غياهِو پرهژًٍای کارطياشی – شری دهم
خهّد فدِظٌ ای ،اشتادِار گرهً نَيدشی کانپُّتر ،داىظگاً ةجيُرد
پاِّز 4931
OLED Display Driver for AVR Microcontroller
غيُان :دراُِر ىهاِظگر  OLEDةرای نّکرهکيترلر AVR

تُضّح :ىهاِظگر  128x64رىگی از طرِق راةط  I2Cةٌ نّکرهکيترلر نتػل اشت ه ٍدف
از پرهژً ىُطتو کتاةخاىٌای ةرای انکان ىهاِض نتو ه تػُِر ةر رهی ىهاِظگر نیةاطد.
نَارتٍای نفّد :ةرىانٌىُِصی  Cنّکرهکيترلر AVR

Download Box

غيُان :داىلُدةاکس
تُضّح :خّلی از نا ىّاز ةٌ داىلُدٍای خجّم در طُل طتاىٌ رهز دارِم .در
اِو پرهژً ةا ىػب ه تُشػٌ ىرمافزارٍای الزم ةر رهی ِک ةُرد لّيُکصی
کُچک ،آن را تتدِل ةٌ ِک ةاکس داىلُد ةا راةط کارةری تدت هب
نیىهاِّد .طُری کٌ انکان پظتّتاىی از اىُاع نختلف پرهتکلٍا ىظّر
 Torrent، ،HTTPه غّرً را دارا ةاطد.
نَارتٍای نفّد :لّيُکس ه ىػب ه پّکرةيدی ىرمافزارٍا ه شرهِسٍا در آن
Internet Box

غيُان :اِيترىتةاکس
تُضّح :در خّلی از اناکو غهُنی ىظّر کافی طاپ ِا آراِظگاً ىّاز ةٌ ارائٌ اِيترىت غهُنی ةٌ نظترِان اشت .در اِو پرهژً ةا
ىػب ه تُشػٌ ىرمافزارٍای الزم ةر رهی ِک ةُرد لّيُکصی کُچک ،آن را تتدِل ةٌ ِک ةاکس اِيترىت ةا راةط کارةری
تدت هب نی ىهاِّد .طُری کٌ انکان تػّّو كُاىّو خداکحر زنان ه خجم دشترشی ةرای افراد ه ىّز انکان تػرِف کارةران ةا
كُاىّو نتفاهت (نحال کارةر  VIPىانددهد) ةر رهی آن هجُد داطتٌ ةاطد.
نَارتٍای نفّد :لّيُکس ه ىػب ه پّکرةيدی ىرمافزارٍا ه شرهِسٍا در آن
Home IoT Gateway

غيُان :گّتُی اِيترىت اطّاء خاىٌ
تُضّح :در دىّای اِيترىت اطّاء ،هشاِل پّرانُن نا از طرِق طتکٌ اِيترىت كاةل دشترشی ٍصتيد .ةا تُجٌ ةٌ اِو کٌ انکان
تخػّع آدرس  IPنػتتر ةٌ تهانی هشاِل درهن نيزل هجُد ىدارد ،ىّاز ةٌ ِک دُِاِس طتکٌای اشت کٌ در خکم

 Gatewayغهل ىهُدً ه انکان دشترشی ةٌ تهام هشاِل نيزل ه کيترل ه اشتفادً از آن ٍا از ةّرهن از خاىٌ را فراٍم ىهاِد.
ٍدف از اِو پرهژً تُشػٌ ىرمافزار الزم ةرای اِو دُِاِس اشت کٌ ةر رهی ِک ةُرد لّيُکصی اجرا خُاٍد طد.
Mobile Augmented Reality: Libraries and services

غيُان :خدنات ه کتاةخاىٌٍای هاكػّت افزهدً ةرای نُةاِل
تُضّح :در اِو پرهژً فَرشت کتاةخاىٌٍا ه شرهِسٍای راِاىض اةری ارائٌ طدً ةرای تُشػٌ ةرىانٌٍای هاكػّت
افزهدً ةرای گُطی ه تتلت ةررشی نیطُىد .ةٌ غيُان ىهُىٌ ِک ةرىانٌ ةر اشاس ِکی از کتاةخاىٌٍا پّادًشازی نیطُد.
نَارتٍای نفّد :آطياِی ةا ندّط ةرىانٌىُِصی اىدرهِد
Mobile Augmented Reality: An implementation

غيُان :پّادًشازی ِک الگُرِتم هاكػّت افزهدً نُةاِل
تُضّحِ :کی از نصاِل هاكػّت افزهدً ةرای نُةاِل نُضُع ةدث طياشاِی ِک تػُِر گرفتٌ طدً تُشط دهرةّو
گُطی اشت .در اِو پرهژً ِکی از نلاالت تدلّلاتی نرتتط ةا اِو نُضُع نطالػٌ طدً ه الگُرِتم پّظيَادی آن نلالٌ
پّادًشازی نیگردد
نَارتٍای نفّد :ةرىانٌىُِصی  OpenCVدر ِکی از زةانٍای ِ C++ا ِ Javaا  Pythonةٌ دلخُاً
Music search by content: An implementation

غيُان :پّادًشازی ِک الگُرِتم جصتجُی نُشّلی ةر اشاس ندتُا
تُضّحِ :ک نصألٌ در دىّای پردازش غُت ،تظخّع کانپُّتری ِک كطػٌ نُشّلی ةا طيّدن چيد جاىٌّ از آن
اشت .الگُرِتمٍاِی در اِو زنّيٌ تُشط ندللان ارائٌ طدً اشت کٌ در اِو پرهژً ِکی از آنٍا پّادًشازی خُاٍد طد.
نَارتٍای نفّد :ةرىانٌىُِصی ِ C++ا Java
Performance Evaluation of an IoT Node for Security Applications

غيُان :ارزِاةی ةازدٍی ِک ىُد  IoTةرای کارةردٍای انيّتی
تُضّحٍ :دف از اِو پرهژً ارزِاةی کاراِی ه كاةل اشتفادً ةُدن ِک ىُد  IoTةا نياةع نددهد نداشتاتی ةرای اشتفادً
در زنّيٌ انيّتی ه اجرای پرهتکلٍای رنزىگاری اشت.
نَارتٍای نفّد :ةرىانٌىُِصی C

