غياهِو پرهژًٍای کارطياشی
ذهّد فدِظٌ ای ،اشتادِار گرهً نَيدشی کانپُّتر ،داىظگاً ةخيُرد
تاةصتان 4931
An Overview of Malware Attack Types in Android Environment

غيُان :ةررشی اىُاع ذهالت ةدافزارٍا در نرّط اىدرهِد
تُضّد :در شال ٍای اخّر ةا گصترش ىگران کييدً ةدافزارٍای اىدرهِدی نُاحٌ ةُدًاِم .طراذان ةدافزارٍا ةا تُحٌ ةٌ
ىلاط ضػف ه ذفرً ٍای انيّتی اِو نرّط ٍهّظٌ ةٌ دىتال راًٍای تازًای ةرای ذهلٌ ةٌ شّصتم ه دزدِدن اطالغات طخػی
ه نَم کارةران ٍصتيدٍ .دف از اِو پرهژً ةررشی ،نػرفی ه دشتٌةيدی اىُاع نختلف ذهالت طياخ تٌطدً تا ةٌ انرهز در اِو
نرّط نیةاطد .ةٌ غيُان کار غهلی ،ده ىهُىٌ از اِو ذهالت ةاِد پّادًشازی غهلی طُىد.
نَارت ٍای نفّد :آطياِی ةا نرّط تُشػٌ ىرمافزار اىدرهِد .آطياِی ةا شّصتم غانل اىدرهِد ه زةان ةرىانٌىُِصی حاها
An Overview of Static Malware Detection Methods in Android Environment

غيُان :ةررشی رهش ٍای اِصتای کظف ةدافزارٍا در نرّط اىدرهِد
تُضّد :در شال ٍای اخّر ةا گصترش ىگران کييدً ةدافزارٍای اىدرهِدی نُاحٌ ةُدًاِم .طراذان ةدافزارٍا ةا تُحٌ ةٌ ىلاط
ضػف ه ذفرً ٍای انيّتی اِو نرّط ٍهّظٌ ةٌ دىتال راًٍای تازً ای ةرای ذهلٌ ةٌ شّصتم ه دزدِدن اطالغات طخػی ه
نَم کارةران ٍصتيدٍ .دف از اِو پرهژً ةررشی ،نػرفی ه دشتٌةيدی اىُاع رهش ٍای اِصتای نلاةلٌ ةا ةدافزارٍا نیةاطد .ةا
تُحٌ ةٌ تيُع ترلّلات در اِو زنّيٌ ،تػدادی از کلّدی ترِو کارٍای گذطتٌ نُرد نطالػٌ كرار خُاٍد گرفت .ةٌ غيُان کار
غهلیِ ،کی از اِو رهش ٍا ةاِد پّادًشازی غهلی طُد
An Overview of Dynamic Malware Detection Methods in Android Environment

غيُان :ةررشی رهش ٍای پُِای کظف ةدافزارٍا در نرّط اىدرهِد
تُضّد :در شال ٍای اخّر ةا گصترش ىگران کييدً ةدافزارٍای اىدرهِدی نُاحٌ ةُدًاِم .طراذان ةدافزارٍا ةا تُحٌ ةٌ ىلاط
ضػف ه ذفرً ٍای انيّتی اِو نرّط ٍهّظٌ ةٌ دىتال راًٍای تازً ای ةرای ذهلٌ ةٌ شّصتم ه دزدِدن اطالغات طخػی ه
نَم کارةران ٍصتيدٍ .دف از اِو پرهژً ةررشی ،نػرفی ه دشتٌةيدی اىُاع رهش ٍای پُِای نلاةلٌ ةا ة دافزارٍا نی ةاطد .ةا
تُحٌ ةٌ تيُع ترلّلات در اِو زنّيٌ ،تػدادی از کلّدی ترِو کارٍای گذطتٌ نُرد نطالػٌ كرار خُاٍد گرفت .ةٌ غيُان کار
غهلیِ ،کی از اِو رهش ٍا ةاِد پّادًشازی غهلی طُد
Porting Julius to Android for Persian Speech Recognition

غيُان :پُرت کردن ىرم افزار ژهلُّس ة ٌ نرّط اىدرهِ د ةرای تظخّع گفتار فارشی
تُضّد :ژهلُّس ِک ىرمافزار نتو ةاز طياشاِی گفتار اشتٍ .دف از اِو پرهژً ،کانپاِل اِو ىرم افزار ةرای نرّط
اىدرهِد ه اراٌِ ِک کتاةخاىٌ تظخّع گفتار زةان فارشی (ةا تػدادی نردهد کلهات) ه اشتفادً از آن در ِک ةرىانٌ ىهُىٌ
نی ةاطد کٌ تػدادی فرنان غُتی نردهد را كتُل نی کيد .ضهيا داىظخُ ندل زةان ه آکُشتّک الزم ةرای فرنانٍای نذکُر
را ىّز از تػدادی فاِل غُتی ضتط طدً اِخاد خُاٍد کرد.
نَارت ٍای نفّد :آطياِی ةا نرّط ةرىانٌىُِصی اىدرهِد ( Javaه )Native

Implementing A Simple Secure Web Server for a Resource-Constrained IOT Node

غيُان :پّادً شازی ِک شرهر هب شادً انو ةر رهی ِک ىُد اِيترىت اطّاء
ةا نياةع نردهد
تُضّدِ :ک ىُد ِ IOTک شّصتم نّکرهپرهشصُری ةا نياةع پردازطی
نردهد اشت کٌ از اتػال طتکٌ  IPپظتّتاىی نیکيدٍ .دف اِو پرهژً طراذی ِک
شرهر شادً هب ةرای ِکی از اِو ىُدٍا نی ةاطد .ىُد نذکُر اةػادی کهتر از ِک
کارت ذافظٌ نّکره اس دی دارد ه ِک پردازىدً  ARMةٌ ٍهراً نلدار کهی ذافظٌ  RAMه  Flashنی ِاطد.
شرهر نذکُر ةاِد انکان  Authenticationه ىّز شره کردن فاِلٍا ه اشکرِپتٍا از ذافظٌ  Flashرا دارا ةاطدِ .ک
غدد ىُد نذکُر حَت اىخام غهلی پرهژً در اختّار داىظخُ كرار خُاٍد گرفت.
نَارت ٍای نفّد :زةان ةرىانٌىُِصی  Cه Lua
Implementing A Simple UPnP Server for a Resource-Constrained IOT Node

غيُان :پّادًشازی ِک شرهر  UPnPشادً انو ةر رهی ِک ىُد اِيترىت اطّاء ةا نياةع نردهد
تُضّدِ :ک ىُد ِ IOTک شّصتم نّکرهپرهشصُری ةا نياةع پردازطی نردهد اشت کٌ از اتػال طتکٌ  IPپظتّتاىی
نی کيدٍ .دف اِو پرهژً پّادً شازی ِک شرهر شادً  UPnPةر رهی ِکی از اِو ىُدٍا نیةاطد .ةرای اِو نيظُر از ِک
کتاةخاىٌ نتوةاز  UPnPةٌ زةان  Cاشتفادً خُاٍد طد .پرهتکل  UPnPپرهتکلی ةرای کظف ه ةٌ کارگّری راذت دشتگاً ٍا
ترت طتکٌ نیةاطد ه ةر رهی دشتگاً ٍای الکترهىّکی نتػددی ىظّر چاپگرٍا ،دشتگاً ٍای پخض نُشّلی ،تخَّزات شاختهان
ٍُطهيد ه غّرً ةٌ کار گرفتٌ طدً اشت .ةٌ غيُان ىهُىٌ غهلی ،در پاِان اِو پرهژً انکان کيترل ِک النپ ٍُطهيد ترت
طتکٌ از طرِق اِو پرهتکل فراٍم خُاٍد طد.
نَارت ٍای نفّد :زةان ةرىانٌىُِصی C
Deveoping an Android App for a BMS

 BMSشاناىٌ ندِرِت شاخته ان در ندِرِت شاختهان ٍای ندرن ه ٍُطهيد نیةاطد .در چيّو شاختهانٍاِی
ندِرِت ه کيترل تهانی احزای نرتتط ةا زىدگی شاکيان تُشط ِک شاناىٌ ٍُطهيد اىخام نیطُدِ .کی از احزای نَم اِو
شاناىٌ اپ تلفو ٍهراً اشت کٌ شاکيان از طرِق آن نی تُاىيد از داخل خاىٌ ِا دهر از خاىٌ ةٌ انکاىات  BMSدشت پّدا
کييد .نثال کارةر نیتُاىد از ِک پيل داخل ىرمافزار النپ ٍای کلٌّ اتاق ٍا را خانُش ِا رهطو کيد ِا شّصتم تٌَُِ را
ندِرِت ىهاِدٍ .دف از اِو پرهژً طراذی اِو اپ ةرای نرّط  Androidنی ةاطد .تػدادی دشتگاً ٍُطهيد از كتل نظخع
طدً نُحُد اشت کٌ در اِو نرذلٌ تُشط اپ طراذی طدً ترت پُطض كرار خُاٍد گرفت.
نَارت ٍای نفّد :آطياِی ةا نرّط تُشػٌ ىرم افزار اىدرهِد .زةان ةرىانٌىُِصی حاها
Tuning Linux Kernel for Efficient Big Data Computations

غيُان :ةَّيٌ شازی تيظّهات کرىل لّيُکس ةرای نراشتات نؤثر ةّگ دِتا
تُضّد :اخّرا ةرخی تالشٍا ةرای اىخام نراشتات ةّگ دِتا ةر رهی ناطّو ٍای نػهُلی غُرت گرفتٌ اشت .در
نراشتات ةّگ دِتا نػهُال ذخم دادً از ذافظٌ اغلی شّصتم ةّظتر اشت .تيظّهات ه انکاىات نختلفی در لّيُکس ةرای
ةَتُد زنان ه تُان نػرفی اِو نراشتات هحُد دارد کٌ ٍدف از اِو پرهژً ةررشی آن ٍا ه تأثّرطان اشت.

نَارت ٍای نفّد :آطياِی ةا شّصتم غانل لّيُکس ه ةرىانٌ ىُِصی
A Survey on Activity Recognition Methods and Data Sources for Smart Home

غيُان :ةررشی رهش ٍا ه نياةع اطالغاتی کظف فػالّت ةرای خاىٌ ٍُطهيد
کظف فػالّت ِػ يی تظخّع ىُع غهلی کٌ شاکيان ِک خاىٌ در ذال اىخام آن ٍصتيد .ةرای کظف اِو غهل از نياةع
اطالغاتی نختلفی ىظّر شيصُرٍای گُطی ٍهراً طخع ،ذصگرٍای کار گذاطتٌ طدً در خاىٌ ه غّرً اشتفادً نیطُدٍ .دف
از اِو پرهژً ةررشی ه دشتٌ ةيدی اِو رهشٍا نیةاطد .ضهيا در اِو پرهژً ةاِد دِتاشت ٍای نُحُد از ترلّلات شاِرِو در
اِو زنّيٌ حهع آهری طُد ه ِکی از رهش ٍای طياختٌ طدً ةٌ غُرت غهلی ةر رهی ِکی از دِتاشت ٍا پّادً شازی طُد.
ةرای تُضّد در نُرد دِتاشت در اِو ذُزً ةٌ تػرِف پرهژً ةػد نراحػٌ کيّد.
Activity Recognition Dataset Gathering

غيُان :حهع آهری نخهُغٌ دادً کظف فػالّت
ةرای تٌَّ ندلی از فػالّت ٍاِی کٌ شاکيان خاىٌ اىخام نیدٍيد ىّاز ةٌ اطالغات ىهُىٌ ٍاِی از اِو فػالّت ٍا دارِم.
در اِو ترلّق ،داىظخُ ةا کهک چيد ىفر از شاکيّو ِک نيزل نصکُىی ةٌ رهطی کٌ اىدِظّدً خُاٍد طد اكدام ةٌ ثتت ا ِو
ىهُىٌ ٍای نی کيد .فػالّت ٍاِی ىظّر غذا خُردن ،دهش گرفتو ه غّرً ةر اشاس زنان هكُع تُشط شاکيّو ثتت نیطُد.
ضهيا ٍهراً ىام فػالّت نلدار نياةع اطالغاتی (نثال ذصگرٍا در لرظٌ طرهع فػالّت) ىّز ثتت نی طُد تا ةػدا ةتُان ةا
ِادگّری از رهی ىهُىٌ ٍا از رهی نلادِر ذصگرٍا ندلی ةرای پّضةّيی فػالّت افراد ارائٌ ىهُد.
نَارت ٍای نفّد :رهاةط غهُنی در حَت تُاىاِی ةٌ کارگّری چيدِو فرد داهطلب ةرای ٍهکاری در پرهژً!
Implementing a Cloud-Enabled IP Camera System
غيُان :پّادً شازی ِک IP Camera

تُضّد :دهرةّو ٍای ترت طتکٌ انرهزً کارةردٍای نختلفی دارىد .در اِو پرهژً
اِو اشت کٌ از ترکّب ِک نّيی ةُرد  ARMةا شّصتم غانل لّيُکس ةا ِک USB

 Webcamه ىُطتو ىرم افزار نياشب ِک  IP Cameraطراذی نیطُد .اِو دهرةّو
انکاىات خُد را از طرِق هب شرهِس در اختّار كرار نی دٍد ه ضهيا انکان احتهاع ةا
( Cloudنثال ارشال تػاهِر گرفتٌ طدً ةرای ذخّرً در  )Cloudرا دارا ةاطد.
نَارت ٍای نفّد :آطياِی ةا شّصتم غانل لّيُکس ه ةرىانٌ ىُِصی C
An Overview of Android 2D Game Frameworks

غيُان :ةررشی نظَُرترِو ٍ Game Frameworkا ی ده ةػدی در نرّط اىدرهِد
تُضّد :در اِو پرهژً اةتدا ةرترِو (پرشتارً ترِو ) ةازیٍای دهةػدی اىدرهِدی اىتخاب ه ةا حصتخُ ه ةررشی ه
ترلّل پکّج ةرىانٌ تالش نیطُد تظخّع دادً طُد ٍر ةازی ةر نتيای چٌ  Frameworkخاغی ىُطتٌ طدً اشت .ةػد از
نظخع طدن فَرشت ٍ Frameworkای نذکُر ،نظخػات ٍر کدام از اةػاد نختلف ةررشی طدً ه نلاِصٌ کانلی ةّو
آنٍا غُرت نیگّرد .نُارد نلاِصٌ نُاردی ىظّر كاةلّت ٍا ،اةزارٍای در اختّار ةرىانٌىُِس ،زةان تُشػٌ ،پلتفرمٍای
پظتّتاىی طدً ،ندل تخاری ،رهىد تُلّد ِک ةازی از اةتدا تا پاِان ،نَارت ٍای الزم ةرای اشتفادً از  Frameworkنیةاطد.

در ىَاِت ِک ةازی خّلی شادً ةٌ غيُان ىهُىٌ ةر رهی ٍر ِک از اِو فرِمهرکٍا پّادًشازی نی طُد .اِو پرهژً
تّهی ده ىفری تػرِف نیطُد .ه طی آن ذداكل پيج  Frameworkةررشی خُاٍد طد.
نَارت ٍای نفّد :آطياِی ةا نرّط تُشػٌ ىرمافزار اىدرهِد
Android Game Development Using Starling Framework
غيُان :ةرىانٌ ىُِصی ةازی ةرای اىدرهِد ةا اشتفادً از Starling Framework

تُضّد :در اِو پرهژً داىظخُ ةٌ نطالػٌ  Starling Frameworkه انکاىات آن پرداختٌ ه آنُختٌ ٍاِض را در طراذی
ِک ةازی ده ةػدی ترت اىدرهِد غهلی نیکيد.
نَارت ٍای نفّد :آطياِی ةا نرّط تُشػٌ ىرمافزار اىدرهِد  Java ،ه Action Script
Android Game Development Using Unity Framework
غيُان :ةرىانٌ ىُِصی ةازی ةرای اىدرهِد ةا اشتفادً از Unity Framework

تُضّد :در اِو پرهژً داىظخُ ةٌ نطالػٌ  Unity Frameworkه انکاىات آن پرداختٌ ه آنُختٌ ٍاِض را در طراذی
ِک ةازی ده ةػدی ترت اىدرهِد غهلی نیکيد.
نَارت ٍای نفّد :آطياِی ةا نرّط تُشػٌ ىرمافزار اىدرهِد  Java ،ه C#
Developing A Responsive Multi-language Drupal Theme
غيُان :طراذی ِک تم  Responsiveه چيدزةاىٌ ةرای Drupal

تُضّدٍ :دف از اِو پرهژً طراذی ِک تم ةرای  Drupalاشت .اِو تم ةاِد  Responsiveةاطد ِػيی خُد را ةا
کالِيت ٍای نختلف نُةاِلی ه کانپُّتری تطتّق دٍد .ضهيا ةاِد از زةان فارشی ه اىگلّصی پظتّتاىی کيد ِػيی ٍر ده چّيض
راشت ةٌ چپ ه چپ ةٌ راشت در آن لراظ طدً ةاطد .ضهيا كاةلّت ٍای نطرح تم ٍای  Drupalىظّر چيدِو ةالک ه
اشالِدر ه لُگُ ه نيٍُا ه چّيض ه طراذی زِتا را دارا ةاطد.
نَارت ٍای نفّد :آطياِی ةا  Drupalه  HTML/CSSه زةان PHP
Developing A Digital Media Market Web Application Using Drupal
غيُان :طراذی ِک هب شاِت ةازار نرتُای دِخّتال ةر رهی Drupal

تُضّدٍ :دف از اِو پرهژً طراذی ِک شاِت ةازار نرتُای دِخّتال اشت کٌ ةٌ فرهطيدگان ه خرِداران خدنات
رشاىی اىخام نیدٍد .اِو شاِت ةر رهی  Drupal Frameworkطراذی نیطُد ه ضهيا (د ر راشتای پرهژً ةػدی) خدنات
خُد را ةٌ غُرت هبشرهِس ىّز اراٌِ نیىهاِد  .پرهژً ةرای ده ىفر تػرِف نیطُد.
نَارت ٍای نفّد :آطياِی ةا  Drupalه PHP/MySQL
Developing A Digital Media Market Mobile Application Using Drupal
غيُان :طراذی ِک اپ نُةاِل ةازار نرتُای دِخّتال ةر رهی Drupal

تُضّدٍ :دف از اِو پرهژً طراذی ِک ىصخٌ نُةاِل از تػرِف پرهژً كتلی نیةاطد
نَارت ٍای نفّد :آطياِی ةا ةرىانٌ ىُِصی اىدرهِد
Streaming Big Graph Partitioning: An Overview

غيُان :ةررشی رهشٍای افراز گراف ٍای ةزرگ در ذال حرِان

تُضّد :در اِو پرهژً داىظخُ ةا ةررشی ترلّلات اخّر اىخام طدً در زنّيٌ افراز گراف ٍای ةزرگ در ذال حرِان ٍر
ِک از رهشٍا ِک پّادًشازی زةان  C/C++اىخام خُاٍد داد .افراز گراف ِػيی طکصتو گراف ةٌ تػداد نظخػی
زِرنخهُغٌ طُری کٌ تا ذد نهکو کهترِو ارتتاط ِالی ةّو اِو زِرنخهُغٌٍا ةاطد  .گراف در ذال حرِان ِػيی اِو کٌ
الگُرِتم افراز اذاطٌ ةر کل گراف ىدارد ه در طُل زنان ىُد ٍای گراف از نلاةل افراز کييدً غتُر نیکييد ه ةا ٍهان
اطالغات ةاِد تػهّهی ةرای اىتصاب ىُد غتُری ةٌ ِکی از زِرنخهُغٌٍا گرفتٌ طُد.
نَارتٍای نفّد :ةرىانٌىُِصی C
A Graph Analysis Framework in Go
غيُانِ :ک  Frameworkترلّل گراف ةرای زةان Go

تُضّدٍ :دف از اِو پرهژً ىُطتو ِک  Frameworkةٌ زةان  Goاشت کٌ الگُرِتم ٍای نختلف گراف ىظّر ،BFS
 Page Rank ،Connected Components ،DFSه غّرً را پّادًشازی نی ىهاِدٍ .دف تهرکز ةر ةَّيگی نػرف ذافظٌ ه
زنان احرای الگُرِتمٍاشت.
نَارتٍای نفّد :ةرىانٌىُِصی Go

