطبی کافی نبوده و شکاف بین  

 کوچکتر امکان کاهش احتمال دوقطبی را به همراه دارد. 

 کلمات کلیدي 
. ساختار شبکه ی،اجتماع يهاشبکه  ،هاانجمن  ی،دوقطب 
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هاي  اي براي زمانبندي و مسیریابی جریانروشی بین الیه
 اشیاء صنعتیدرنگ در اینترنت  ترافیکی بی

 3، محمد نصیري2، رضا محمدي1نیکتا عظیمیان

 

 ، همدان ، دانشگاه بوعلی سینا ، گروه آموزشی کامپیوتر کارشناسی ارشد يانشجود 1
nikta76azimian@gmail.com 

 ینا، همدانس یدانشگاه بوعل یوتر، کامپ  گروه آموزشی یار، استاد 2
r.mohammadi@basu.ac.ir 

 ینا، همدانس یدانشگاه بوعل یوتر، کامپ آموزشیگروه  یار، دانش 3
m.nassiri@basu.ac.ir 

 چکیده 
تمایل اخیر،  سالیان  محیط  و  هوشمند  وسایل  از  استفاده  به  گسترده  در  مدیریت   اتوماسیون  هايهمچنین 

 اریمجموعه بس اء،یاش  نترنتیدر ا  . است  شده  اشیاء  اینترنت  و  سیمبی  حسگر  هاي شبکه  رشد  موجب  صنعتی
قابل  شوندیم   عیتوز  ط ی اطالعات در مح   ياز حسگرها به منظور کنترل و گردآور  يادیز   م یاتخاذ تصم  ت یتا 

از اهداف    ی کی.  شوندیمختلف استفاده م   ي کاربردها براي  ها،نوع شبکه  نیهوشمند را فراهم سازند. امروزه ا 
رهگذر    ن ی است تا از ا یصنعت  اءیاش  نترنتی ا  يبرا   مسییب  يشبکه   هاي ي، استفاده از فناور4مهم در صنعت  

  ی صنعت اء یاش نترنتیاز الزامات ارتباطات در ا یک یکرد.  ارترا بصورت کارآمدتر نظ یصنعت  يندهایبتوان فرآ
  ي طول عمر شبکه، کاهش مصرف انرژ   شی حال افزا ن یبا ا باشدیدرصد م  99.999تا   نان یاطم ت یقابل  نی تأم

  ي از استاندارها  یک یحوزه است.    نیپژوهش در ا  یشده از اهداف اصل  نییتع  نهی شی ب  زانیاز م  ریو عدم عبور تاخ
با    ايهیال  ن یب   یاست که روش  نی پژوهش هدف ا  نی است. در ا  6TiSCHی  صنعت   اءیاش  نترنتیپراستفاده در ا

  هایی طی در مح  RPLو    TSCHبر استاندارد    یمبتن   هاي در شبکه  یابیریو مس  يدرنظر گرفتن توأمان زمانبند 
  هاي تی محدوداست که روش ارائه شده با در نظر گرفتن    نی هدف ا  ن یچاهک ارائه گردد. همچن  نی با چند

 حوزه برآورده کند.  نیرا در ا يکاربرد  هايبرنامه هايي ازمندیبتواند ن ی صنعت اءیاش  نترنتیا

 کلمات کلیدي 
 TSCHاینترنت اشیاء، اینترنت اشیاء صنعتی، زمانبندي، چندین چاهک، استاندارد 
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ي یک طرح تشخیص بدرفتاري داده محور و آگاه به  ارائه  
موردي ي ي جریان ترافیک در شبکهزمینه با استفاده از نظریه

 بین خودرویی
    2سعید شکرالهی و  1زهرا گرجی

 

 ، دانشجوي کارشناسی ارشد مخابرات امن و رمزنگاري، پژوهشکده فضاي مجازي، دانشگاه شهید بهشتی، تهران1
zah.gorji@mail.sbu.ac.ir 

 ،دانشگاه شهید بهشتی، تهراناستادیار، پژوهشکده فضاي مجازي، 2
s_shokrollahi@sbu.ac.ir  

 چکیده 
 وابسته به در دسترس بودن اطالعاتشان  عملکردهستند که    هاي نوظهوريفناوري ي بین خودرویی  هاشبکه 

عملکرد    توانند درمی د  نکنمی   منتشر   عاديغیر  که اطالعات   اينقلیه  ایلوس  .نقلیه است  ایلروز وسدقیق و به
ي  هایی براي حفظ امنیت شبکه ي بدرفتار. بنابراین تشخیص چنین  اختالل ایجاد کنند  ي بین خودروییشبکه 

به    یتوجه کم  گذشته هاي تشخیص بدرفتاري  طرحدر اکثر  بین خودرویی در برابر مهاجمان، حیاتی است.  
این نشده اس  ک یتراف   انیجري  نظریه  يهای ژگیاستفاده از و قوي براي    يابزار   تواندظریه می ت. توجه به 

فراهم کندي منتشرشده در شبکه اطالعات زمینه ارزیابی صحت   بین خودرویی  بهبود چالش ي  براي  هاي  . 
هاي  بدرفتاريبراي تشخیص را ي جریان ترافیک ، ما استفاده از نظریهگذشته تشخیص بدرفتاري   هايطرح

عالوه   پیشنهادي،  کنیم. در طرحپیشنهاد می   هاي بین خودروییشبکه اطالعات غیرعادي در  ناشی از ارسال  
در   اطالعاتاطمینان  قابل منابع عنوان  نیز به هاي محاسباتی روي وسایل نقلیه واحد ، ايجاده  کنارهاي بر واحد 

 سازي سراسري واحدهاي کنار جاده هاي ناشی از پیاده شوند که این موضوع به کاهش هزینه نظر گرفته می 
می  گره کندکمک  مختلف  تعداد  با  و  ترافیکی  شرایط  انواع  در  طرح  این  ارزیابی  نتایج  مخرب  .  هاي 

 . تشخیص است دقتکاذب و بهبود  هايکاهش نرخ هشدار  يدهنده نشان

 کلمات کلیدي 
  ، اطالعات کی تراف  انیجر  ي، نظریهي بین خودروییشبکه ،  نهیاز زم   یآگاه  ي داده محور،بدرفتار   صیتشخ 

ي رعادیغ

mailto:zah.gorji@mail.sbu.ac.ir
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به  برخط  یمن ا یامتبادل پ  يبرا ینظارت  یستمس یک یطراح 
 هوشمند يهاکمک عامل

3، آرش غفوري2، محمدرضا حسنی آهنگر1صالح احمدي بازارده

 ، تهران ارتباطاتیوتر، شبکه و کامپو پژوهشکده  (ع)، دانشکدهیندانشگاه جامع امام حس یوتر، کامپ  یارشد مهندس  یکارشناس يدانشجو 1
bazardeh@ihu.ac.ir

 ، تهرانیوتر، شبکه و ارتباطاتکامپو پژوهشکده  (ع)، دانشکدهیندانشگاه جامع امام حس یوتر، کامپ  گروه علـمییئتو عضـو ه استاد تمام 2
mrhasani@ihu.ac.ir

 ، تهران پژوهشکده دانش و هوش شناختی (ع)، یندانشگاه جامع امام حس پژوهشگر،  3
krghafouri@ihu.ac.ir

 چکیده 
ــاي مجازي و  ــان  یاز زندگ  ناپذیرییجدا یجزئ  ینترنتافض ــت و   هاانس ــده اس ــانهش هاي ارتباطی و ظهور رس

انپیام تجدهاي  رـس ان ها و ارتباطات آنها را تحت تاثیر قرار داده اـس تر اینترنت زندگی انـس گرچها.  ید روي بـس
ــعف آن  ـیکـتارـهاي  جنـبهاز ـبه همراه دارد، اـما   ـیاديز ـیايمزا  ینترـنتا ـیت ارتـباط. امننـباـید ـغاـفل بود یزن و نـقاط ض

ها مورد توجه قرار رســانیکی از مهمترین چالش هایی اســت که با فراگیر شــدن پیامجوانان  نوکودکان و    برخط
هاي ارتباطی از اهمیت باالیی  نظارت مسـتمر بر ارتباط میان کاربران و محتواي تبادل شـده در پیام  گرفته اسـت.

ازبرخوردار اـست.   از  يخودکارـس تفاده از عامل  ها،ي پیامبر ارتباطات و محتوا  نظارت  يو هوـشمندـس يها بدون اـس
ت. به هم وار اـس خت و دـش مند ـس مند بر تبادل پ   يهاعامل  یبا طراح  توانیمنظور م  نیهوـش و  هاامیهوـش رتبه ـص

ورت مواجه با آسـ  نمودخودکار نظارت   ودجو واکنش  افراداز طرف   بیو در ـص مندانه   يهاـس ان    ياهوـش از خود نـش
تمو سـ  يمعمار یک  گردد با ارائهمیدر این پژوهش تالش    داد. ازيیه گام موثري براي امننمونه اول  یـس تعامل   ـس

ود  برخط  هايیطکودکان در مح ته ـش هاي مبتنی  يآورانواع فن  یقتلف  اي،یچیده پ   چالش  ینچن  غلبه بر ي. برابرداـش
نوع بر تمو سـ   یهوش مـص رور  هايیـس ت  يخودمختار ـض تمسـ   .اـس در   ژوهشپ   ینمورد بحث در ا  يو معمار  یـس

شده و در سناریوهاي متعدد با کارهاي مشابه مورد مقایسه قرار گرفته    سازي (جید) شبیهتوسعه عامل جاوا    یطمح
 است. نتایج مقایسه نشانگر برتري روش پیشنهادي در مقایسه با کارهاي مشابه است.

 کلمات کلیدي 
 عاملیهاي چندسیستمپردازش متن،  شده،یع توز هايیستمهوشمند، س هايتبادل پیام ایمن، عامل

mailto:bazardeh@ihu.ac.ir
mailto:mrhasani@ihu.ac.ir
mailto:krghafouri@ihu.ac.ir
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سیاست با  -برآورد یادگیري تقویتی عمیق برونبهبود بیش
 روزرسان انتخابی عمیق شبکه به

3منش، علیرضا روحانی 2، محمدرضا اکبرزاده توتونچی1علی صالحی

 alisalehi@mail.um.ac.irگروه مهندسی کامپیوتر، قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطالعات، دانشگاه فردوسی مشهد،  1
 akbazar@um.ac.irگروه مهندسی برق، قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطالعات، دانشگاه فردوسی مشهد،  2

 rowhanimanesh@neyshabur.ac.irگروه مهندسی برق، دانشگاه نیشابور،  3

چکیده 
هستند که در آن   Q  اي از یادگیري تقویتی عمیق مبتنی بر یادگیري) نمونهQ  )DQN-هاي عصبی عمیقشبکه

ــت. ـیادگیري این  ـهاي ـیک ـکارگزار در تـمامی ـحاـلتگر ارزش تـمامی کنشنـماـیان Q ـتابع ـهاي ـیک محیط اس
 DQNهاي آتی سبب شده است تا کارگزار مبتنی بر بینانه کارگزار در تخمین حالتشبکه به دلیل نگاه خوش
روزرسان انتخابی شبکه بهحل پیـشنهادي در این مقاله ارائه نمودن برازش باـشد. راهناپایدار و به همراه بیش

روزرـسانی برآورد ارزش تخمینی آینده بهبود یابد. در این رویکرد، نحوه بهعمیق اـست که در آن مـشکل بیش
ـــبت ـبه تخمین ارزشـکارگزار در ابـتداي ـیادگیري نگرش محـتاـطاـنه ـها دارد و ـبا ـگذر زـمان ـبه رویکرد تري نس

هاي آتی  . این امر به آن جهت اسـت که تخمین ارزش حالتتغییر مسـیر خواهد داد Q  بینانه یادگیريخوش
ــتـفاده از آن در محیط ــت و اس ـهاي ـبا هزیـنه ـباال روـند ـیادگیري را ـناـپاـیدار در ابـتداي ـیادگیري ـقاـبل اتـکا نیس

ــبکه تنظیممی ــل براي دو محیط ش ــان میکند. نتایج حاص دهد که رهیافت  کننده ژن و پاندول معکوس نش
ــنـهادي عالوه ب ـــبت ـبه  ر ـکاهش بیشپیش ــتري را نس آوريجمع  DQNبرآورد تخمین ارزش، ـپاداش بیش

 نماید. می

 کلمات کلیدي 
روزرسان انتخابی  سیاست، شبکه به-، برونQ-هاي عصبی عمیقشبکه  برآورد، یادگیري تقویتی عمیق،بیش

 . P53کننده ژن، عمیق، پاندول معکوس، شبکه تنظیم

mailto:alisalehi@mail.um.ac.ir
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تشخیص نظرات هرز در زبان فارسی با استفاده از یادگیري  
 عمیق 

 2، کاظم فوالدي قلعه1محمود علی عرب

 

 اطالعات،  يفناور یارشد مهندس  یکارشناس  يآموختهدانش 1
 یران دانشگاه تهران، ا  ی، دانشکدگان فاراب ی، دانشکده مهندس یوتر، کامپ یگروه مهندس  یق، عم یادگیري یپژوهش آزمایشگاه

aliarab.m@gmail.com 
 یران دانشگاه تهران، ا  ی، دانشکدگان فاراب ی، دانشکده مهندس یوتر، کامپ  یگروه مهندس یار، استاد 2

kfouladi@ut.ac.ir 

 چکیده 
ود کهمیبه نظراتی گفته نظرات هرز  د تبل ـش ول و  یک  یبتخر یاو   یغبه قـص ته م یامحـص وند یبرند نوـش .  ـش
تحقیقات  ســازند.  یآگاهانه را دشــوار م  گیريیمشــوند و تصــمیم  یدافراد در خر  یباعث گمراه  این نظرات

هاي  زیادي براي تشـخیص این نوع نظرات در زبان فارسـی صـورت نگرفته و تحقیقات موجود نیز از روش
شــبکه حافظه    4از   تفادهبا اســ  یبیترک  یمدل  یقتحق  یندر ا  اند. ماشــین کالســیک اســتفاده کردهیادگیري  

  یتمتن نظر و قطب   هايا اســتفاده از ویژگیارائه شــده اســت که ب  )BiLSTMدو طرفه (  کوتاه مدت  یطوالن
  ـیلـمدل تحل  ـیک، از  ـهابرخی مجموـعه دادهنظرات در    ـیت. ـبا توـجه ـبه ـعدم وجود قطبیـندب ینظرات آموزش م

ارائه   مدل  ینکه. با توجه به ااـستفاده ـشده اـست ها،آنمتن    ينظرات از رو  یتقطب  براي اـستخراجاحـساـسات  
ی (نظراتی که کند، نظرات هرز تک یدارد و از فراداده ها استفاده نمنیاز تنها به متن نظر    یادگیري  يبرا  شده،

نده ت)ي آننویـس ته اـس تفاده از ا زین  ها تنها یک نظر نوـش خ  ینبا اـس تند.    یصمدل قابل تـش عملکرد مدل  هـس
ه با روش ده در مقایـس ت؛ به گونهارائه ـش ته اـس مگیري داـش مجموعه   يرو اي که برهاي موجود افزایش چـش

 به دست آمد.  87.7دقت ي زبان فارسی در این حوزه است، که پرکاربردترین مجموعه داده Digikalaداده 

 کلمات کلیدي 
ازي داده ها،  ات، متوازن ـس اـس بکه حافظه طوالنی کوتاه مدت دوطرفه، تحلیل احـس خیص نظرات هرز، ـش تـش

 یادگیري عمیق، قطبیت نظر، طبقه بندي متن، زبان فارسی
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گیري در انتخابات الکترونیکی با ارائه یک پروتکل جدید رأي
 سازي حفظ گمنام

3و آرش غفوري 2محمدرضا حسنی آهنگر، 1مرتضی بهرامی

دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده و پژوهشکده کامپیوتر، شبکه و ارتباطات، تهران  1
morteza.bahrami.ir@gmail.com 

 کامپیوتر، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده و پژوهشکده کامپیوتر، شبکه و ارتباطات، تهران  علـمی گروهاستاد تمام و عضـو هیئت 2
mrhasani@ihu.ac.ir

 حسین(ع)، پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، تهران پژوهشگر، دانشگاه جامع امام  3
krghafouri@ihu.ac.ir

چکیده 
میمراي  ی براي تـص ه یا انتخابگیري روـش کنندگان  گیري جمعی یا ابراز عقیده در میان یک گروه، یک جلـس

ــت. رأي ــتمگیري معموالً در پی بحثاس ــیس ــت. امروزه در تمام دنیا از س هايها و مبارزات انتخاباتی اس
اده می ــتـف انیزه براي برگزاري انتـخاـبات اس ام مـک ـهاي مهم در د. ـیک از ـچالشگردانتـخاـبات الکترونیکی تـم

انتخاب الکترونیکی تمام مکانیزه برقراري امنیت در تمامی ســطوح و مراحل انتخابات اســت. در این نوع از 
پذیري انتها به هاي حریم خـصوـصی، وارـسیپذیر که داراي ویژگیگیري با امنیت اثباتانتخابات پروتکل رأي

 است.  سازي باشد بسیار حائز اهمیتانتها، گمنام
ــمن در این مقاله ابتدا پروتکل رأي ــپس ض ــی قرار گرفت. س ــادفی آلتیا، مورد بررس گیري نمونه تص

گیري نمونه تصـادفی به نام آلتیا پالس بر اسـاس  شـناسـایی و معرفی نقاط ضـعف آن، پروتکل جدید رأي
منظور بررسـی کارآمدي  بههاي آن طراحی و ارائه گردید. در ادامه  پذیريمنظور رفع آسـیبپروتکل آلتیا و به

ایج ـبه ــده مورد آزمون قرار گرـفت. نـت ــنـهادي، پروتـکل اراـئه ش ــتروش پیش ــانگر ـکارآـمديدس آـمده نش
 هاي موجود و مورداستفاده در انتخابات الکترونیکی است. هاي ارائه شده نسبت به نسخهپروتکل

 کلمات کلیدي 
پذیريســازي انتها به انتها، وارســیت انتخابات، گمنامهاي امنیانتخابات الکترونیکی تمام مکانیزه، پروتکل

 رأي

mailto:morteza.bahrami.ir@gmail.com
mailto:mrhasani@ihu.ac.ir
mailto:krghafouri@ihu.ac.ir
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بینی ماشینی پیش یادگیريهاي محاسباتی و مروري بر روش
 ها هاي قابل فسفریلۀ پروتئین جایگاه

3، الهام یاوري2، فرزانه اسمعیلی1مهدي پورمیرزایی

 m.pooirmirzaie@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس، تهران،  1
f.esmaili@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس، تهران 2
e.yavari@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس، تهران،  3

چکیده 
 ي بهفسفر  يهاگروه   یندفرآ  ینا  یپس از ترجمۀ سلول است که ط  ییراتتغ  یناز مهمتر  یکی  یالسیونفسفور

یندهاي و فرآ   یی در اهداف دارو  ی مهم یالسیون نقش. فسفرشوندمیوصل   ینواسیدهااز آم  یخاص  هاي یگاهجا
هاترین روشبه عنوان اصلی   ینیماش  ی و یادگیريمحاسبات   يهاروشیر  اخ  يهالبدن دارد. در سا  یولوژیکیب

نقش  یالسیونفسفور  یگاهجا  بینییشپ   يبرا   یمحاسبات  يها . روشنداشده  ها استفادهیگاه جا  بینییشپ   يبرا
حل   يمتفاوت برا   هايیژگی ها عموما از استخراج وروش   یندارند. اها  ینپروتئ   عملکرد  در مطالعات  یمهم

اند: رویکرد کالسیک  هاي یادگیري ماشینی به دو رویکرد تقسیم شدهاز طرفی روش. کنندمی استفاده  مساله
انتها.   به  انتها  یادگیري  رویکرد  او  پیشداده پایگاه  ابتدا  مقاله  یندر  براي  موجود  اصلی  جایگاه  هاي  بینی 

هاي محاسباتی و  هاي استخراج ویژگی در کنار روشفسفوریله مشخص و برررسی شده است. سپس روش
 یادگیري ماشینی مقایسه و تشریح شده است. 

یديکل کلمات
 یادگیري ژرف.  ینی،ماش ی، یادگیري محاسبات   يهاروش  یگاه، فسفریالسیون،جا بینییشپ
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هاي  بهبود تخمین زاویۀ سر در تحلیل چهره به کمک روش
 یادگیري خودنظارتی 

 3، سید ابراهیم موسوي،*2، غالمعلی منتظر1مهدي پورمیرزایی
 m.pooirmirzaie@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس، تهران،  1

 دار مکاتبات ، نویسندة عهدهmontazer@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس، تهران،  2
 e.moosavi@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس، تهران،  3

 چکیده 

که میزان تمرکز فرد را نشان  سر است    یۀزاو  نی تخم  ،ییعناصر شناسا  نی ترمهم  از  یکی   چهره  لیتحل   در
  ي هاحلراه  از   یک ی.  است  ریتصاو  ي گذاربرچسب   ۀنی، هزنی تخم نی ا  ي برا  ی از موانع اصل  یکی   کنیل دهد؛  می

  ي ها از داده  توانند ی م  ی خودنظارت  ي هااست. روش  ی خودنظارت  يهاروش   از  استفاده  ها،برچسب   کمبود جبران  

  استفاده   تمایزدارد که    ی مقاله سع  نی ااستخراج کنند.    ی اصل  ۀفیوظ   يمناسب را برا   يهای ژگیو  ، بدون برچسب
استفاده    يبرا  کردیرو دو  یکل طور بهنشان دهد.  را سر ۀیزاو نی تخم  يبرا  یخودنظارت ير یادگی يها روش از

دارد:    یخودنظارت  يهااز روش به عنوان    ؛ب. شبکه    يهاآموزش وزن  شیپ  الف. وجود   فۀیوظ  ک یاستفاده 
  آن   سۀیو مقا  ی بی ترک  يافه یچند وظ   ي ریادگی  ي معمار  یمقاله با طراح   ن یبانظارت. در ا  ير یادگیدر کنار    ی کمک

 یبررس  یخودنظارت  يهااستفاده از روش   ریتأث  هشد  ی سع  کردن»«پازل  و  «چرخاندن»  یخودنظارت  روش  با
 فۀیعنوان وظها و پازل کردن بهآموزش وزن  شی پ ينشان داد که استفاده از روش چرخاندن برا  ج یشود. نتا

 سهیمقا  در  خطا  نی انگیم   حالت  نیا  در.  داراست  را  عملکرد  نیبهتر  سر،  ۀیزاو  نی تخم  يبرا   یکمک   یِخودنظارت
 . است هاروش  نی کارآمدتر با سهیکه قابل مقایابدمیدرصد کاهش  13ارت بانظ روش با

 ي دیکل کلمات

 . ژرف  يریادگ ی ،يافهی چندوظ يریادگی سر، ۀیزاو ن یتخم بانظارت، ير یادگی ،یخودنظارت يریادگی
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هاي تعامل  بینی پیوند در شبکهیشپارائه روشی براي 
 پروتئین با استفاده از تعبیه گراف-پروتئین 

3معینی، علی 2*، علی کمندي1زادهعلی گل

 دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران  ، دانشجوي دکتري  1
aligolzadeh@ut.ac.ir

 استادیار، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران  2
kamandi@ut.ac.ir

تهران استاد، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران،   3
moeini@ut.ac.ir

 یده کچ
هاي ناشناخته و طراحی داروها نقش اساسی دارد. این  در شناخت بیماري  هاینپروتئبین    شناسایی پیوند 

هاگره  در آنکه    هاي پیچیده استدهند که نوعی از شبکهپروتئین را شکل می- تعاملی پروتئین  شبکه  پیوندها
یال پروتئین  و  بین  ها  تعامالت  می پروتئین ها  نمایش  را  با  ها  شناخته شده  پیوندهاي  حاضر  حال  در  دهند. 

گیرند؛ از  ها را در بر میهاي بین پروتئینبینی پیوند، بخش کوچکی از کل ارتباط یش پ هاي  استفاده از روش 
- هاي تعاملی پروتئینخاص شبکه  اند و ویژگیهاي پیچیده ارائه شدهبراي شبکه  اغلبها  طرفی این روش

بینی پیوند با استفاده از تعبیه گراف و اطالعات  گیرند. در این مقاله یک روش پیشروتئین را در نظر نمیپ
گیرد.  ها را در نظر میخاص این شبکه  شود که ویژگیپروتئین ارائه می-هاي تعاملی پروتئینساختاري شبکه

زدناز قدمآید، سپس  می  به دستقال  در ابتدا با ترکیب مجاورت مرتبه اول و سوم یک ماتریس احتمال انت
-Skipمدل    هآمده بدستبه هاي  ین دنبالها  هایتو در ن  شودی استفاده م   هاگرهاز    يادنباله   ید تول  يبرا   یتصادف 

Gram  ها استفاده شودبینی پیوند از آنیش پاستخراج شده و براي    گرههر  بردار ویژگی  تا    شوندی م   داده . 
ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج  هاي تعاملی پروتئینواقعی شبکه  دادهمجموعهي دو  بر روروش پیشنهادي  

 هاي مورد مقایسه است. باال بودن کارایی و دقت روش پیشنهادي نسبت به روش دهندهنشانحاصل 

 لیدي کلمات ک
 پروتئین، اطالعات ساختاري گراف-پروتئیني تعاملی هاشبکهبینی پیوند، تعبیه گراف، یشپ
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 ییبراساس شباهت محتوا یلمف یشنهادو پ یسن يبندطبقه
 یابیباز يهاسنی کاربر با استفاده از روشو رده هایلمف

 اطالعات 
امین نظري1،*، مجتبی کردآبادي2، محرم منصوريزاده3

 ، همدان دانشگاه بوعلی سینا هوش مصنوعی، گرایش دانشجوي دکتري،  1
aminnazari91@gmail.com 

 همدان وپرورش همدان، کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دبیر آموزش  2
m.kordabadi@gmail.com

دانشیار گروه کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان   3
mansoorm@basu.ac.ir

 چکیده 
قرن حاضر   فیلم در  روزافزون  تولید  در دسته شاهد  مختلف  متفاوت هستیم. هاي سینمایی  ژانرهاي  و  بندي 

 . باشدنوجوان    ایکودك   کمتناسب با مقتضیات سنی یهایی است که  خارج از ارزش  این تولیدات   بسیاري از
این تولیدات هستند با  مواجه  نگران فرزندان خود در  والدین  از  بنابرابسیاري  لم یف  ح ی بندي صح طبقه   ن،ی. 

دگر فیلم، و پیشنها  بنديموجود دسته هاي  سیستم   . در حال حاضرراهنماي مناسبی براي والدین باشد  تواندمی 
کم  می   یعوامل  نظر  در  را   ... دارندو  فیلم  محتواي  به  کمتري  توجه  اگیرند  از  از    قی قتح  ن ی. هدف  استفاده 

 . استها  براساس متن آن ها  فیلم   یبندي سن طبقه شناسایی موضوع، ژانر و   يبرا هاي بازیابی اطالعات  روش
سنی کاربر بهره گرفت. در توجه به محتواي  فیلم و رده با    اي که بتوان از این دانش در توصیه فیلم، گونهبه

) استفاده شده است که با استفاده از کشف روابط پنهان بین  LDAمدلسازي موضوعی (  این پژوهش از روش 
را مشخص می  از  واژگان، موضوعات اسناد و درصد مشارکت هر موضوع در هر سند  بر   LDAکند.  عالوه 

ها نسبتاست، که منجر به کاهش ابعاد داده هاي اسناد استفاده شده راج ویژگیبندي اسناد، براي استخخوشه
نمایش کلمات ( بهبود عملکرد  می    )word embeddingبه روشهاي دیگر  ابعاد داده، موجب  کاهش  شود. 

توانایی  %93با دقت  روش پیشنهاديدهد که نتایج پیاده سازي نشان می شود.  مدلهاي یادگیري ماشین می 
 کند.  در تشخیص ژانر موفق عمل می  %89سنی کاربر دارد و با دقت تشخیص رده 

 کلمات کلیدي 
هاي پیشنهادگر ، مدلسازي موضوعی، شبکه عصبی، سیستم کاويبندي متن، متن طبقه  ،یعی پردازش زبان طب

mailto:aminnazari91@gmail.com
mailto:m.kordabadi@gmail.com
mailto:mansoorm@basu.ac.ir
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عمیق با  هاي عصبی به سوي تحمل پذیري اشکال در شبکه
 کمک هرس مدل  

 3، بهنام قوامی2، دکتر محسن راجی1ستاره احصایی
 

 s.ahsaei@cse.shirazu.ac.irدانشجوي دکتري، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،  1
 mraji@ shirazu.ac.irدانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،  2

  ghavami@sbu.ac.irدانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران،  3

 چکیده 
هاي زیادي در  سو موجب پیشرفت هاي عصبی عمیق، از یک  افزایش اندازه مدل و تعداد پارامترها در شبکه 

گردد. در  هایی از قبیل افزایش اندازه حافظه میها شده و از سوي دیگر باعث بروز چالش عملکرد این شبکه 
می  داده  کاهش  آن  اندازه  مدل،  دقت  حفظ  ضمن  شبکه،  پارامترهاي  برخی  حذف  با  مدل،  با  هرس  شود. 

ایمنی، تاثیر هرس مدل که به طور سنتی با هدف  -نظرم -از-هاي حساسها در سیستمکارگیري این شبکه به
ها مورد سوال جدي قرار گرفته است. در پذیري اشکال شبکه شود، بر تحمل کاهش اندازه شبکه استفاده می 

هاي مختلف هرس  هاي گسترده تزریق اشکال، تحلیل جامعی بر میزان تاثیر روش این مقاله، به کمک آزمایش 
شود. مدل اشکال مورد مطالعه، خطاهاي نرم واژگونی  هاي عصبی عمیق ارائه می بکه پذیري اشکال شبر تحمل 

گردد.  هاي شبکه میدهد و باعث تغییر مقدار وزنهاي شبکه رخ می ساز وزنبیتی است که در حافظه ذخیره 
هاي  روشکه به    AlexNetهاي متنوع تزریق اشکال بر روي شبکه  آمده از آزمایش دستتوجه به نتایج بهبا

پذیري  توان نتیجه گرفت که به طور کلی، هرس کردن مدل باعث بهبود تحمل مختلف هرس شده است، می 
هاي عصبی عمیق هم بهره گرفت. از میان پذیري شبکه توان از آن به منظور بهبود تحمل شود و میاشکال می 

 شکال را دارد.  پذیري اهاي مختلف هرس مدل، هرس وزنی بیشترین میزان بهبود تحملروش

 کلمات کلیدي 
 هاي عصبی عمیق، قابلیت اطمینان، خطاهاي نرم، فشرده سازي، هرس. شبکه
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هاي بین  شبکه چندگامی در بندي خوشه روش بهبود
 خودرویی

 3مجتبی مازوچی  ،2محمدعلی پورمینا ،  1محمد رضا شایگان مطلق 

تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، مکانیک، برق و کامپیوتر  گروه،  دانشجوي کارشناسی ارشد ۱
mr.shaygan@srbiau.ac.ir 

تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ، کامپیوتر مکانیک، برق و  گروه ، دانشیار ۲
Pourmina@srbiau.ac.ir 

تهران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ، استادیار ۳
Mazoochi@itrc.ac.ir 

ده یچک  
ایی متحرك بکه هاي اقتـض بکه هاي بین خودرویی، نوع خاـصی از ـش تند  )MANETs( ـش که ارتباط میان   ؛هـس

ـسریع تحرك مـشخـصه هاي این ـشبکه ها، جمله از را فراهم می کنند.   اي  وـسایل نقلیه و واحدهاي کنار جاده
ــد. ـکه توپولوژي تغییرات مکرر و گره ـها  ـجدـید موـجب ایـجاد تکنـیک ـهاي ـها ـچالش بهبود  این می ـباش

 شبکه در سازماندهی ارتباطات موجود در جهت رویکردهاي کارآمدترین از یکی بندي گردیده است. خوشه
مار به ه بندي ـش تون یک ایجاد با می رود. و همچنین خوـش طح  در فقرات مجازي ـس داده   جابجایی جاده، ـس
تفاده از پهناي کرده و فراهم بهینه ـصورت به را ها  به مقاله، این در بخـشیده اـست.  بهبود را باند میزان اـس

اختاري ریح ـس ه جدید در تـش ه جدید، انتخاب و ها جهت ادغام خوـش رخوـش ت. که در  ـس ده اـس پرداخته ـش
ه  رخوـش ورت می گیرد. و  همچنین در فرایند انتخاب ـس ده، ادغام ـص روط تعیین ـش ورت برقرار بودن ـش ـص
جدید، گره اي که از نظر میزان ـسرعت نـسبی و تعداد همـسایگان مـشترك در بین گره هاي همپوـشانی ـشده 

رایط بهتري را د ط نرم ـش ازي توـس بیه ـس ه جدید معرفی می گردد. نتایج ـش رخوـش د، به عنوان ـس ته باـش اـش
حاکی از آن اســت، که الگوریتم پیشــنهادي در مقایســه با   VIENSو  SUMOو دو ابزار  OMNETافزار ++

ــهزمان   مدت  یانگین، از عملکرد بهتري در مPMCالگوریتم قدرتمند   ــرخوش زمان   مدت  ماندن، میانگین س
 برخوردار است.  ها سرخوشهو تعداد تغییرات  گره هاعضو بودن 

 کلمات کلیدي 
 VANETچندگامی، ادغام خوشه ها،   شبکه هاي بین خودرویی، خوشه بندي

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-o-Title-ot-desc/
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سازي شاهین و  هاي بهینه ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم
 جنگل تصادفی براي تشخیص حمالت فیشینگ  

2و سمیرا نوفرستی 1محسن رخشانی

 مهندسی فناوري اطالعات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدانگروه  1
moh3enrakhshani@gmail.com

 استادیار گروه فناوري اطالعات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان  2
snoferesti@ece.usb.ac.ir

 چکیده 
هايترین حمالت ـسایبري، حمالت فیـشینگ است. در این نوع حمالت، مهاجمین با ارسال لینکیکی از رایج 

ــتـفاده از وبجعلی براي ـکاربران و ترغـیب آنـها ـبه   ــاـیتاس ـهاي جعلی، اطالـعات مهم و محرـماـنه آنـها را س
هاياي دارند و اعتماد کاربران را در خرید آنالین و سرویستوجهکنند. حمالت فیشینگ زیان قابلسرقت می

ــتفاده از یادگیري  تحت وب، مخدودش می ــینگ اس ــخیص حمالت فیش کنند. یک روش کاربردي براي تش
ت. در این ین اـس ته جعلی و مقاله، یک روش ترکیبی براي کاهش خطاي طبقه  ماـش فحات به دو دـس بندي ـص

لی ارایه می نهادي، ابتدا ویژگیاـص ود. در روش پیـش اهین  ـش تفاده از الگوریتم ـش هاي موثر در یادگیري با اـس
نوعی ارزیابی می بی مـص بکه عـص ط ـش ل توـس ده و بردار ویژگی حاـص پس طبقهانتخاب ـش ود. ـس بند جنگل  ـش

ده در مرحله قبل به طبقهتـص اس بردار ویژگی انتخاب ـش فحات میادفی بر اـس پردازد. مزیت روش بندي ـص
هاي یادگیري ماشـین در تشـخیص فیشـینگ  گروهی نوین در ترکیب با روشپیشـنهادي اسـتفاده از هوش

اب ویژگی هاي انتخدهد که روش پیـشنهادي نـسبت به روشهاي انجام گرفته نـشان میاـست. نتایج ارزیابی
موجود مانند الگوریتم کفتار و روش مبتنی بر تحلیل مولفه اصـلی داراي دقت بیشـتري در تشـخیص حمالت  

 فیشینگ است. 

 کلمات کلیدي 
سازي شاهین حمالت فیشینگ، انتخاب ویژگی، شبکه عصبی مصنوعی، جنگل تصادفی، الگوریتم بهینه 
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BERTهاي بورسی با استفاده از تحلیل احساسات کامنت
2، علی سبطی1مرتضی آهنگري

 کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان ارشد مهندسی دانشجوي کارشناسی  1
m.ahangari98@stu.gu.ac.ir

 دانشگاه گلستان  ی، و مهندس یدانشکده فن یوتر، کامپ  یگروه مهندس یاراستاد 2
a.sebti@gu.ac.ir

چکیده 
باشد. هاي اجتماعی و اسناد متنی میهدف از تحلیل احساسات، استخراج خودکار احساسات افراد از شبکه

هاي اجتماعی مرتبط به بازارهاي مالی، از جمله بازارهاي سهام، اخیرا مورد توجه بسیاري از افراد و  شبکه 
ها نظرات و عقاید خود را در مورد هر سهم در قالب یک پست  شبکه ها قرار گرفته است. افراد در این  سازمان

هایی که از سایت بورس گذارند. در این مقاله کار تحلیل احساسات بر روي کامنت یا توییت، به اشتراك می 
شود،شد. براي اینکار ما از دو روش مرسوم که در کار تحلیل احساسات انجام میاستخراج نمودیم، انجام  

ده نمودیم، این دو روش شامل روش مبتنی بر واژگان و روش مبتنی بر یادگیري ماشین است، براي  استفا
استفاده شد، که این واژگان با هدف    SentiStrengthروش مبتنی بر واژگان از یک واژگان موجود، به نام  

برايوش نوین  که یک ر  BERTاستفاده عمومی طراحی شده است. براي روش مبتنی بر یادگیري ماشین از  
داده  آموزش  کار  همچنین  استفاده شد،  است  کلمات  الگوریتم تعبیه  توسط  بردار  ها  ماشین  و  بیز  نایو  هاي 

ها به همراه الگوریتم  براي نمایش داده   BERTپشتیبان، انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که استفاده از  
داده  آموزش  براي  بیز  معیار صحت    13ها،  نایو  تحلیل  درصد  براي  واژگان عمومی  از  استفاده  به  نسبت  را 

 دهد. احساسات، افزایش می

 کلمات کلیدي 

 BERT تحلیل احساسات، عقیده کاوي، یادگیري ماشین،
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  یژگیاستخراج و کیبه کمک  نگیشی حمالت ف تشخیص
 خودرمزنگار  یبر شبکه عصب یموثر مبتن

 2، جواد عسکري 1سمن مثقالی

 

 هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،  -کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1
saman.mesghali@alumni.iut.ac.ir 

 کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،  -دکتري مهندسی برق 2
j-askari@cc.iut.ac.ir 

 چکیده 
ودیاز حمالت گفته م  ايبه گونه  نگیـشیحمالت ف ودیکه در آن تالش م  ـش فحات تقلب کی  ـش از   یکاربر به ـص

اوب ود.   هدایتمهم و پرکاربرد    هايتیـس فحات   ـش بیه به ـص یار ـش یاري از موارد، بـس فحات جعلی در بـس ـص
لی می وع میاـص ند و همین موـض ازد. تواند  باـش کالت مختلفی مواجه ـس به عنوان مثال ممکن    کاربران را با مـش
  هدایت  یاهومیل ای  میلجیاز   یورود جعل  يکاربر به صــفحه  کی ل،یمیبه اطالعات ا یابیدســت  ياســت برا

ــخ ــود. تش ــ میحمالت به منظور حفظ حر گونهنیا  وقعبه م  صیش ــوص افراد در   تیامن  شیافزا نیزو   یخص
ــت. در ا  ریاخ  هاياز چالش  یکی ،نیآنال یمال  هايتراکنش ــب   یروش مبتن  کیمقاله   نیاس ــبکه عص   یبر ش

در که   ـشده اـست  یمعرف  ینترنتیا  نگیـشیحمالت ف  بنديموثر و طبقه یژگیبه منظور اـستخراج و  خودرمزنگار
ــبـکه کـیهر کالس    يبرا ،شرو  نیا ــتخراج و  خودرمزنـگار  يش ــورت غ ،یژگیبه منظور اس   یرنـظارت یبه ص

ودیآموزش داده م بکه بتواند و  ـش تخراج کند. پس از آن  هايیژگیتا هر ـش ورت موثر اـس  ،هر کالس را به ـص
آموزش داده  ، یآموزشـ  هايو به کمک داده  یهر دو شـبکه به صـورت نظارت  ي هموار،تابع بیشـینهبه کمک  

  يقادر اسـت دقت باالتر  بکار گرفته شـده که روش  دهندینشـان م یوببه خبدسـت آمده    ج ی. نتاشـوندمی
 . فراهم آورد بنديطبقه هايروش گریو د پرسپترون چند الیه روش نسبت به

 کلمات کلیدي 
 خودرمزنگار یشبکه عصب ،یژگیاستخراج و ،یمصنوع یشبکه عصب ن،یسرقت آنال نگ،یشیف
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کانولوشنی یک بعدي جهت  بهینه سازي شبکه عصبی 
 تشخیص بدافزار در اینترنت اشیا 

3، علیرضا پورابراهیمی2، رضا جاویدان1مهرنوش نوبخت 

دانشجوي دکتري مدیریت فناوري اطالعات، گروه مدیریت فناوري اطالعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد   1
 اسالمی، تهران، ایران 

دانشیار، گروه مهندسی فناوري اطالعات، دانشگاه صنعتی، شیراز، ایران،   2
استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی کرج، ایران،   3

 چکیده 
تگاه خیص بدافزار به یکی از چالشبا افزایش نفوذ نرم افزارهاي مخرب به دـس مند، تـش هاي مهم در هاي هوـش

هاي متعددي در این زمینه ارائه شـده که در این اینترنت اشـیا تبدیل شـده اسـت. تا کنون روشحوزه امنیت  
تخراج خودکار بازنماییهاي مبتنی بر الگوریتممیان، روش هاي پیچیده از هاي یادگیري عمیق بدلیل توانایی اـس

بداده بی تري برخوردارند. از آنجایی که هایپرپارامترها نقها، از عملکرد مناـس بکه عـص ش مهمی در موفقیت ـش
ه ســـازي آن د، تنظیم و بهیـن ت ویژهعمیق دارـن ا از اهمـی اي برخوردار اســـت. از این رو در این پژوهش، ـه

) طراحی ـشده و 1D-CNNبند مبتنی بر ـشبکه عـصبی کانولوـشنی یک بعدي (هاي مختلف از یک طبقهپیکربندي
هاي مخرب ـشبکه اـستفاده ـشده اـست. ـشبکه ـشخیص جریانـسازي هایپرپارامترها، از آن جهت ت  پس از بهینه

ها را داـشته باـشیم. جهت بند ـسبک وزن با حداقل تعداد الیهکند تا طبقهعـصبی کانولوـشنی یک بعدي کمک می
دهدها نـشان میاـستفاده ـشده اـست. یافته  UNSW-NB15پیـشنهادي، از مجموعه داده    CNNبند  آموزش طبقه

 %) برخوردار است.  99.97هاي  مشابه از دقت قابل قبول و باالتري (مقایسه با مدلکه مدل ارائه شده در 

 کلمات کلیدي 
 CNN ،IoTسازي هایپرپارامترها، شبکه عصبی کانولوشنی یک بعدي، تشخیص بدافزار، اینترنت اشیا، بهینه
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بینی پرفشاري خون با ارائه یک مدل بهینه ریاضی جهت پیش
 گرهاي ژنومیدر نظر گرفتن نشان 

3، سید علی الجوردي2، مهرداد کارگري1سعیده رستمان

 مدرس، تهران تی ، دانشگاه تربهاصنایع و سیستم یمهندسدپارتمان  1
saeide.rostaman@modares.ac.ir

مدرس، تهران  تی اطالعات، دانشگاه ترب  يفناور ی، گروه مهندساریدانش 2
 M_kargari@modares.ac.ir

 مدرس، تهران  تی اطالعات، دانشگاه ترب يفناور یمهندسدپارتمان  3
Sayedali.lajevardy@modares.ac.ir

 چکیده 
ترین عامل خطر براي  ترین عارـضه ـسالمتی و مهمـشایع عنوانبهپرفـشاري خون یک بیماري مزمن اـست که 

ناخته میهاي قلبیبیماري ود.  عروقی ـش اري خون و درمان پیشـش خیص زودهنگام پرفـش موقعبهبینی و تـش
جویی در هزینه درمان چنین باعث صرفهـشود و همآن مانع از پیـشرفت بیماري و بروز عواقب ناـشی از آن می

ــان میمی ــین نش ــبک زندگی، عامل وراثت نیز در گردد. مطالعات پیش دهد که عالوه بر عوامل محیطی و س
هاي آماري در هاي یادگیري ماشــین و تحلیلهاي اخیر روشبســزایی دارد. در ســالپرفشــاري خون نقش  

رفتپیش ته و کمبینی بیماري، پیـش هودي داـش ده  تر به بهینههاي مـش ی در این حوزه پرداخته ـش ازي ریاـض ـس
 است. 

ــوع، در این مـقاـله ـیک ـمدل برـناـمه ــحیح مختلط ـبا ـهدف  ـبا توـجه ـبه اهمـیت موض ریزي غیرخطی ـعدد ص
شــامل  مورداســتفادههاي  بینی پرفشــاري خون تعریف شــد. دادهاهش میانگین مربعات خطا جهت پیشک

ت. طبق نتایج   1001مورد چندریختی تک نوکلئوتیدي مؤثر در پرفشـاري خون براي   10جنسـیت و  نفر اـس
مربعات خطا،   ترین مقدار میانگیناز حل دقیق مدل و اسـتفاده از الگوریتم بروت فورس، بهینه آمدهدسـتبه

است.  75/0و  89/0، 18/0و دقت به ترتیب برابر با  صحت

 کلمات کلیدي 
 بینی، پرفشاري خون، چندریختی تک نوکلئوتیديسازي ریاضی، پیشبهینه
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