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 (W1)هایآنهانیپات:شناساییحمالتسایبریجدیدوچالش :نامکارگاه

ی و ها جهت شناسای ن ترین ابزارهای محققان و سازما یکی از اصلیتکنولوژی امنیتی هانی پات  خالصهکارگاه:

ین اندازی ا ل هانی پات، انواع آن و نحوه راهباشد. در این کارگاه به معرفی کام مطالعه حمالت جدید سایبری می

های ایجاد شده  به تهدیدات نوظهور سایبری، چالش پردازیم. در ادامه با اشاره سیستم امنیتی به صورت عملی می

ها و معرفی  ها را بررسی کرده و سپس به ارائه راهکارهایی برای مقابله با این چالش برای هانی پات

 ها خواهیم پرداخت. های آینده هانی پات گیری جهت
 

اینکارگاهشاملمواردزیرخواهدبود:

 هانی پات و نحوه استفاده از آن جهت شناسایی حمالت سایبری آشنایی مخاطبان با تکنولوژی امنیتی 

 ها های ایجاد شده برای هانی پات فی تهدیدات امنیتی نوظهور و چالشمعر 

 بحث در مورد آینده هانی پات و رویکردهای جدید 

 
 (W2)سیستمبینایی:ازانسانتاماشین :نامکارگاه

های مختلف بوده  نخستینیان از دیرباز مورد توجه دانشمندان حوزههای سیستم بینایی  پیچیدگی خالصهکارگاه:

پذیر شده است و بسیاری از  های سیستم بینایی امکان های محاسباتی، توصیف پدیده است. امروزه با توسعه دانش

سرت.  های الهام گرفته از طبیعت جذب کررده ا  دانشمندان بینایی ماشین را به سمت ایجاد و استفاده از الگوریتم

 باشد. های علوم اعصاب و علوم محاسبات شناختی و بینایی ماشین می هدف این کارگاه، انتقال دانش در حوزه
 

اینکارگاهشاملمواردزیرخواهدبود:

 (  آشنایی با علوم اعصاب شناختی و محاسباتی )بخش بینایی 

 آشنایی با سیستم بینایی نخستینیان 

 کننده سیستم بینایی انسان توصیف های محاسباتی آشنایی با مکانیزم 

 های محاسباتی الهام گرفته شده از طبیعت آشنایی با مدل 

 
 (W3)نویسیوبمعناییبرنامه:نامکارگاه

 یسر نوی برنامه یفضا شده و سپس یمعرف یبطور اجمال ییابتدا وب معنا ،یکارگاه آموزش نیادر خالصهکارگاه:

نمونره   کسرازی یر   بره پیراده   شود. در پایان میشرح داده  ها و ابزارهای مربوطه چالش ،اها، مزای مؤلفه همراه به آن

.شود یپرداخته م ییبرنامه وب معنا
 

اینکارگاهشاملمواردزیرخواهدبود:



 نویسی وب معنایی معرفی فضای برنامه 

 های اطالعاتینویسی سیستم ی وب معنایی با فضای رایج برنامهنویس مقایسه برنامه 

 نویسی وب معناییدرک صحیح مزایا و موارد کاربرد برنامه 

 سازی یک نمونه برنامه وب معناییپیاده 

 
   etiuSduolCiostCeuF(W4) سازمعماریکامپیوترمناسبرایانشابری()آشناییبایکشبیه:نامکارگاه

خالصهکارگاه:
The emergence of cloud computing as a dominant computing platform highlights the need for 

architectural evaluation of cloud server systems. In this tutorial, we will present Cloud Suite, a 

new open-source benchmark suite for exploring the architectural behavior of scale-out cloud 

applications. We will highlight the key differences between cloud applications and traditional 

benchmarks used for architectural evaluation. Because evaluating cloud applications using 

current software simulators is prohibitively slow, we will also describe the Flex us simulation 

infrastructure and measurement methodology, which enables fast and accurate simulation of full-

system benchmarks like Cloud Suite. We will include a practical session to give attendees hands-

on experience with evaluation of cloud applications using the Cloud Suite disk images and 

checkpoints. 
 

اینکارگاهشاملمواردزیرخواهدبود:

 Introduction to scale-out cloud applications 

 Introduction to Cloud Suite 1.0 benchmark suite  

 Full-system simulation for scale-out applications 

 Introduction to Flex us full-system simulation  

 Sampling methodology to speedup simulation turnaround time 

 
 (W5)اقتصادمحاسباتی :نامکارگاه

کارگاه: اقتصاد محاسباتی زمینه تحقیقاتی است که در حد فاصل بین علوم کامپیوتر و اقتصاد و خالصه

های محاسباتی  ی مدل ی تحقیقاتی ارائه ترین هدف در این زمینه گیرد.  اصلی علوم مدیریت قرار میهمچنین 

ها، بازارهای ad Serviceهای جدید تجارت الکترونیکی مانند  های اقتصادی است. بسیاری از زمینه برای سیستم

گیرند. عالوه بر اینها  ی اقتصاد محاسباتی قرار می های اجتماعی و ... در حوزه الکترونیکی، بازاریابی در شبکه

اند نیز در این زمینه  بست رسیده بسیاری از مسائل کالسیک اقتصاد خرد و کالن که در ریاضیات کالسیک به بن

گذاری و ... . در این گونه مسائل هدف به جای به دست  ها، قیمت شوند مانند مسائل مربوط به حراجی بررسی می

مقادیر بهینه آوردن یک فرمول بسته به دست آوردن یک الگوریتم و یا متد عددی مناسب برای به دست آوردن 

 و بیشترین سود است.

در  است.های اقتصادی مدلسازی سیستم به شکل یک سیستم پویای چندعامله  ترین روش در سیستم معمول

کند. از این لحاظ اقتصاد  اینجا منظور از یک عامل یک شی است که تحت قوانین اقتصادی با دیگر اشیا تعامل می

های مختلف و  سازی تابع سود در مدل گره خورده است. از طرف دیگر بهینه ی بازی محاسباتی به شدت با نظریه



سازی گسسته و ترکیبیاتی را به  ت که پای علم بهینهها نیز حائز اهمیت اس به دست آوردن بهترین استراتژی

 کشد.  میان می

شوند و  شود. بعضی از مسائل مهم آن مطرح می این کارگاه با یک اشنایی مختصر از اقتصاد محاسباتی آغاز می

ین ها و مجالت معتبر ا گردند. در انتها نیز بعضی کنفرانس های معمول مدلسازی و حل این مسائل بیان می روش

گردند. هدف این است که دانشجویان و محققان با شرکت در این کارگاه بتوانند در صورت  زمینه معرفی می

 مندی بتوانند به کار و تحقیق در این زمینه بپردازند.  عالقه
 

اینکارگاهشاملمواردزیرخواهدبود:

 آشنایی با اقتصاد محاسباتی 

 های مدلسازی آشنایی با فرآیندهای اقتصادی و چالش 

 بازی آشنایی با متدهای تحلیل ترکیبیاتی و نظریه 

 
  (W6)دینامیکنورونی...شبکهنورونی :نامکارگاه

هاست که رفتار سلول عصبی از طریق مدل کردن آن به صورت یک مدل ریاضی مورد  سالخالصهکارگاه:

برخوردارند. در این کارگاه تعدادی از  ها نیز از مقبولیت خوبی بررسی قرار گرفته است و تعدادی از این مدل

گیرند و برخی از نتایج حاصل  های نورونی معرفی شده و مورد بحث قرار می رویکردهای موجود در بررسی شبکه

ها در شبکه  ها و خواص شبکه را روی دینامیک نورون کوشیم تاثیرات خواص نورون ها بیان میشوند. می شده از آن

کنیم تا تاثیر این اختالف  های با دینامیک متفاوت را با یکدیگر زوج می دقیقتر نورونبررسی کنیم. به عبارت 

تواند  های نورونی می های مختلف شبکه دینامیک را در رفتار کلی شبکه مشاهده کنیم. از طرف دیگر ویژگی

بررسی مثل بندی کردن شبکه و هندسی بودن آن و ... باشد. در هر دو حالت پیامدهای قابل  شامل خوشه

ها در تولید پتانسیل عمل و میرایی شبکه و برخی رفتارهای آماری یکسان و ... مورد بررسی قرار  آوایی نورون هم

 گیرند.  می
 

اینکارگاهشاملمواردزیرخواهدبود:

 های نحقیقاتی موجود در علوم اعصاب  آشنایی جامعه مهندسی و علوم کامپیوتر با ظرفیت 

  ها های نورونی در برخی از طراحی در مخاطب برای اسنفاده از شبکهایجاد انگیزه 

 

(W7)تهرانیانبارهدادهشهرداریسازادهیپروژهپاتیارائهتجرب :نامکارگاه

کارگاه: های مختلف اطالعاتی است. لزوم ایجاد زیرساخت  شهرداری تهران سازمانی بزرگ با سیستمخالصه

تصمیم مدیران در این سازمان احساس شده است. در همین رابطه پروژه انباره داده انباره داده برای پشتیبانی 

 شهرداری تهران تعریف و در حال اجرا است.

ها  در جریان اجرای این پروژه تجارب مختلفی از لحاظ فنی، اجرایی و مدیریتی کسب شده است که دانستن آن

 گشا خواهد بود. برای متخصصان این حوزه مفید و راه

 
 



اینکارگاهشاملمواردزیرخواهدبود:

 آن یانباره داده و کاربردها 

 ها سازمان یایجاد انباره داده برا منافع 

 و مدیریت دانش یکاو داده یبرا یداده به عنوان زیرساخت انباره 

 انباره داده یساز ادهیپ یها سکیبا چالش ها و ر ییآشنا 

 تهران یپروژه انباره در شهردار ابعاد 

 تهران یها و تجربیات پروژه انباره در شهردار چالش ارائه 

 

درسازمانفناوریاطالعااتوITILارائهدرسآموختههاوتجربیاتپروژهپیادهسازی :نامکارگاه

(W8)ارتباطاتشهرداریتهران

سازمان فاوای شهرداری تهران به عنوان اولین سازمان ایرانی اقدام به طراحی و پیاده سازی کامل خالصهکارگاه:

ITIL فرایند اصلی منطبق بر استاندارد  51، شامل کلیهISO 20000  نموده است تا به عنوان سومین سازمان در

 منطقه خاورمیانه قرار بگیرد که به این استاندارد نائل شده است.

راستا دستاوردها و درس آموخته های این پروژه موفق در این کارگاه به سایر شرکت ها و سازمان ها به خصوص در همین 

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات سایر شهرداری های کشور ارائه می گردد.

 
 

اینکارگاهشاملمواردزیرخواهدبود:

 سازی پیاده های پروژه دامنه تبیین نحوه بررسی   ITIL  

 سازی پیاده پروژه مدیریت نحوه از مخاطبین سازی آگاه   ITIL 

 منافع با آشنایی ITIL ها سازمان برای 

 سازی پیاده های ریسک و ها چالش با آشنایی ITIL  

 سازی پیاده پروژه  کلی تعریف ITIL تهران شهرداری ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان در 

 فرآیندهای سازی پیاده نحوه و چالشها ارائه ITIL تهران شهرداری ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان در 

 سازی پیاده دستاوردهای ITIL تهران شهرداری ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان جهت 

 

 سارویس معماری بر تاکید با تهران شهرداری در سازمانی مکانی اطالعات هایسیستم :نامکارگاه

(W9)گرا

 پیاده و طراحی به اقدام مکانی اطالعات سیستمهای متولی عنوان به تهران شهرداری فاوای سازمانخالصهکارگاه:

 .است نموده تهران شهرداری در سازمانی مکانی اطالعات نظام سازی

 خصوص به ها سازمان و ها شرکت سایر به کارگاه این در رویکرد این های آموخته درس و دستاوردها راستا همین در

 .گردد می ارائه کشور های شهرداری سایر ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان
 

اینکارگاهشاملمواردزیرخواهدبود:

 سازمانی مکانی اطالعات سیستم مفاهیم با آشنایی 

 تهران شهرداری مکانی اطالعات نظام تدوین پروژه معرفی 



 تهران شهرداری جاری فرایندهای نمودن مکانمند رویکردهای تشریح 

 نمونه طور به مکانی های داده رسانی روز به و آوری جمع نوین های روش با آشنایی (RTKGPS )... و 

 تهران شهر جدید نقشه ساختار معرفی 

 تهران شهر جدید تفصیلی طرح سیستم) موجود های سرویس از ای نمونه ارائه و گرا سرویس معماری کارگیری به ، 

 (تهران نقشه رسانی اطالع سرویس ، تهران شهر خانه رصد تحلیلی گزارشات


