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انجمنكامپيوتر ايران ،بيستوچهارمين كنفرانس ملي كامپيوتر را
با هدف رشد و توسعه دانش و فناوري كامپيوتر در روزهاي 22
و  23اسفندماه  97برگزار كرد .تأكيد كنفرانس بر جنبههاي
بنيادي ،كاربردي ،راهبردي و توسعهاي است كه از سودمندي
خاص در سطح كشور برخوردارند.
این دوره از کنفرانس حول موضوعات :پردازش سیگنال،
بیوانفورماتیک ،شبکههای پیچیده و اجتماعی ،سیستمهای
هوشمند و رایانش نرم ،معماری کامپیوتری سیستمهای
دیجیتال ،سیستمهای توزیعی و شبکه ،رایانش امن،
الگوریتمها و نظریه محاسبات ،سیستمهای سایبری فیزیکی و
اینترنت اشیاء ،کالن دادهها و رایانش ابری ،مهندسی نرمافزار
و سیستمهای اطالعاتی برگزار گردید.
در مجموع پس از بررسی و داوری مقاالت ،تعداد  98مقاله
پذیرفته شد و در سایت همایش و انجمن کامپیوتر ایران
بارگزاری گردید.
به دلیل عدم استقبال ،کارگاههای جانبی کنفرانس لغو شد.

سخنرانی علمی
انجمن

 پروفسور علی موقر

سیستمهای سایبر فیزیکی
در نگاهی کالن و به عنوان چتر
فناوري

فراگير شدن سامانههاي مبتني بر رايانش تا جايي است كه،
بنا به برآوردهاي موجود ،در آينده اي نزديک ،به ازاء هر فرد
هزاران دستگاه رايانهاي وجود خواهد داشت كه به طور
نامحسوس كنترل بسياري از فعاليتهاي فيزيکي و
بيولوژيکي در ابعاد مختلف زندگي انسان را بر عهده
خواهند گرفت .سامانههاي سايبر-فيزيکي به يکپارچهسازي
محاسبات و فرآيندهاي فيزيکي اشاره مينمايند .در اين
سامانهها تعداد بسيار زياد رايانههاي نهفته كه به واسطه
شبکه و به شيوه توزيعشده در محيط فيزيکي قرار گرفتهاند
توسط حسگرها محيط پيرامون خود را مشاهده مينمايند،
دادههــاي حجيـم جمعآوري شده را از طـريق شبـکه براي
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مراكز پرقدرت محاسبات رايانهاي ارسال مينمايند ،و نتايج
محاسبات را در قالب فرمانهايي به عملگرهاي توزيعشده
ميفرستند؛ تا به اين ترتيب ،در يک حلقه بازخورد ،نظارت
و كنترل فرآيندهاي فيزيکي و بيولوژيکي در اختيار
نرمافزارهاي هوشمند سامانه هاي رايانهاي قرار گيرد.
سامانههاي سايبر-فيزيکي و تفکر مربوط در حوزههاي
مختلف و با نگاهي كالن به عنوان يک چتر فناوري در
برگيرنده بسياري از حوزههاي فعال امروزي در ابعاد
پژوهشي و عملياتي خواهد بود .حوزههاي كالني همچون
مديريت انرژي ،مديريت محيط زيست و آلودگي منابع
زيست-محيطي ،مديريت ترافيک (شهري ،هوايي ،شبکههاي
اطالعاتي) ،حمل و نقل هوشمند ،شهر هوشمند ،مديريت
شبکههاي اجتماعي ،مديريت طرح سالمت و شخصيسازي
سرويسهاي تشخيصي و درماني ،پدافند غيرعامل و
حوزههاي دفاعي ،و بسياري از موارد ديگر از كاربردهاي
مورد توجهي هستند كه به تفکر سامانههاي سايبر-فيزيکي
نياز دارند .همچنين ،ميبايست به اثرات فرهنگي اين
سامانهها نيز توجه جدي نمود ،چرا كه ماهيت سامانههاي
سايبر-فيزيکي تاثير بر محيط فيزيکي و بيولوژيکي است و
انسان جزء جداييناپذير اين حلقه است.

مقاله
انجمن

 سجاد زارعی
 محمدرضا مجمع

خالصه مقاله انتخابی از بیست وچهارمین کنفرانس:
معماری جدید امنیتی برای نظارت بر خانه های
هوشمند در اینترنت اشیاء

چکيده
با گسترش روزافزون اينترنت اشياء ،وابستگي مردم به خانه
هاي هوشمند و سيستمهاي امنيتي مرتبط با آن مانند اعالم
حريق يا ورود غيرمجاز افزايش يافته است .سيستمهاي امنيتي
خانه هاي هوشمند بايد بتوانند در شرايط بحراني ،اقدامات
پيشگيرانه براي كاهش خسارتهاي مالي و جاني انجام دهند.
معماري جديد پيشنهادي بهصورت دائم فضاي داخلي خانه را
بررسي و در صورت بروز تهديد به ساكنين خانه هاي
هوشمند هشدار ميدهد و در صورتي كه ساكنين خانه هاي
هوشمند اقدام مناسبي انجام ندهند و هشدار به سطح بحران
برسد ،سيستم بطور اتوماتيک اقدام الزم براي كاهش خسارت
را انجام دهد.
معماري پيشنهادي
معماري پيشنهادي ما از مجمو عه حسگر ها ،سرور مركزي و
سيستمهاي هشدار دهي تشکيل شده ا ست كه از طريق يک
شبکهم حلي با يکديگر ارتباط دارند و از سوي ديگر با عبور
از يک فايروال جهت ارسال هشدار به ايترنت متصل است و
ساكنين خانه هاي هوشمند ميتوانند از راه دور با شبکه داخلي
ارتباط برقرار كنند.
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حسگرها به طور دائم اقدام به جمع آوري ا طالعات از فضاي
خانه ميکنند .حسگرهاي ما شامل حسگرهاي حركتي براي
شناسايي حركت ،حسگر رطوبت براي سنجش ميزان رطوبت،
حسگر دما براي سنجش ميزان دما ،حسگر دود براي اندازه
گيري ميزان دود و حسگر گاز براي اندازه گيري مقدار گاز
 COاست.
اين معماري همچنين مجهز به دوربين مداربسته جهت
تصويربرداري دائمي ،ضبط تصاوير و در صورت نياز ارسال
آنها براي كاربر و يا مراكز مجاز و از پيش تعريف شده است.
معماري كلي سيستم در شکل زير آمده است كه در آن
 S.F.D.Sسيستم تشخيص آتش به وسيله حسگرهاي دود،
دما ،گاز و رطوبت V.F.D.S ،سيستم تشخيص آتش از طريق
تصاوير ويديويي و M.D.Sتشخيص نفود از طريق
حسگرهاي حركتي است.

عملکرد 97
گزارش
ویژه


 مهندس خلیل بسطامی
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مشاركت در برگزاري سمپوزيوم بين المللي سيستمها و
فناوري هاي بي درنگ و نهفته
انجام سخنراني اعضاي انجمن در بيست و پنجمين
نمايشگاه بين المللي الکامپ با عناوين زير:
 نگاهي به اقتصاد رمز ارزها
 آشنايي با Devops
 چالشها و كاربردهاي تکنولوژي بالكچين
 هوش مصنوعي و آينده صنعت فاوا
 تاييد نمونه و آزمون تجهيزات و امنيت در كشور
الزام يا اختيار؟
 از مديريت اشياء تا كاربردهاي هوشمند و اينترنت
اشياء
 اقتصاد F2Pو نقش متريکهاي اقتصادي در
درآمدزايي موبايلي
برگزاري بيست و چهارمين كنفرانس ساليانه انجمن
كامپيوتر ايران
مشاركت در كارگروه واژه گزيني فاوا فرهنگستان زبان و
ادب فارسي
انجام سخنراني هاي علمي با مشاركت دانشگاهها
و.....

