
المللي كامپيوترهاي بيست و هفتمين كنفرانس بينليست كارگاه   
 انجمن كامپيوتر ايران 

 
 در شبكه هاي تلفن همراه از نسل دوم تا نسل پنجم  تي معماري و امن يمبان  ن:اونع  -4

  اني رانيا يكيالكترون يموسسه آموزش عال ارياستادي، مان يسل يدكتر عل  :دهندگان رائها

  دانشگاه آزاد علوم تحقيقات تهران -دانشجوى دكترى ، حميدرضا بوالحسنى مهندس                    

  ساعت  4 ارائه:مدت زمان 

انجام   5  تا نسل  2در بخش اول اين كارگاه آموزشى، مرورى بر مبانى، ساختار، اجزاء و معمارى شبكه تلفن همراه از نسل    :چكيده
خواهد شد. سناريوهاى واقعى در شبكه تلفن همراه بحث و آناليز خواهد شد. براى هر نسل، مفاهيم امنيت شامل فرايندهاى احراز  

  . رمزنگارى به همراه الگوريتم هاى مربوطه تشريح خواهد شدهويت و 

    



 قيعم ي ريادگيبا استفاده از   اياش صيتشخ عنوان: -6

  دانشگاه علم و صنعت  وتريكامپ   يدانشكده مهندس  ارياستادي، دكتر محمدرضا محمد :دهندههارائ

  ساعت  4 مدت زمان ارائه:

تشخيص اشياء در تصاوير يكي از وظايف پايه در بينايي كامپيوتر است كه داراي كاربردهاي بسيار زيادي است. در سالهاي   :چكيده
اخير، روش هاي مبتني بر يادگيري عميق موفقيت هاي زيادي در اين حوزه كسب كرده اند. در اين كارگاه ابتدا ايده هاي پايه مربوط 

يي كامپيوتر مرور ميشوند. سپس، رويكردهاي مختلف براي تشخيص اشياء در تصوير معرفي ميشوند به يادگيري عميق در حوزه بينا
در محيط    Kerasو چندين شبكه عميق شاخص در اين حوزه بررسي و تحليل ميشوند. در اين كارگاه براي پياده سازي كدها از ابزار  

Colab  .استفاده خواهد شد  

    



 ETSI NFVخودكارسازي و همگام سازي سرويس ها و توابع شبكه با نگاهي به معماري  عنوان: -10

  كارشناسي ارشد، ي و توسعه نوآور  قي كارشناس تحقي، مهسا فرج مهندس :دهندهارائه

  ساعت  2 مدت زمان ارائه:

  شرفته، يپ   يدني پوش  ي ها  ي متصل شده به شبكه از جمله تكنولوژ  ي و مجاز  يكيزيف  ي هاتعداد دستگاه   شيبا گذر زمان و افزا  :چكيده
 شيخودران منجر به افزا  ي و خودروها  ا ياش  نترنت يا  ن، يبه ماش   نيافزوده، ارتباطات ماش   /ي مجاز  تياز راه دور، واقع  يپزشك   ي كاربردها
 ران ي، مدCloudو    IOT  ،5G  ر ينظ  ييهاي وژتكنول  ي معرف  يها شده است. از طرفدر ارسال داده   نيي پا  ار يبس  ريشبكه و تاخ  ي بار كار

  ي نوظهور و از طرف   ي هاسيو سرو  رساختيز  كپارچهي  تير يمد  ي اطالعات را برا  ي بزرگ حوزه مخابرات و فناور  ي هاشركت  رساختيز
 ن يترياز اساس  يك يبه عنوان    ي امروز  ي ايكه شبكه در دن  ييبزرگ مواجه كرده است. از آنجا  ينگه داشتن كاربران با مشكالت  يراض

  تيريرا مد  رساختيز  نيمجزا از هم ا  ي هابه صورت شبكه   تواني نم  گر يد  د،يآيبه شمار م  ي صنعت و تكنولوژ  ي ايدن  يياجرا   ي هاهسته
 –   به  –پلتفرم انتها    كي  ي ساز  ادهيپ  شده،  يمعرف  يها  ي بر تكنولوژ  يمبتن  ي ها  سي سرو  جادي ا  ي برا   ياز الزامات اساس  يكينمود.  
اطالعات   ي شبكه اعم از حوزه فناور  ي جامع نسبت به كل دامنه ها  د يد  كياست كه بر اساس    سيسرو  ي و همگام ساز  تيريمد  انتهاي 

  را فراهم آورد. سيسرو كي ي ها ي ازمنديتحقق ن ي الزم برا رساختيو مخابرات بتواند ز

   



 5G/IoTاستفاده از محاسبات لبه با دسترسي چندگانه در   عنوان: -11

  دكتر اميرحسين جعفري پزوه، كارشناس ارشد تلكام(همراه اول)   :دهندگان ارائه

  مخابرات ارشد يكارشناس مهدي معظمي پيرو، رييس اداره راهبردهاي فناوري تلكام (همراه اول)/  مهندس                    

  ساعت  2 مدت زمان ارائه:

هاي دسترسي  هاي محاسبات ابري تا لبه شبكهبا هدف گسترش قابليت (MEC) فناوري محاسبات لبه با دسترسي چنگانه   :چكيده
سرويس هاي    5Gتر شدن شبكه به كاربران نهايي ارائه شده است كه كمك ميكند در شبكه هاي  سيم، يا به عبارت ديگر نزديكبي 

هاي دهد تا شبكه ورهاي شبكه اجازه مي به اپرات MECبا نيازمندي دسترسي بالدرنگ، تأخير كم و پهناي باند باال قابل ارائه باشد.  
  كنند.  اي از خدمات نوآورانه باز كنند، در نتيجه يك اكوسيستم كامالً جديد و يك زنجيره ارزش ايجاد ميخود را به روي طيف گسترده 

از منظر روش   MEC  ، در اين كارگاه عالوه بر بررسي معماري 5Gبا توجه به اهميت اين فناوري به عنوان يكي از پيشران هاي مهم  
صحبت مي    5Gدر   (IoT) هاي پياده سازي و استاندارد، در خصوص يكپارچگي آن و كاربرد در سناريوهاي منسجم اينترنت اشيا

، (SDN) افزارمحورهاي نرم، شبكه(NFV) سازي عملكرد شبكهشود. همچنين در خصوص هم افزايي فناوري هاي كليدي، مجازي 
  هاي پيش رو بحث ميگردد. در زمينه اينترنت اشيا، شناسايي چالش  MECبا   (ICN) العات محورهاي اطبرش شبكه و شبكه

    



 متاورس  و تاثير آن بر بانكداري  عنوان:  -12

  نرم افزار –مدرس دانشگاه  و  مشاور/   دكتري مهندسي كامپيوتر دكتر الهام فراهاني،   :هدهندهارائ

  ساعت  4 مدت زمان ارائه:

چند   يژگيو  ي دارااند و  شدهادغام    ديجد  ي هاي انواع فناور  در آن   است كه  ياجتماعهاي  از شبكه  يدينوع جدمتاورس    :چكيده
مكان  ياجتماع  ،ي آورفن فوق  و  دنباشد مي   يزمان -يبودن  در  صورت    ي اي.  به  افراد  بعدي و    برخطمتاورس  آواتارها    سه  قالب  به در 

كارگاه معرفي ساختار متاورس، پروژه هاي مهم در زمينه متاورس و بررسي تأثير و كاربردهاي اين    يهدف اصل.  پردازندي م  ينيآفرنقش 
هاي الزم  ها براي ورود به دنياي متاورس و انجام سرمايه گذاري متاورس بر بانكداري مي باشد. در اين كارگاه الزامات آمادگي بانك 

  نيز بيان مي گردد.

    



 ياجتماع ي هادر شبكه ريهوشمند كاربران به كمك تصاو ليتحل عنوان: -13

  مهندس ليلي ربيعي، پژوهشگر در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات    :دهندگان ارائه

  ي، دانشيار دانشكده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران رمحمد خوانسادكتر                      

  پژوهشگر در پژوهشگاه ارتباطات و  - هاي الكترونيك ديجيتال، كارشناسي ارشد سيستممرادي فاطمه علي مهندس                     
  فناوري اطالعات                                                        

  ساعت  2 مدت زمان ارائه:

محبوبيت شبكه هاي اجتماعي در سالهاي اخير افزايش چشمگيري داشته است. شبكه هاي اجتماعي خدمات و سودمنديهاي   :چكيده
فراواني را براي كاربران خود فراهم مي اورد تا بتوانند با هم ارتباط برقرار كنند و محتواهايي را كه نشان دهنده ي عالقه مندي ها و  

اعي ببينند يا منتشر نمايند. امروزه مطالعه و تحليل ترافيك وب و محتواي شبكه هاي اجتماعي، عقايد انهاست در شبكه هاي اجتم 
به عنوان ابزار قدرتمندي براي استخراج الگوهاي رفتاري كاربران، پيش بيني روندها و عالقه مندي هاي كاربران در اينده به شمار  

به ميزان نفوذ باالي ش سوي ديگر، با توجه  سايبري، امكان شناحت كانون  مي رود. از  هاي اجتماعي در ميان كاربران فضاي  بكه 
فعاليت ها ، روند عالقه كاربران، فرصت هاي بالقوه فرهنگي و اقتصادي و همچنين آسيب هاي شبكه هاي اجتماعي، مفيد واجتناب  

اي مربوط به پردازش تصاوير شبكه هاي ناپذير است. در اين كارگاه، روشهاي گردآوري تصاوير شبكه اجتماعي اينستاگرام، روش ه
اوير، تشخيض و بازشناسي چهره، تشخيص اشياء صيره سازي، پيش پردازش تصاوير، تحليل و طبقه بندي تدخاجتماعي شامل نحوه  

  و مصورسازي نتايج حاصل از پردازش ارائه ميگردد.

    



 XBRLآشنايي با رويكردهاي نوين در گزارشگري كسب و كار مبتني بر زبان  عنوان:- 15

  هيئت علمي دانشگاه پيام نور  و عضو   بورسمديرعامل شركت رايان، بابك درويش روحانيدكتر   :دهندگان ارائه

  بورس شركت رايان  رئيس تحليل كسب و كار ،الدين يعقوبي رفيعكمال دكتر                       

  ساعت  4 مدت زمان ارائه:

ظهور فناوري اطالعات و پيشرفت و توسعه آن، سبب تحول و دگرگوني كسب و كارها شده است. امروزه، تمامي اطالعات   :چكيده
اي ذخيره شده و تهيه انواع گزارشات را تسريع نموده است. اين در هاي رايانهها و غيره در سيستم ها، معامالت، نرخ مربوط به دارايي

هاي الكترونيكي پس از بازيابي بايد توسط كارشناسان مورد تحليل قرار گيرد اما به دليل عدم امكان  حالي است كه بيشتر گزارش
آن توسپردازش  آنها  در  زيادي  خطاهاي  همچنان  رايانه،  مي ط  مشاهده  مشترك،  ها  قالب  وجود  عدم  دليل  به  آن  بر  عالوه  شود. 

كننده اطالعات وجود دارد. اين مشكالت به ويژه در مورد نهادهاي دهنده و دريافتمشكالت زيادي در درك متقابل و تعامل ميان ارائه
تر بوده و در صورت عدم امكان پردازش خودكار توسط  كنند جدي متفاوت دريافت مي هاي  نظارتي كه مستندات زيادي را از شركت 

آن براي  زيادي  زمان  و  هزينه  اتالف  دههرايانه،  در  دليل  همين  به  داشت.  خواهد  دنبال  به  زبان  ها  اخير  تجاري  گزارشگرهاي  ي 
را استانداردي جهاني مبتني بر زبان   XBRLتوان  مي  سازي شده است.پذير به صورت گسترده از جانب نهادهاي گوناگون پياده توسعه
XML  كند. اين زبان كه به  ها را فراهم مي براي تبادل اطالعات كسب و كار دانست كه امكان درك و پردازش اطالعات توسط رايانه

اسناد مصداق امكان ايجاد قابليت  ها و ايجاد  نامه باركد اطالعات كسب و كار تشبيه شده است، با فراهم نمودن زباني براي توصيف واژه
گزارشتعامل نهادهاي  و  سيستمها  ميان  ميپذيري  فراهم  را  قانونگذار  و  ديجيتال دهنده  فرايند  تحقق  منظور  به  همچنين  كند. 

رفته شده  افزاري مختلف براي ايجاد، پردازش و تبادل فراداده و داده بر مبناي اين زبان به كارگگزارشگري ابزارها و راهكارهاي نرم
  است.  

هاي مركزي، هاي اخير از سوي نهادهايي مانند كميسيون بورس اوراق و بهادار آمريكا، بانكاستفاده از زبان گزارشگري تجاري در سال 
م  يافته اقداها، سرپرستي مالي، ادارات ماليات و غيره الزام شده و امروزه بيشتر كشورهاي توسعهادارات و نهادهاي مسئول ثبت شركت 

ها و اسناد نمونه است، به مرور ها براي نحوه تهيه تكسونومي اي از مشخصهكه مجموعه  XBRLاند. زبان  سازي اين زبان نمودهبه پياده 
مشخصه قالب  در  مختلف  نوين  راهكارهاي  سالزمان،  در  آن،  بر  عالوه  است.  شده  زبان افزوده  اين  به  جديد  اخير، اقبال هاي  هاي 

هاي جديد سبب شده است كه تا رويكردهاي نويني در زمينه اين زبان مطرح شده و به كار گرفته ده و فناوري هاي تبادل داقالب 
و رويكردهاي نوين مرتبط با آن، مفاهيم و معماري اين زبان شرح داده شده و   XBRLدر اين كارگاه، با هدف آشنايي با زبان  .  شود

ها معرفي خواهند شد. در ادامه، با مروري صداق به همراه اجزا و نحوه ايجاد و استفاده از آنها و اسناد منامه اجزاي اصلي آن مانند واژه
  برداري از اين زبان، به راهكارهاي نوين در اين حوزه پرداخته خواهد شد. هاي بهرهبر چالش 

  

  

  

  



  ها در بازار سرمايه ) و نقش آن Suptechهاي نظارتي () و فناوري Regtechهاي رگوالتوري (فناوري  عنوان: -16

  هيئت علمي دانشگاه پيام نور  و عضو   بورسمديرعامل شركت رايان، بابك درويش روحانيدكتر   :دهندگان هارائ

  بورس شركت رايان  رئيس تحليل كسب و كار ،الدين يعقوبي رفيعكمال دكتر                      

  ساعت  2 مدت زمان ارائه:

هاي سزايي از پيشرفت هاي اخير نقش به شوند، در سال شناخته مي   Fintechهاي نوآورانه در حوزه مالي كه با عنوان  فناوري   :چكيده
هاي نوآورانه در هاي مختلفي در اين حوزه ارائه شده است. عالوه بر آن، امروزه نقش فناوري اين حوزه را بر عهده داشته و سرويس

شوند، از سوي ناميده مي  Regtechو    Suptechها كه به ترتيب  هاي نظارتي و تنظيم مقرراتي غيرقابل انكار است. اين فناوري حوزه
شود. به  هاي مهم اين نهادها پيگيري مينهادهاي باالدستي بازارهاي سرمايه جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان يكي از اولويت

توجه بازارهاي سرمايه  با توجه به شيوع كرونا و اهميت راهكارهاي نوين هوشمند و مجازي، اين مباحث در صدر    2020ويژه در سال  
كميسيون جهاني  سازمان  رابطه،  اين  در  است.  گرفته  (قرار  بهادار  اوارق  بورس  كارگروهIOSCOهاي  ويژه)  امر  هاي  اين  به  را  اي 

  هاي مهمي را در اين زمينه پيگيري ها فعاليت هاي اين كارگروهمشياختصاص داده و نهادهاي نظارتي بازار سرمايه نيز در راستاي خط 
  اند. كرده

هايي براي گزارشگري و تطابق با الزامات باالدستي از فناوري   Regtechدر ادبياتي كه ميان نهادهاي ناظر بازار سرمايه متداول است،  
 ها نهادهاي تحت نظارت هستند. از سوي ديگرشود. به عبارت ديگر كاربر نهايي اين فناوري سوي نهادهاي تحت نظارت را شامل مي 

Suptech   آنفناوري كاربر  و  مخاطب  نتيجه  در  و  هستند  هوشمند  و  خودكار  نظارت  براي  باالدستي هايي  و  ناظر  نهادهاي  خود  ها 
دانست. همچنين الزم به ذكر    Regtechاي از  توان زيرمجموعهرا مي  Suptechهستند. با اين وجود بيشتر متخصصان معتقدند كه  

  رود. ها فعال هستند نيز به كار مي ي اين فناوري اي نوآوري كه در زمينه هاست كه اين اصطالحات معموًال براي شركت

هاي مالي به ويژه بازار سرمايه در شرايط فعلي بسيار ضروري هاي نوآورانه در حوزهمندي از اين نوع فناوري در كشور ما نيز  بهره 
رساني و ايجاد بسترهاي قانوني است. نيازمند حمايت، اطالع  هاهاي مرتبط با آن ها و شركت است. با اين وجود، فعال شدن اين فناوري 

هاي موجود در حوزه فناوري اطالعات است.  در اين از اين رو، هدف از اين كارگاه، معرفي اين حوزه به همراه تجارب برتر و فرصت
هاي موفق در جهان معرفي رخي نمونهبه همراه ب  Suptechو    Regtechهاي اصلي مرتبط با  راستا، عالوه بر معرفي مفاهيم، زمينه 
  . به اختصار معرفي خواهد شد Regtechهاي موجود در بازار سرمايه جهت فعاليت در زمينه خواهد شد. عالوه بر آن، برخي فرصت 


