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 نامه مقاالتهچکید

 

یالملل نیکنفرانس ب نیو هشتم ستیب  

رانیا وتریانجمن کامپ   

 

 

 ۱۴۰۱ماه سال  بهمن ۶و  ۵

 

 

 

صنعتی شریفدانشگاه   
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 حامیان کنفرانس
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 محورهای کنفرانس

 

 الگوریتم و نظریه محاسبات 

 پردازش سیگنال و تصویر 

 امپیوتری و امنیت دادههای کشبکه 

 اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال 

 های دیجیتالمعماری کامپیوتر و سیستم 

 های هوشمند و رایانش امنسیستم 

 افزار و فناوری اطالعاتمهندسی نرم 

 رایانش ابری 

 اینترنت اشیاء 

 علم داده 
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 کنفرانس رئیسپیام 

 با سالم

ستعانت از درگاه خدای متعال، انجمن کامپ ست تا بیستبا ا از کنفرانس  وهشتمین دورهیوتر ایران مفتخر ا

برگزار نماید. این  ۱۴۰۱ماه بهمن ۶و  ۵المللی کامپیوتر را با همکاری دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ بین

های بنیادی، راهبردی و ی دانش و فناوری کامپیوتر و با تأکید بر جنبهکنفرانس با هدف رشددد و توسددعه

آوردهای ی آخرین دسددتی مهم علمی و همچنین فراهم کردن بسددتری جهت ارا هین حوزهای اتوسددعه

شویق محققان برنامه شی و ت شگاهیان، پژوه ضمن عرض خیر مقدم خدمت تمامی دان ست.  شده ا ریزی 

اندرکاران و همچنین پژوهشگرانی که با ارسال مقاله و صنعتگران، دانشجویان و مهندسین، از تمامی دست

صمیمانه  شرکت ستای اهداف متعالی آن گردیدند،  در کنفرانس موجب پرباری و اثربخشی کنفرانس در را

 .نمایمتشکر می

 

 دکتر جعفر حبیبی     

 المللی کامپیوترریاست کنفرانس بین

 ۱۴۰۱بهمن 
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 کنفرانس دبیرعلمیپیام 

 با سالم

امین 28خوشدددحالی خود را از اینکه در  م محورهای علمی،ی محترم علمی و دبیران محتراز طرف کمیته

داریم. کنفرانس المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران در خدمت شما عزیزان هستیم ابراز میکنفرانس بین

های مرتبط با مهندسدددی و علوم کامپیوتر را در بر ای از زمینهی گسدددتردهکامپیوتر در این دوره مجموعه

توان به علوم داده، رایانش ابری، اینترنت اشددیاء، اقتصدداد هوشددمند و تحول ز جمله میگرفته اسددت که ا

ی های دیجیتال، الگوریتم و نظریهپردازش سدددیگنال و تصدددویر، معماری کامپیوتر، سدددیسدددتم دیجیتال،

 افزار و فناوریهای کامپیوتری، امنیت داده، هوش مصددنوعی، رایانش نرم، مهندسددی نرممحاسددبات، شددبکه

 اطالعات اشاره نمود.

همچنین در این دوره سددخنرانی دو نفر از اسدداتید در قالب سددخنرانان کلیدی را داریمر سددرکار خانم دکتر 

صحرا صدیق سروستانی از دانشگاه میسوری و جناب آقای دکتر امیر رحمانی از دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، 

 المللی هستند.م در سطح بینکه هر دو این بزرگواران از محققین و اساتید بنا

مقاله مورد  8۳ها مقاله در مجموع برای کنفرانس ارسددال گردید که از میان آن 2۰۴در سددال جاری تعداد 

درصدددد اسدددت. تعداد اع دددای  ۴۱پذیرش قرار گرفتند و به این ترتیب نرخ پذیرش در این دوره برابر با 

نفر اسدددت که در روند داوری مقا ت  ۱۷برابر با  نفر و تعداد دبیران محورهای علمی ۷۹ی علمی کمیته

 نمایم. می توجهی داشتند و از زحمات ایشان قدردانی کمک شایان

 

 علیرضا اجاللیدکتر       

 المللی کامپیوترکنفرانس بین دبیر

  ۱۴۰۱ بهمن                                                                           
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سکنفران  و اجرائی گذاریهای سیاست تهکمی  

   

 دکتر رسول جلیلی 

 ریاست افتخاری کنفرانس

 دکتر جعفر حبیبی 

 ریاست کنفرانس

 دکتر علیرضا اجاللی

 دبیر علمی کنفرانس

   

 دکتر بردیا صفایی

 دبیر اجرا ی کنفرانس

 دکتر الهام فراهانی 

 مسئول روابط علمی کنفرانس

یمحسن انصار دکتر  

 مسئول انتشارات کنفرانس

   

 دکتر مهدی جوانمردی 

هامسئول نمایشگاه  

زادهفارغ نفیسهدکتر   

 مسئول وبسایت

 دکتر علیرضا ماهیار

هامسئول نشست  
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 دکتر محمد امین ف لی 

هامسئول کارگاه  
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 دبیران محورهای علمی کنفرانس

   

 دکتر علی موقر رحیم آبادی

 هیو نظر تمیالگور یمحور علم ریدب

 محاسبات

 دکتر حسین صامتی 

و  گنالیپردازش س یمحور علم ریدب

ریتصو  

 دکتر محمد علی اخا ی

و  گنالیپردازش س یمحور علم ریدب

ریتصو  

   

 دکتر احمد خونساری 

 یهاشبکه یمحور علم ریدب

داده تیو امن یوتریکامپ  

مسلم حبیبی دکتر   

اقتصاد هوشمند و  یمحور علم ریدب

تالیجیتحول د  

هادی سجادی  دکتر  

اقتصاد هوشمند و  یمحور علم ریدب

تالیجیتحول د  

 

 
 

  

فرشاد خونجوش  دکتر  

و  گنالیپردازش س یمحور علم ریدب

ریتصو  

 دکتر مهدیه سلیمانی 

 یهاستمیس یمحور علم ریدب

نرم انشیهوشمند و را  

 دکتر محمد شریف خانی

 یهاستمیس یمحور علم ریدب

نرم انشیهوشمند و را  
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 دبیران محورهای علمی کنفرانس

   

 دکتر عباس حیدرنوری

نرم افزار  یمهندس یمحور علم ریدب

اطالعات یو فناور  

حقیقیدکتر حسن   

نرم افزار  یمهندس یمحور علم ریدب

اطالعات یو فناور  

 دکتر مهدی کارگهی

یابر انشیرا یمحور علم ریدب  

   

ر سعید صدیقیان کاشی دکت  

یابر انشیرا یمحور علم ریدب  

حمیدرضا ربیعیدکتر   

اءیاش نترنتیا یمحورعلم ریدب  

امیرمهدی حسینی منزه  دکتر  

اءیاش نترنتیا یمحورعلم ریدب   

 

 
 

 

حمیدرضا ضرابی زاده کترد  

 دبیرمحور علم داده

 

 دکتر حمیدرضا احمدیان چاشمی 

 دبیر محور علم داده
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میته علمیاعضای ک  

   

نادرباقرزادهدکتر   

یوسی ایروایندانشگاه   

 دکتر فرهاد ارباب

 دانشگاه لیدن

 دکتر مرجان سیرجانی

 دانشگاه ما ردالن

   

 دکتر صحرا صدیق سروستانی

 دانشگاه میزوری

 دکتر مرجان اسدی نیا

 دانشگاه بردلی

 دکتر مرت ی بیگلری ابهری

 دانشگاه اوکلند

   

امیرمهدی رحمانیدکتر   

(ایرواین) ادانشگاه کالیفرنی  

 دکتر محسن انصاری

 دانشگاه صنعتی شریف

 دکتر حمید بیگی

 دانشگاه صنعتی شریف
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 اعضای کمیته علمی

   

یبیمسلم حبدکتر   

شریفصنعتی دانشگاه   

نوریرعباس حیددکتر   

صنعتی شریفدانشگاه   

 دکتر حمیدرضا ربیعی

صنعتی شریف دانشگاه  

   

هادی سجادیدکتر   

صنعتی شریفدانشگاه   

هدیه سلیمانیدکتر م  

صنعتی شریفدانشگاه   

محمد شریف خانیدکتر   

صنعتی شریفدانشگاه   

 

 
 

  

بردیا صفایی دکتر  

صنعتی شریفدانشگاه   

حسین صامتیدکتر   

 دانشگاه صنعتی شریف

 دکتر حمید ضرابی زاده

 دانشگاه صنعتی شریف
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 اعضای کمیته علمی

   

 دکتر محمدامین ف لی

 دانشگاه صنعتی شریف

سمیه کوهیدکتر  

صنعتی شریفدانشگاه   

علی موقر رحیم آبادیدکتر   

صنعتی شریفدانشگاه   

   

 دکتر حمیدرضا احمدیان چاشمی

تهران دانشگاه  

محمدعلی اخا یدکتر   

تهراندانشگاه   

فتانه تقی یاره دکتر  

تهران دانشگاه   

 

 

 
 

 

خونساریاحمد  دکتر  

تهراندانشگاه   

محمدصیاد حقیقی دکتر  

تهراندانشگاه   

 دکتر مهدی طالع ماسوله

 دانشگاه تهران
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 اعضای کمیته علمی

   

 دکتر فاطمه قاسمی اصفهانی 

تهراندانشگاه   

 دکتر مهدی کارگهی

 دانشگاه تهران

ناصر یزدانی تازه کنددکتر   

تهراندانشگاه   

   

 دکتر علیرضا باقری

صنعتی امیرکبیر نشگاهدا  

مرت ی صاحب الزمانیدکتر   

امیرکبیردانشگاه   

مهدی صدیقی  دکتر  

امیرکبیر دانشگاه   

 

 

 
 

 

مهدی جوانمردی دکتر  

امیرکبیردانشگاه   

حمیدرضا زرندی دکتر  

امیرکبیردانشگاه   

 دکتر سیاوش خرسندی

 دانشگاه امیرکبیر
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 اعضای کمیته علمی 

   

ن فالحیدکتر مهران سلیما  

امیرکبیردانشگاه   

 دکتر محمود ممتازپور

 دانشگاه امیرکبیر

 دکتر حامد فربه

امیرکبیردانشگاه   

   

 دکتر مرت ی آنالویی

علم و صنعت دانشگاه  

نی منزهیامیرمهدی حسدکتر   

علم و صنعت دانشگاه   

علی احمدی دکتر  

خواجه نصیر الدین طوسیدانشگاه   

 

 

 
 

 

ستهخوا نیدحسیس دکتر  

خواجه نصیر الدین طوسیدانشگاه   

 دکتر چیترا دادخواه 

 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

هدی رودکی لواسانی دکتر  

خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه   
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 اعضای کمیته علمی

   

 دکتر محمدهادی زاهدی

خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه   

 دکتر سعید صدیقیان کاشی

طوسیخواجه نصیرالدین دانشگاه   

 دکتر آتنا عابدی

خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه   

   

 دکتر سعید فرضی

خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه   

 دکتر محمدمهدی اثنی عشری

خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه   

دارا رحمتیدکتر   

شهید بهشتیدانشگاه   

 

 

 
 

 

حسن حقیقی دکتر  

شهید بهشتیدانشگاه   

راضیه سا ری فرد دکتر  

شهید بهشتیدانشگاه   

آرمین سلیمی بدر دکتر  

شهید بهشتیدانشگاه   



16 
 

ه علمیاعضای کمیت  

   

 دکتر یاسر شکفته

شهید بهشتیدانشگاه   

 دکتر اسالم نظامی

شهید بهشتیدانشگاه   

 دکتر محمد صنیعی آباده

تربیت مدرسدانشگاه   

   

 دکتر فواد قادری

تربیت مدرسدانشگاه   

 دکتر امید اکبری

تربیت مدرسانشگاه د  

صادق دری نوگورانیدکتر   

تربیت مدرسدانشگاه   

 

 

 
 

 

حسین هما ی دکتر  

 دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا بینش مروستی دکتر  

خوارزمیدانشگاه   

میرحسین پدرام دکتر  

خوارزمیدانشگاه   
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 اعضای کمیته علمی

   

 دکتر هاله امین طوسی

فردوسی مشهددانشگاه   

صداقتدکتر یاسر   

فردوسی مشهددانشگاه   

 دکتر محسن کاهانی 

 دانشگاه فردوسی مشهد

   

 دکتر مصطفی نوری بایگی

فردو.سی مشهددانشگاه   

 دکتر مازیار پالهنگ

صنعتی اصفهاندانشگاه   

مسعودرضا هاشمیدکتر   

صنعتی اصفهاندانشگاه   

 

 

 
 

 

فرشاد خون جوش دکتر  

 دانشگاه شیراز

فرمحمد علی با  دکتر  

تبریزدانشگاه   

جعفرتنها دکتر  

تبریزدانشگاه   
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 اعضای کمیته علمی

   

 دکتر علیرضا سخندان سرخابی

تبریزدانشگاه   

 دکتر مهدیه قزوینی کر

شهید باهنر کرماندانشگاه   

 دکتر محمد جواد رشتی

 دانشگاه شهید چمران اهواز

   

 دکتر مرجان نادران طهان

زشهید چمران اهوادانشگاه   

 دکتر الهام فراهانی

دانش آموخته دانشگاه صنعتی 

 شریف

مهران ترحمیدکتر   

دانش آموخته دانشگاه صنعتی 

 شریف

   

سپیده صفری دکتر  

های بنیادیپژوهشکده دانش  

 خلیل بسطامی دکتر

ایرانیاندانشگاه   

زاده دکتر نفیسه فارغ  

 دانشگاه آزاد اسالمی
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 سخنرانان کلیدی

رحمانی امیر مهدی قای دکترسخنران: جناب آ  

 دانشگاه: کالیفرنیا)ایرواین(

 

Holistic Mental and Physical Health Promotion 

Using Big Everyday Data 

 

Abstract: Future Health requires to leverage the fact that each individual is 

unique due to his/her/their omics (genomic, transcriptomic, metabolomics, etc.), 

lifestyle, environment, and socioeconomic factors. Progress in sensors, mobile 

and ubiquitous computing, medical, pharmaceutical and nursing sciences, 

informatics, genomics, and Artificial Intelligence allows gathering information 

about individuals to build their own personal models for predictive and 

preventive guidance. Cybernetics (i.e., continuous closed-loop feedback 

control) principles can provide perpetual guidance to individuals toward a 

healthy life in real time. Achieving the goal of preventive health systems in the 

cybernetic model occurs through the flow of several components. From 

personalized models, we can predict health status using perpetual sensing and 

data streams. Given these predictions, we give precise recommendations to best 

suit the prediction for that individual. To enact these recommendations, we use 

persuasive technology to deliver and execute targeted interventions. In this talk, 

I describe how AI and wearable technology are enabling big health data 

collection in everyday settings, analytics to objectively assess physical and 

mental health, and smart recommendation. I present examples of how IoT-based 

remote monitoring and intervention systems are being used to address real-life 

health and wellbeing issues, and how sense-making is performed on such fine-

grained big data. 

Bio: Amir M. Rahmani is the founder of Health SciTech Group 

(healthscitech.org) at the University of California, Irvine (UCI) and the co-

founder and Associate Director of the Institute for Future Health (futurehealth. 

uci.edu), a campus-wide Organized Research Unit (ORU), at UCI. He is an 
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Associate Professor of Nursing, Computer Science, and EECS at UCI and is 

also a life-time adjunct professor (Docent) in embedded parallel and distributed  

computing at the Department of Computing of University of Turku (UTU), 

Turku, Finland. His research is in Internet-of-Things (IoT), e-health, ubiquitous 

computing, bio-signal processing, health informatics, and big health data 

analytics. He is especially excited about novel sensing, computation/analytics, 

communication, and networking paradigms, applied to healthcare/medical and 

wellbeing applications. He has been leading several NSF, NIH, Academy of 

Finland, and European Commission funded projects on Smart Pain Assessment, 

Preventing Preterm-Birth, Family-centered Maternity Care, Stress Management 

in Adolescents, and Remote Elderly and Family Caregivers Monitoring. He has 

received numerous research excellence awards (e.g., 2x from Nokia 

Foundation) and best paper awards. He is the co-author of more than 250 peer-

reviewed publications and the associate editor-in-chief of ACM Transactions 

on Computing for Healthcare and Editorial Board of Nature Scientific Reports. 
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 سخنرانان کلیدی

سروستانی صدیق صحرا دکتر مسخنران: سرکارخان  

میزوری :دانشگاه  

The Journey is (largely) the destination: Lessons 

learned in modeling of dependability and security 

for complex networked systems 

 

Abstract: Abstract: Future Health requires to leverage the fact that each 

individual is unique due to his/her/their omics (genomic, transcriptomic, 

metabolomics, etc.), lifestyle, environment, and socioeconomic factors. 

Progress in sensors, mobile and ubiquitous computing, medical, 

pharmaceutical and nursing sciences, informatics, genomics, and 

Artificial Intelligence allows gathering information about individuals to 

build their own personal models for predictive and preventive guidance. 

Cybernetics (i.e., continuous closed-loop feedback control) principles 

can provide perpetual guidance to individuals toward a healthy life in real 

time. Achieving the goal of preventive health systems in the cybernetic 

model occurs through the flow of several components. From personalized 

models, we can predict health status using perpetual sensing and data 

streams. Given these predictions, we give precise recommendations to 

best suit the prediction for that individual. To enact these 

recommendations, we use persuasive technology to deliver and execute 

targeted interventions. In this talk, I describe how AI and wearable 

technology are enabling big health data collection in everyday settings, 

analytics to objectively assess physical and mental health, and smart 

recommendation. I present examples of how IoT-based remote 

monitoring and intervention systems are being used to address real-life 

health and wellbeing issues, and how sense-making is performed on such 

fine-grained big data. 
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Bio: Sahra Sedigh Sarvestani is an Associate Professor of Electrical and 

Computer Engineering and a Research Investigator with the Intelligent 

Systems Center at the Missouri University of Science and Technology. 

She hold a BS in electrical engineering from the Sharif University of 

Technology, and an MS in electrical engineering and PhD in electrical 

and computer engineering from Purdue University. 

Her current research centers on the analysis and modeling of 

dependability for complex systems, with focus on critical infrastructure 

and cyber-physical systems. Her past and present research sponsors 

include the National Science Foundation, the US and Missouri 

Departments of Transportation, the Department of Education, the 

National Security Agency, the European Union, and industry. 

Her past experience includes analysis and development of high 

availability mechanisms for critical network systems. 

She is a Fellow of the National Academy of Engineering's Frontiers of 

Engineering Education Program and held a Purdue Research Foundation 

Fellowship throughout her doctoral studies. 

She is a Senior Member of the IEEE, a member of the IEEE Computer 

Society's Golden Core, and a member of IEEE-HKN. 
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المللی ی کنفرانس بینهشتمین دوره برنامه افتتاحیه بیست و

 کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران 

 ۱۴۰۱ماه بهمن ۵روز: چهارشنبه 

 ۱۳:۰۰الی  ۹ساعت: 

 csicc-aمحل: اتاق مجازی 
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csicc-1144 (Regular Paper) 

Real-time Steal Recognition on CCTV-Based Videos 

for Embedded Systems 

Sepehr Kerachi - Arian Komaei Koma - Hadi Asharioun 

Abstract: Action Recognition is a computer vision task in which a given video 

has to be classified. As far as videos should be processed, this task is 

computationally more expensive than the other common tasks of computer 

vision such as classification and object detection. There will be many issues to 

address when this should be implemented, such as how to handle the 

computational costs of this task while working in a real-time manner, especially 

when it is being conducted on embedded devices as well. This paper explores 

surveillance as one of the situations in which action recognition becomes so 

critical. A CNN and RNN-based solution have been introduced. Then some 

experiments have been conducted in order to determine the best architecture 

choice for each of the CNN and RNN parts. As a result, the whole model could 

be used on embedded devices and in real time. 

Keywords: action recognition, recurrent neural networks،convolutional neural 

network, deep learning, surveillance cameras, embedded systems, real-time 
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 csicc-1116 (Regular Paper) 

A Meta Path- based Approach for Rumor Detection 

on Social Media 

Bita Azarijoo - Mostafa Salehi - Shaghayegh Najari 

Abstract: The prominent role of social media in people’s daily lives has made 

them more inclined to receive news through social networks than traditional 

sources. This shift in public behavior has opened doors for some to diffuse fake 

news on social media; and subsequently cause negative economic, political, and 

social consequences as well as distrust among the public. There are many 

proposed methods to solve the rumor detection problem, most of which do not 

take full advantage of the heterogeneous nature of news propagation networks. 

With this intention, we considered a previously proposed architecture as our 

baseline and performed the idea of structural feature extraction from the 

heterogeneous rumor propagation over it using the concept of meta path-based 

embeddings. We named our model Meta Path-based Global Local Attention 

Network (MGLAN). Extensive experimental analysis on three state-of- the-art 

datasets has demonstrated that MGLAN outperforms other models by capturing 

node-level discrimination to different node types. 

Keywords: Rumor Detection،Heterogeneous Network،Deep Learning ،Social 

Network 
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csicc-1152 (Regular Paper) 

An Ontology-based Approach to Facilitate Semantic 

Interoperability of Context-Aware Systems 

Hamed Barangi - Shekoufeh Kolahdouz Rahimi - Bahman Zamani - Hossein Moradi 

Abstract: Semantic interoperability is one of the most important challenges 

for software developers while integrating two or more context-aware systems. 

In such circumstances, it is essential to understand the meaning and 

interpretation of various contexts in different business domains and to align 

context ontologies together. Our investigations reveals that existing works 

poorly address these requirements. To fill this gap, this paper proposes the 

Ontology as a Service (OaaS) approach to facilitate the semantic 

interoperability of context-aware systems. In the proposed solution, the 

complexities of semantic interoperability are resolved and handled by a 

standalone ontology service, which can be easily reused and consumed by 

different ontology service consumers and brokers. The proposed ontology 

service includes several ontology repositories, a web service that positions a 

context concept in the existing ontologies, and another web service that maps 

the relationship between existing context concepts. We evaluated our approach 

with a case study that resolves three semantic differences of two IoT 

applications originating from heterogeneous domains of smart home and health 

environments. 

Keywords: Ontology،Ontology as a Service  ، Semantic interperability, 

Context Aware Systems 
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csicc-1087 (Regular Paper) 

Biological Signals for Diagnosing Sleep Stages Using 

Machine Learning Models 

Sahar Hassanzadeh Mostafaei - Jafar Tanha - Amir Sharafkhaneh - Ritwick Agrawal - 

Zohair Hassanzadeh Mostafaei 

Abstract: Sleep quality is important for health and can prevent diseases. 

Polysomnography is a standard scientific and clinical tool to evaluate sleep. 

Sleep staging is one of the main tasks in the sleep study that characterizes sleep 

cycles. In recent years, many studies are conducted using machine learning 

approaches to classify sleep stages. These studies can improve the accuracy and 

speed of the classification task, but most of them have not considered the 

performance of minority sleep classes. Since the number of samples in the sleep 

classes varies greatly, it can be considered as imbalanced data. In this study, we 

propose an ensemble method to handle class imbalance problem in the sleep 

staging task. For this purpose, we select nine biomedical signals including two 

EEG channels, two EOG channels, EMG, ECG, Abdominal, Thorax, and 

Airflow from the Sleep Heart Health Study (SHHS1) dataset.  Then we use an 

ensemble of data-level resampling methods to rebalance the data space of sleep 

classes. Finally, we employ different machine learning algorithms to classify 

sleep stages. To evaluate the performance of the proposed method, in addition 

to general metrics, we use various measures such as Geometric mean (G-mean) 

and Matthew's Correlation Coefficient (MCC), which are proper metrics for the 

imbalanced data classification. The results of the developed method show that 

it achieves high accuracies of 0.9727, 0.9410, 0.8816, and 0.8725 for two, three, 

five, and six sleep classes, respectively. 

Keywords: Biological Signals،Sleep Staging,Machine Learning ,Imbalanced 

Data,Sleep Heart Health Study,Polysomnography  
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csicc-1218 (Regular Paper) 

Latency-aware SDN-based Mobile Edge Computation 

Offloading in Industrial IoT 

Seyyed Shayan Hoseini - Ali Ghaderi - Tebbo Beyer - Zeinab Movahedi 

Abstract: Industrial Internet of things (IIoT) is a promising architecture for 

cyber-physical systems. Although it brings a vast number of different 

advantages, it enables some severe challenges as well, such as energy 

consumption and delay management. Due to producing a big amount of raw 

sensing data and the demands for processing them, various computation 

offloading methods over different infrastructures have been proposed. Mobile 

Edge Computing (MEC) is one of those infrastructures that is able to give the 

required execution power at a much closer distance from the end devices. 

Software-Defined Networking (SDN) is set to provide a programmable 

interface that can be used to manage a network of MECs in order to choose the 

optimal MEC for the received offloading requests. In this paper, we proposed a 

latency-aware SDN-based computation offloading method which takes into 

account a delay threshold for each task alongside other constraints. Results 

show that with having a delay threshold, a significant number of resources will 

be freed and as a result, overall response time will be decreased. 

Keywords: MEC, Computation Offloading, SDN, IIoT 
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csicc-1162 (Regular Paper) 

A fuzzy integral approach for ensembling 

unsupervised feature selection algorithms 

Amin Hashemi - Mohammad Bagher Dowlatshahi 

Abstract: Feature selection is one of the most efficient procedures for reducing 

the dimensionality of high-dimensional data by choosing a practical subset of 

features. Since labeled samples are not always available, labeling such data may 

be time-consuming or costly. Because of this reason, the importance of 

unsupervised learning becomes apparent. This paper proposes an ensemble of 

unsupervised feature selection algorithms based on the concept of the fuzzy 

integral. The ensemble process is conducted using the aggregation of different 

ranks assigned by unsupervised feature selection algorithms. Some comparisons 

are performed to demonstrate the effectiveness of the proposed strategy against 

multiple feature selection methods. Our approach regarding a classification 

metric, accuracy, appears superior to other comparable strategies. 

Keywords: Unsupervised feature selection, Ensemble process, fuzzy integral, high-

dimensional data  
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csicc-1040 (Regular Paper) 

A Novel Convolutional-Transformer Neural Network 

Architecture for Diagnosis of Pneumothorax 

Amir Sanati - Mansoureh A. Dashtestani - Habib Rostami - Saeed Talatian Azad 

Abstract: Pneumothorax is a life-threatening and urgent chest disease than can 

be detected using Chest X-Ray (CXR) image. CXR images are low resolution 

and diagnosis of pneumothorax based on them is error prone. Deep learning-

based computer aided diagnosis systems can improve diagnosis performance of 

pneumothorax. Convolutional Neural Networks (CNNs) are default networks in 

deep learning-based medical image process. However, CNNs fail to capture 

long range features. On the other side, Transformer are proposed to exploit long 

range feature, but they cannot capture local features. In this paper, we propose 

a general method with a convolution and a transformer module which can 

classify CXR images to diagnose pneumothorax by extracting local features, 

global features and global features attended by local ones using a novel 

architecture. Results show that the proposed method outperforms base 

architectures and the other previous works. 

Keywords: Pneumothorax, Convolutional Neural Network, Transformers, Attention 

mechanism, Classification  
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 csicc-1200 (Regular Paper) 

On [1,2]-Domination in Chordal Bipartite Graphs 

Mohsen Alambardar-Meybodi 

Abstract: A dominating set is a set S of vertices in a graph such that every 

vertex not in S is adjacent to at least one vertex in S. By considering an extra 

constraint, Chellali et al. in [“[1, 2]-sets in graphs”, Discrete Appl. Math. 2013, 

pp. 2885–2893] defined [1, 2]-domination. A set D ⊆ V of the graph G = (V, 

E) is called a [1, 2]-dominating set of G if any vertex which is not in D has at 

least one but no more than two neighbors in D. The problem of finding the 

minimum set D is called the Minimum [1,2]-Domination Set Problem. One 

open problem proposed in that paper is how much the defined restriction affects 

the complexity [1,2]-domination in a different class of graphs. It was proved 

that [1,2]-domination problem has a polynomial algorithm on split graphs while 

classic domination is NP-hard on split graphs. This motivates us to investigate 

the complexity of [1,2]-domination in other graph classes. In this paper, we 

prove [1, 2]-domination is NP-complete in Chordal Bipartite graphs, a subclass 

of chordal graphs. However, the proposed reduction in this paper is indepentlly 

interesting. 

Keywords: Dominating set,[1, 2]-dominating set, Chordal Bipartite graph 
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csicc-1033 (Regular Paper) 

Balance Control of a Humanoid Robot using Deep 

Reinforcement Learning 

Ehsan Kouchaki - Maziar Palhang 

Abstract: In this paper a deep reinforcement learning algorithm is presented 

to control a humanoid robot. We have used two control level in a hierarchical 

manner. Within the high-level control architecture, a policy is determined by a 

combination of two neural networks as actor and critic and optimized using 

proximal policy optimization (PPO) method. The output policy specifies 

reference angles for robot joint space. At the low-level control, a PID controller 

regulates robot states around the reference values. The robot model is provided 

in MuJoCo physics engine and simulations are performed using mujoco-py 

library. During the simulations robot could maintain its balance stability against 

wide variety of exerted disturbances. The results showed that the proposed 

algorithm had a good performance and could stand larger push impacts 

compared to the pure PID controller. 

Keywords: humanoid robot, deep reinforcement learning, actor-critic, balance control  
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Efficient Maximum Integrated Candidate Network 

(MICN) Evaluation Algorithm for Top-k Keyword 

Search in Relational Databases 

Fatemeh Khalifeh - Mohammad Taheri 

Abstract: Exploiting the keyword search paradigm over RDBMSs (Relational 

Database Management Systems) efficiently, has been gaining importance 

during the last decade. Despite the great effort that has been devoted to this hot 

research topic, most of the previous studies cannot perform practically for even 

moderately-sized datasets with a million tuples. In this paper, an approach for 

evaluating the Maximum Integrated Candidate Network (MICN) efficiently is 

investigated. The proposed MICN evaluation algorithm works with minimal 

database access which reduces the response time. Our comprehensive empirical 

studies using multiple real-world databases including ISC citation center data 

indicate that the proposed framework can present the best answers efficiently 

and can be readily used in practice. 

Keywords: efficient keyword search, relational database, maximum integrated 

candidate network, candidate networks evaluation  
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Analyzing the Use of Auditory Filter Models for 

Making Interpretable Convolutional Neural Networks 

for Speaker Identification 

Hossein Fayyazi - Yasser Shekofteh 

Abstract: Most of the advances in artificial intelligence are based on 

understanding the function of different parts of the living organism’s body. High 

complexity of some body parts, e.g., the brain, leads to using some abstractions 

for making intelligent models, which can make the models uninterpretable. This 

general process can be seen in the development of Deep Neural Networks 

(DNNs). Although DNNs are models with high performance, they have a black-

box nature which makes them unreliable in some applications such as medicine. 

Fortunately, nature can again help to make DNN models explainable. The use 

of meaningful filters in the first layer of Convolutional Neural Networks 

(CNNs) is a successful attempt in this field. The goal of this paper is to examine 

the use of some auditory filter models as CNN front-ends to make them 

interpretable and then to evaluate the resulting filter banks in the Speaker 

Identification (SID) task. Results confirm the previous knowledge about the 

filtering mechanism of the auditory system. This simple observation can lead to 

an abstract conclusion that making a complex learning model interpretable, 

specifically using simple elements inspired by nature, can disclose the hidden 

aspects of how the human body works. Moreover, replicating the essential 

functions of the human auditory system leads to better model performance. 

Keywords: Auditory Filter Models, eXplainable AI, Deep Learning, Speaker 

Identification  
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A Question Summarization Method based-on Deep 

Learning in Persian Language 

Arash Ghafouri - Iman Barati - Mohammad Hossein Elahimanesh - Hamid Hasanpour 

Abstract: Answering a question properly requires a correct understanding of 

the question. In order to express their question in natural language, users usually 

send more explanations than they need to answer, which increases the 

complexity of the question and provides useless side information, which itself 

causes the production of false and unrelated answers and makes it difficult to 

answer the questions. In this paper, we have proposed a method based on the 

pre-trained multilingual mT5 language model for summarizing questions in 

Persian. At first, in order to prepare a suitable data set, we collected a number 

of question and question summary pairs from a site for answering religious 

questions, and after fine-tuning the mT5 model with this data set, with the 

evaluation criteria of Rouge-1, Rouge-2, and Rouge-L We examined it based 

on the F-measure and obtained acceptable results. 

Keywords: question summarization, pre-trained language model, abstract 

summarization, transformer-based models, natural language understanding 
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Efficient Fault Detection Architecture of Bit-Parallel 

Multiplier in Polynomial Basis of GF(2m) Using 

BCH Code 

Saeideh Nabipour - Javad Javidan - Gholamreza Zare Fatin 

Abstract: The finite field multiplier is mainly used in many of today’s state of 

the art digital systems and its hardware implementation for bit parallel operation 

may require millions of logic gates. Natural causes or soft errors in digital 

design could cause some of these gates to malfunction in the field, which could 

cause the multiplier to produce incorrect outputs. To ensure that they are not 

susceptible to error, it is crucial to use a finite field multiplier implementation 

that is effective and has a high fault detection capability. In this paper, we 

propose a novel fault detection scheme for a recent bit-parallel polynomial basis 

multiplier over GF(2m), where the proposed method aims at obtaining high fault 

detection performance for finite field multipliers and meanwhile maintain low-

complexity implementation which is favored in resource constrained 

applications such as smart cards. The proposed method is based on BCH error 

correction codes, with an area-delayefficient architecture. The synthesis results 

show that for 45-bit multiplier with 5-bit errors the proposed error detection and 

correction architecture achieves 37% and %49 reduction in critical path delay 

over the existing designs. Moreover, the area overhead for 45-bit multiplier with 

5 errors is within 80% which is significantly lower than the best existing BCH 

based fault detection method in finite field multiplier. 

Keywords:  Finite Field Multiplier,Fault Detection,BCH Code,Error 

Correction,Area-Delay-Efficient Architecture 
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A Data-Centric Approach for Improving Adversarial 

Training Through the Lens of Out-of-Distribution 

Detection 

Mohammad Azizmalayeri - Arman Zarei - Alireza Isavand - Mohammad Taghi 

Manzuri - Mohammad Hossein Rohban 

Abstract: Current machine learning models achieve super-human performance 

in many real-world applications. Still, they are susceptible against imperceptible 

adversarial perturbations. The most effective solution for this problem is 

adversarial training that trains the model with adversarially perturbed samples 

instead of original ones. Various methods have been developed over recent 

years to improve adversarial training such as data augmentation or modifying 

training attacks. In this work, we examine the same problem from a new data-

centric perspective. For this purpose, we first demonstrate that the existing 

model-based methods can be equivalent to applying smaller perturbation or 

optimization weights to the hard training examples. By using this finding, we 

propose detecting and removing these hard samples directly from the training 

procedure rather than applying complicated algorithms to mitigate their effects. 

For detection, we use maximum softmax probability as an effective method in 

out-of-distribution detection since we can consider the hard samples as the out-

of-distribution samples for the whole data distribution. Our results on SVHN 

and CIFAR-10 datasets show the effectiveness of this method in improving the 

adversarial training without adding too much computational cost. 

Keywords: Adversarial Training, Attack, Data-Centric, Out-of-Distribution Detection 
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Dynamic knowledge graph completion through time-

aware relational message passing 

Amirhossein Baqinejad qazvini - Saedeh Tahery - Saeed Farzi 

Abstract: As the structure of knowledge graphs may vary over time, statically 

completing them does not deal with changing over time; hence, static 

approaches are not proper for time-varying knowledge graphs. However, 

examining the paths between entities and entities' context information can lead 

to more accurate completion methods. This paper attempts to complete dynamic 

(time-varying) knowledge graphs by combining time-aware relational paths and 

relational context. The proposed model can improve dynamic knowledge graph 

completion methods by leveraging neural networks. Experimental results 

conducted on two standard datasets, ICEWS14 and ICEWS05-15, indicate our 

model's superiority in terms of Mean Reciprocal Rank (MRR) and Hit@k over 

its well-known counterparts, such as DE-TransE and DE-DistMult. 

Keywords: knowledge graph completion, dynamic knowledge graphs , time-aware 

relational context, time-aware relational paths 
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Unsupervised Photoacoustic Tomography Image 

Reconstruction from Limited-View Unpaired Data 

using an Improved CycleGAN 

Hesam Hakimnejad - Zohreh Azimifar - Mohammad Sadegh Nazemi 

Abstract: Photoacoustic tomography (PAT) is a hybrid imaging technique with 

great applications in both preclinical research and clinical applications. 

However, due to geometric limitations, it is often hard to completely cover the 

desired tissue to be imaged by ultrasound transducers, an issue called limited-

view problem and resulting in sever artifacts. Enhancing an artifactual 

reconstructed image to an artifact-free one can be considered as an image-to-

image translation task and is easily solved using the well-known Pix2Pix GAN. 

Training a model like Pix2Pix requires a large dataset of paired samples. 

Preparing these data sets can be difficult or even in some cases impossible. In 

this paper to over- come the need for paired dataset, we have proposed an 

improved unsupervised reconstruction method based on cycle-consistent 

adversarial networks (CycleGAN). CycleGAN can learn image- to-image 

translation task from unpaired datasets, without need to one-to-one matching 

between low-quality and high-quality PAT images. Experimental results have 

demonstrated that our proposed architecture outperforms the original 

CycleGAN in image similarity metrics like peak signal-to-noise ratio (PSNR) 

and structural similarity index (SSIM). 

Keywords: Photoacoustic tomography,Image Reconstruction, Generative Adversarial 

Network (GAN),Deep Learning,CycleGAN  
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An election strategy for online streaming feature 

selection 

Amin Hashemi - Mohammad-Reza Pajoohan - Mohammad Bagher Dowlatshahi 

Abstract: Feature selection (FS) is one of the most effective methods in data 

preprocessing. In many real-world applications, such as social networks, getting 

all the features or even waiting for them is impossible. Hence, common feature 

selection methods are not applicable to such data. Thus, online streaming 

feature selection methods are provided to deal with such data where the entire 

feature space is not available from the beginning. On the other hand, ensemble 

methods have recently shown that they can effectively improve the performance 

of feature selection methods. In this paper, a new method is proposed based on 

the ensemble of multiple filter rankers to enhance the performance of feature 

selection methods in an online streaming space. This ensemble process is 

modeled as an election process, and the Weighted Borda Count (WBC) method 

is utilized to aggregate the votes. The proposed method showed better 

classification performance than the experiments' other methods. 

Keywords: Online streaming feature selection, Weighted Borda Count method, 

high-dimensional data, ensemble feature selection, electionn process  
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An Effective Paradigm for Diagnosis of Epileptic 

Seizures: GRU-CNN Architectures as a Tool for 

Modeling EEG Signals 

Maryam Nikoupour - Mohammad Reza Keyvanpour - Seyed Vahab Shojaedini 

Abstract: Epilepsy is a neurological disorder characterized by repeated and 

unprovoked seizures. Electroencephalography (EEG) is an important tool for 

identifying epilepsy. Using a deep learning algorithm for automatic diagnosis 

in medical applications, such as epilepsy signal classification, which replaces 

the time-consuming process of visual inspection by specialists, is one of the 

most influential challenges of the past few years. This paper introduces a deep 

learning approach developed for the multi-label classification of epileptic 

seizures. To classify epileptic seizure patients, the epileptic seizure data set of 

the UCI machine learning repository has been used. The dataset has 11500 

samples, and each sample contains 178 features. The obtained results indicate 

that the use of the proposed method may improve the diagnosis of epilepsy 

based on different criteria, mostly by an extent of 7% compared to the existing 

methods, which are based on long short-term memory (LSTM) and encoders. 

In this way, gated recurrent unit (GRU)-based methods may be developed and 

applied as a choice with suitable potential in the direction of classifying EEG 

signals for epilepsy diagnosis. 

Keywords: Electroencephalogram (EEG), Epilepsy seizure, Deep Learning 
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A Hybrid Deep Learning Network for Sentiment 

Analysis on SemEval-2017 Dataset 

Bahar Sar Saifee - Jafar Tanha - Mohammad Aeini 

Abstract: Nowadays, the vast amount of information on the internet enables 

people to be informed of other thoughts and ideas quickly and get an insight to 

use in their decisions. Knowing how people feel about a person or event can 

significantly impact the decisions of individuals and organizations. With the 

advent of social networks and their high popularity, most people tend to share 

their opinions on the internet. Analyzing these feelings on social networks, as a 

good representation of society, can help make organizational decisions and 

forecast important events. Therefore, processing large volumes of information 

is a challenge that many researchers have considered. This study aims to present 

a new approach to analyzing emotions and detecting the polarity of the opinions 

of Twitter social network users using deep learning algorithms. The use of deep 

learning networks on textual data requires pre-processing and text conversion 

into vector space, so textual data will be transformed into vector space using the 

word embedding structure. This study analyzes the Twitter social network due 

to its data availability and significant application in emotion classification and 

uses the SemEval-2017 Task 4 dataset. We propose a hybrid model of the 

LSTM, CNN, and GRU networks, using CNN to extract the text features and 

the LSTM and GRU networks to preserve long-term dependencies. Moreover, 

we handle an imbalanced dataset using data augmentation techniques. Then we 

evaluate the performance of the proposed model using multiple metrics. The 

results show that our proposed method is about 10% better than previous related 

works. 

Keywords: sentiment analysis, twitter social network, deep learning, natural language 

processing 
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Predicting Users’ Demographic Features Based on 

Searched Queries and Installed Apps and Games 

Ghazal Kalhor - Behnam Bahrak 

Abstract: Employing various strategies to catch interest in using online app 

stores has become a common trend in recent decades. One of the dominant 

factors in determining the success of online businesses in this area is whether 

they have information about users’ demographic features such as gender or age. 

In this study, we try to detect these features based on the list of installed 

applications, installed games, and searched queries collected from an Iranian 

mobile application store. For this goal, we use a variety of machine learning 

techniques to identify which model has a higher performance in these 

classification and regression tasks. Our findings show that we can detect the 

genders with a balanced accuracy of 0.76. Also, we achieve 10.02 as the RMSE 

for age predictions and an accuracy of 0.60 in determining users’ age groups. 

Keywords: online business, gender, age, Installed app, search query, machine learning  
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Deceptive Review detection Using GAN enhanced by 

GPT structure and score of reviews 

Maryam Tamimi - Mostafa Salehi - Shaghayegh Najari 

Abstract: These days almost every people use online platforms, some users 

check others’ reviews before deciding to take any action. According to the 

importance of submitted reviews, they can cause business success or failure, so 

there would be an opportunity for deceptive review production, therefore 

detection and deletion of these reviews from online platforms will be an 

essential task. Different approaches from Machine Learning (ML) to the recent 

Neural Networks (NN) have been used to detect deceptive reviews. Along with 

the power of Generative Adversarial Networks (GAN) in generating data with 

a distribution close to original data, those have been used to detect deceptive 

reviews in recent years to obviate the lack of sufficient labeled data. Generative 

Pre-trained Transformers (GPT) that are powerful in text and language 

processing have also been used besides GAN architecture for deceptive review 

detection. Especially, in deceptive review detection, most of the works are based 

on just textual features without considering other metadata or behavioral 

features. In this paper, we have proposed a new approach called 

Score_GPT2GAN to consider the review’s scores by the regularization concept 

to the GAN structure besides textual data. Evaluation results in comparison 

between our method and SpamGAN_GPT2 have shown an increase in the 

accuracy of 1.4% on the TripAdvisor dataset and 3.8% on the YelpZip dataset. 

Keywords: Deceptive review detection, Generative Adversarial Network 

(GAN), Generative Pre-trained Transformer (GPT), text feature,behavioral 

feature 
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Improving Fault Tolerance of LoRaWAN With 

Predicting Packet Collision 
Reza Rezazadeh - Yasser Sedaghat - Ismail Ghodsollahee Ghodsollahee - 

Farzad Azizi 

Abstract: the dependability of IIoT functionality is strongly influenced by its 

communication protocols. One of the most popular communication standards 

for the Internet of Things, whose features make it attractive in the IIoT field, is 

LoRaWAN. LoRaWAN can be considered a low-consumption competitor to 

cellular networks. This protocol has important features such as long-range 

coverage, low energy consumption, and a low implementation cost. Although 

the LoRaWAN features make it a good choice for IoT applications, the 

existence of real-time constraints and a harsh environment in the IIoT field 

make it a challenge for network designers to guarantee the dependability of IIoT 

networks with LoRaWAN. Therefore, in this paper, to overcome this challenge, 

a novel method is presented for improving energy consumption efficiency, 

latency, and fault tolerance of the LoRaWAN protocol. The evaluation results 

show that the proposed method improves packet delivery and latency rate by 

11% and 21% compared to standard LoRaWAN. 

Keywords: LoRa،LoRaWAN،Energy Consumption،Latency،Fault Toleranc 
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Multi-objective Optimization for Neural Network 

Structure 
 

Maryam Shokoohi - Mohammad Teshnehlab 

Abstract: This study presents a new algorithm for training flexible perceptron 

multilayer neural networks. This algorithm is based on the multi-objective 

evolutionary optimization and tries to find the smallest optimal structure 

simultaneously by reducing the network error. In this method, a compatibility 

is established between the mean squared error and the vector length of the 

parameters of the activation functions by using flexible neurons which cause a 

greater degree of freedom leading to a faster convergence of the neural network. 

Then, the network structure decreases and the problem of overfitting and local 

minimum is prevented based on the values of these parameters and the use of 

the integration method of neurons. Moreover, it increases the power of the 

generalizability of the neural network. This method was used for classification 

problems, and the results were compared with AMGA, BCPA, LASSO, and 

Early Stopping methods. Based on the results, the algorithm proposed in this 

study usually works better compared to the similar algorithms. In addition, the 

proposed algorithm is a systematic method for finding the optimal neural 

network structure. 

 

Keywords: Neural Network،Optimization،Overfitting،Local minimum، 

Generalizability، Classification  
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Identification important nodes in diffusion process by 

User Experience on social network 

Farzaneh Kazemzadeh - Ali Asghar Safaee - Mitra Mirzarezaii 

Abstract: The influence maximization problem (IMP) has been proposed in 

social networks. Nowadays, it is considered an important and practical problem 

due to the earnings potential by identifying a set of influential nodes, and 

therefore, it has been attracted by many researchers. This problem seeks to 

identify a set with K nodes among the social network nodes to maximize the 

influence and diffusion of information in that community. Algorithms proposed 

by other researchers have many shortcomings in terms of accuracy and run time 

of the algorithm. Hence, this article aimed to find the best, most accurate, and 

fastest solution to the problem. The article presented the UXM algorithm and 

used the User Experience criterion for the first time to solve this problem. At 

first, taking into account the reach club phenomenon and using criteria such as 

clustering coefficient, degree and also using user experience, nodes with more 

influence have been selected as the primary candidate set. Then, according to 

the component nodes, K final influential nodes have been selected. In this way, 

it could identify the set of nodes as accurately as possible with high efficiency 

in the shortest possible time. The evaluation of this algorithm and its 

comparison with other algorithms indicated excellent results in terms of run 

time and accuracy in selecting the set of nodes by the proposed algorithm. 

Keywords: Influence maximization problem, Influence spread, Reach club, Percolation 
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Predicting the neural response of primary visual 

cortex (v1) using deep learning approach 

Sajjad Abdi Dehsorkh - Reshad Hosseini 

Abstract: One of the most important parts of the brain is the visual cortex, 

which receives data from the visual system as input and, by a hierarchical 

processing, leads to our understanding of the scene. Despite the efforts in recent 

years, predicting the neural response to the natural stimuli by the best models 

proposed for the primary visual cortex has not performed well to date. However, 

the results obtained from machine learning show that deep neural networks are 

able to learn nonlinear functions to process visual information. In this study, a 

new approach to modeling V1 neural activity is presented which is based on the 

VGG-19 deep network. In this approach, inspired by the function of the visual 

cortex of the brain, a structure is introduced that by adding a convolutional 

network causes the model to pay attention to important parts of the input. In this 

structure, a mask is created using the receptive field of the brain neurons and is 

added to the middle layers of the deep network. The use of this mask makes the 

network to be more influenced by the areas of the image to which brain neurons 

are more sensitive. The proposed deep network training shows that the results 

obtained from predicting the neural response to natural stimuli are faster and 

more accurate than previous models. 

Keywords: primary visual cortex, visual cortex modeling, attention mechanism in brain 

data, visual cortex of the brain, deep learning 
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An Approximate Method for Spatial Task Allocation 

in Partially Observable Environments 

Sara Amini - Maziar Palhang - Nasser Mozayani 

Abstract: Multi-robot task allocation has many applications in the real world. 

Robots often have noisy or local sensor readings, making their workspace 

partially observable. This paper proposes a partially observable spatial task 

allocation algorithm, called POSA, that extends the subjective self-absorbed 

view of E-FWD, a task allocation algorithm for a fully observable environment. 

POSA uses Partially Observable Monte-Carlo Planning (POMCP) to evaluate 

the value of the successor belief states. Simulations show that POSA can reach 

the performance of E-FWD, even though it has partial observability rather than 

full observability. POSA also has a better convergence rate because it uses 

Monte-Carlo simulations that estimate the value of suitable locations of search 

space and does not have to evaluate the value of all parts of the search space. 

Keywords: task allocation, partially observable world, teamwork, multi-robot systems, 

Monte-Carlo planning 
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PFNet: Real-Time Semantic Segmentation on High-

Resolution Images 

Hosein Seraj - Ali Ahmadi 

Abstract: In recent works, semantic segmentation architectures with high 

accuracy have been proposed, but these networks have a major drawback that 

they have a high computational cost and cannot be used in real-time networks. 

In this paper, we present a real-time encoder-decoder network that solves the 

problem of high computational cost and at the same time has high accuracy. Our 

network is able to encode multi-scale contextual information by using a pyramid 

pooling module (PPM), and feature fusion block (FFB). Also, we have used a 

new loss function which is a combination of cross entropy and dice loss 

functions. For the architectural backbone, we use 2 series of architecture, 

Resnet, and DFNetv. A comprehensive set of experiments on the Cityscapes 

dataset demonstrates that our system achieves an accuracy that is near to the-

state-of-the-art. Our model has 20.3M parameters and is able to run at over 20.4 

FPS in a single RTX 3060 laptop GPU. Considering the trade-off between 

accuracy and speed on CityScapes dataset, our approach is one of the best 

models in the field of image semantic segmentation. We demonstrate the 

effectiveness of the proposed model on Cityscapes datasets, achieving the 

validation set performance of 78.1% MIoU. 

Keywords: real-time, semantic segmentation, encoder-decoder, high-resolution image, 

convolutional neural network 
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Predicting the Load Capacity of 4G Cellular 

Networks with Deep Learning 

Hamid Azadegan - Farzaneh Esmaili 

Abstract: Predicting the capacity of cellular communication networks is an 

important factor to provide better services to subscribers. As the number of 

mobile subscribers increases, the network load and user experience would grow. 

By predicting the channel quality indicator (CQI) as a main factor in the network 

performance and spectral efficiency, it is possible to check the experimental 

quality in terms of appropriateness for the desired environment. In this article, 

it has been tried to investigate the performance of the mobile phone network 

capacity of Mobile Telecommunication Company of Iran (MCI) using CQI 

prediction employing deep learning methods. To increase the accuracy of the 

proposed deep network model, hand designed features such as frequency band, 

physical resource block (PRB), the number of surrounding cells within a radius 

of 2.5 km, download/upload payload, and modulation are extracted and fed as 

the model input. The proposed model can predict the CQI with 96% mean 

absolute error rate on the real dataset of cell stations. 

Keywords: Channel Quality Indicator, deep learning, Event, cellular communication 
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A drug recommender system Based on Collaborative 

Filtering for Covid-19 patients 

Narges Mohebbi - Meysam Alavi - Mehrdad Karegari –  

Hamidreza Mirbehbahani - Amir behnam Kharazmy 

Abstract: The epidemic caused by a new mutation of the coronavirus family 

called Covid-19 has created a global crisis involving all the world's countries. 

This disease has become a severe danger to everyone due to its unknown nature, 

high spread, and inability to detect the infected. In this regard, one of the 

important issues facing patients with Covid-19 is the prescription of Drugs 

according to the severity of the disease and considering the records of 

underlying diseases in people. In recent years, recommender systems have been 

developed significantly along with the advancement in information technology 

and artificial intelligence, which is one of its applications in various fields of 

medical sciences. Among them, we can refer to recommending systems for the 

prevention, control, and treatment of diseases. In this research, using the 

collaborative filtering approach as one of the types of recommender systems as 

well as the K-means clustering algorithm, a Drug recommendation system for 

patients with Covid-19 in the treatment stage of the disease is presented. The 

results of this research show that this recommender system has an acceptable 

performance based on the evaluation criteria of precision, recall, and F1-score 

compared to the opinions of experts in this field. 

Keywords: Covid-19, recommender system, collaborative filtering 
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Virtual machine placement strategy using clustering 

and genetic algorithm for increasing cloud 

performance and power saving 

Seyed alireza Sajadinia - Alireza Yari 

Abstract: Cloud computing is one of the most critical technologies of the 

century. However, it faces many challenges in both the adoption and operation 

phases. In the bigger picture, resolutions leading to increasing performance and 

decreasing costs are highly valued. Cloud computing has two types of expenses, 

Initial costs and routine expenditures such as human resources, maintenance 

fees, and electricity bills which form a significant part of the total costs of cloud 

infrastructure. Improving efficiency using optimal resource usage and 

decreasing energy waste would be possible through correct resource allocation. 

Intelligent algorithms can achieve maximum efficiency by placing virtual 

machines in the minimum number of physical servers and using the resources 

of these servers to the best. The main goal is to reduce electricity consumption 

and the cooling required for under-utilized servers. The proposed algorithm of 

this research uses a multi-objective genetic algorithm and clusters the virtual 

machines to reduce the genetic algorithm execution time. The evaluation of the 

proposed algorithm implementation indicates that in this method convergence 

time is faster than the algorithms that lack clustering. As the secondary 

objective, the proposed algorithm distributes network traffic between physical 

servers to reduce network bottlenecks. 

Keywords: Virtual machine, bin-packing problem, genetic algorithm, cluster algorithm 
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A Noval Reduced Particle swarm optimization with 

Improved learning strategy and crossover operator 

Mina Nazari - Mohammadreza Parvizimosaed - Mehdi Esnaashari - Amirhosein 

Damia 

Abstract: In terms of balancing the exploration and exploitation capabilities of 

the PSO method in order to increase its resilience, this work provides a unique 

particle swarm optimization with enhanced learning techniques and a crossover 

operator (LSCPSO). Each particle is updated depending on the simplified 

equations in the first stage. The proposed LSCPSO method then employs a self-

learning technique in which each particle (personal best) learns from k better 

particles in the current population. Then, a crossover step is introduced to the 

algorithm in the subsequent stage. After taking the k global best (gbest particle), 

the crossover is performed. This method strengthens the LSCPSO algorithm's 

capacity for social learning and global exploration. In subsequent trials, the 

performance of the LSCPSO algorithm is compared to that of five sample PSO 

variations. The benchmark function test results show that the proposed ILSPSO 

algorithm has much better overall performance than the other PSO variations 

that were looked at. 

Keywords: Reduced Particle swarm optimization, self-learning strategy, personal best, 

global best, Crossover operator 
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Leveraging Model Driven Techniques for Designing 

Web-based GIS Systems 

Zohre Hashemian - Bahman Zamani - Mansour Adibi 

Abstract: Nowadays, Web-based Geographic Information Systems (Web-GIS) 

play an essential role in many organizations that provide services to people via 

the Internet. Although Web-GIS systems are built based on well-known 

standards and have common features, the problem is that building such systems 

needs expertise and includes high development costs; hence most organizations 

do not have enough resources to build their own GIS. To address this problem, 

we propose a model driven approach that enables the developers to generate a 

Web-GIS automatically. Our approach includes a metamodel as a domain 

specific modeling language that covers the main concepts of a Web-GIS, a 

variety of map controls, and different layer types. We also provide a 

transformation engine that automatically generates the final code of a Web-GIS 

from the model designed using our metamodel. To evaluate the proposed 

approach, we designed a simple system to show that the metamodel covers the 

main concepts of a Web-GIS and the generated code leads to the 

implementation of the system without any manual changes. 

Keywords: Geographic Information Systems, Web-GIS, Web-based GIS, Model 

Driven Engineering 
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SDGC: Software Defined Game Clustering for Jitter 

Optimization 

Amir Mahdi Ajoodani - Mohammadreza Ghafari - Emma Dennis-Knieriem 

Abstract: Today, with the expansion of computer network users, it is difficult 

to meet the best Quality of Service (QoS) required for end users. Considering 

the increasing passion for cloud-based services e.g., games on the cloud, 

improving the QoS provided is also of great importance. According to this, the 

use of up-to-date technologies such as Software Defined Networks (SDN) and 

artificial intelligence could help improving the acceptable required QoS by the 

gamers. The objective of this article, is to deal with this problem by examining 

some popular games with different resolution qualities. It has been shown that 

by sending UDP traffic and applying prioritization based on defined rules an 

eye-catching improvement in jitter would achieve. The experimental results 

shows that our proposed method improved 34% reduction on jitter for higher 

priority games and a 3% improvement for all games. 

Keywords: QoS, Jitter, SDN, Artificial intelligence, Improvement, Cloud 

Gaming 
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 Distinguishing between Tip-Toe and Normal Gaits 

using Knee Angle Signal from the Skeleton Data 

Gathered by using OpenPose Module 
Shahzad Moghimifar - Fardad Farokhi 

This article offers a novel method for human gait recognition with OpenPose 

Module. The suggested technique emphasizes the detection of specific 

uncommon gait like tiptoe. Methods: For this purpose, an OpenPose module 

was employed to extract skeleton and joints, and the gaits in straight walking 

were obtained by using knee signal. Additionally, the similarity between the 

detected and normal (as reference) gaits was assessed with a dynamic time 

warping algorithm. Resultss: The algorithm outputs, normalizing factor, and 

unnormalized distance between input and reference signals were utilized to 

classify the normal and tiptoe gaits. Two features were selected as the most 

important features for classification. The proposed approach was tested among 

70 individuals, which reached an accuracy of 92% between tiptoe and normal 

walking. Conclusions: The strong correlations with reference measurements 

support the recommended method for estimating tiptoe gait. The knee angle 

analysis during gait can be considered an identifier in other walking disorders. 

The mentioned difference may be a particular identifier for each walking 

disease. Accordingly, the present study results reflected the potential of the 

suggested approach to be used in identifying other walking disorders. Besides, 

walking evaluation can be done by getting similar to a typical gait. 

Keywords: Gait detection،Gait classifier،Dynamic time warping (DTW)،Tip-

toe  walking، OpenPose module 
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  Evaluating LeNet Algorithms in Classification Lung 

Cancer from Iraq-Oncology Teaching 

Hospital/National Center for Cancer Diseases 
Jafar Abdollahi 

The advancement of computer-aided detection systems had a significant impact 

on clinical analysis and decision-making on human disease. Lung cancer 

requires more attention among the numerous diseases being examined because 

it affects both men and women, increasing the mortality rate. LeNet, a deep 

learning model, is used in this study to detect lung tumors. The studies were run 

on a publicly available dataset made up of CT image data (IQ-OTH/NCCD). 

Convolutional neural networks (CNNs) were employed in the experiment for 

feature extraction and classification. The proposed system was evaluated on 

Iraq-Oncology Teaching Hospital/National Center for Cancer Diseases datasets 

the success percentage was calculated as 99.51%, sensitivity (93%) and 

specificity (95%), and better results were obtained compared to the existing 

methods. Development and validation of algorithms such as ours are important 

initial steps in the development of software suites that could be adopted in 

routine pathological practices and potentially help reduce the burden on 

pathologists. 

Keywords: Classification،Lung cancer،LeNet،CT images،Deep learning 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

(Regular Paper) 6710-csicc 

   Smart Irrigation System in Tunnel forming Using 

IoT 
Reehan Ali Shah Syed - Ali Raza - Rida Bibi Syed - Muhammad Bux Alvi - 

Kashif Hussain Memon - Dileep Kumar 

Agriculture plays a vital role in the development and advancement of any 

country. In Pakistan, agricultural production is being affected by several factors 

such as lack of technology, pesticides and the major problem is mismanagement 

of water irrigation system. This work helps to modernize the traditional 

agriculture methodologies by employing automation and IOT based techniques. 

The aims are to monitoring of the field environment by using sensors that will 

sense the field parameters, it has the capability to irrigate the fields, and it will 

also control and automate the water irrigation system in the fields. Moreover, 

the main objective is to create an autonomous irrigation that does tasks of 

irrigation senses moisture in the soil and performs action accordingly. 

Keywords: Internet of Things (IoT)،Irrigation System،Machine Learning 
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   SBSN: Harvesting Stable Body Sensor Node by An 

Energy Efficient Adaptive Method 
 

Razieh Mohammadi - Zahra Shirmohammadi 

Abstract—Wireless Body Area Networks (WBANs) are an efficient solution to 

monitor the vital signs of patients. In WBAN, the sensors’ operation stops as 

soon as the battery is discharged. Hence, it is expected that sensors can continue 

their operations stably to provide stable services. The problem of sensors' 

stability can solves by using energy harvesters and providing unlimited energy, 

but the main challenge is that the energy harvested at different times has 

different rates, and this problem prevents the self-sustainability of the sensors. 

Therefore, energy-saving methods should be taken into consideration along 

with energy-harvesting techniques. The sampling operation has the highest 

energy consumption in WBAN. Adaptive sampling methods conserve energy 

to a high degree. This study proposes a new method of combining energy 

harvesting technique and adaptive sampling to create a stable body sensor node 

(SBSN). In SBSN, sensors are classified into three classes based on their energy 

levels. The rate of sampling in each class is determined according to various 

methods considering energy levels to ensure the self-stability of the sensors. 

The energy level is relatively high in the first class; the sampling rate in this 

class is determined according to the variance of vital signs, patient risk, and the 

value of the pivot sensor. In the second class, the sampling rate is determined 

based on the harvestable energy quality to save and efficient use of harvested 

energy. In the third class, the aim is to enhance the energy level of the sensor 

and prevent its failure. Simulations indicate the proposed method can adjust the 

sampling rate according to the energy level of the sensor and vital signs 

variations, and thus can ensure the self-stability of the sensor. In addition, 

compared to similar approaches, it keeps the energy level of the sensors up to 

2.9 times higher on average. 

Keywords: Body Sensor Node،Energy Harvesting،Energy Efficiency، 

Adaptive sampling rate، Paint risk 

 

 



69 
 

(Regular Paper)1082 -csicc 

   A Persian ASR-based SER: Modification of Sharif 

Emotional Speech Database and Investigation of 

Persian Text Corpora 
Ali Yazdani - Yasser Shekofteh 

Abstract— Speech Emotion Recognition (SER) is one of the essential 

perceptual methods of humans in understanding the situation and how to 

interact with others, therefore, in recent years, it has been tried to add the ability 

to recognize emotions to human-machine communication systems. Since the 

SER process relies on labeled data, databases are essential for it. Incomplete, 

low-quality or defective data may lead to inaccurate predictions. In this paper, 

we fixed the inconsistencies in Sharif Emotional Speech Database (ShEMO), as 

a Persian database, by using an Automatic Speech Recognition (ASR) system 

and investigating the effect of Farsi language models obtained from accessible 

Persian text corpora. We also introduced a Persian/Farsi ASR-based SER 

system that uses linguistic features of the ASR outputs and Deep Learning-

based models. 

Keywords: Speech Emotion Recognition،Automatic Speech Recognition، 

Persian corpora، ShEMO dataset، Acoustic and Linguistic Features 
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   Henry V: A linear time algorithm for solving the N-

Queens Problem using only 5 patterns 
Ali Dehghani - Reza Namvar - Abdullah Khalili 

Abstract— It has been known that the time complexity of finding a solution to 

the N-Queens, a classic problem with many applications in computer science is 

Nondeterministic Polynomial (NP). Many different approaches has been 

proposed for solving the problem since its first presentation in 1848 including 

genetic algorithms, brute force search and propositional logic statements. In this 

paper, a novel idea called Layouts has been proposed to solve this problem in 

θ(n) time complexity. Layouts are patterns for placing queens on the 

chessboard. Correctness of the proposed approach has been proven for all 

natural numbers using proof by contradiction and exhaustion. It is shown that 

by using only 5 layouts, N-Queens with any size can be solved in linear time. 

The proposed approach has been tested by being applied to 60 different sizes of 

the N-Queens problem where the size has been chosen by generating a random 

number between 1000 and 10000. 

Keywords: N-Queens،Time Complexity،Pattern،Proof by Exhaustion،Mathematics Puzzle 
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   A Comprehensive Architecture Platform for 

Smarter Universities 
Kalahroodi - Mohammad Fatemipour Sharabiany 

Abstract— One of the most crucial infrastructure requirements of integrated 

systems is designing and providing a comprehensive architecture for 

implementation, support and improvement of their smart services or platforms. 

And without exception, smart University would also require a responsive 

architecture for the integration and consolidation of its current and future 

systems and services. Providing higher level of academic services, integration 

and consolidation support, and cost accounting (including "cloud storage", 

"computing", "network communication and bandwidth" and energy 

consumption) can be placed as pivotal issues among smart university services. 

In this article, a basic definition of a smart university and its integrated services 

will be presented at first. Then, strengths, weaknesses and covering range of 

conventional smart systems architectures are examined and compared. In the 

following, a novel perspective of smarter universities and regarding 

consolidated services are introduced and a comprehensive architecture for the 

establishment of smart university services and systems is presented. afterward, 

layers of this architecture, their efficiency and connections are examined. 

Finally, the covering and responsiveness of the comprehensive architecture are 

examined from different perspectives; And in an actual example, its 

optimization is compared to a previously proposed architecture that was 

implemented in Shahid Beheshti University of Tehran-Iran. In addition, as well, 

the other results are thoroughly discussed. 

Keywords: Smart University،Integration،Consolidation،Comprehensive 

Architecture 
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   DeepSentiParsBERT: A Deep Learning Model for 

Persian Sentiment Analysis using ParsBERT 
 

Omid Davar - Gholamreza Dar - Fahimeh Ghasemian 

Abstract— Social media has provided a platform for sharing opinions and 

feelings on a variety of topics. Automated analysis of these opinions is of 

particular importance to business organizations for improving their products 

and services. In recent years, deep learning techniques have become very 

popular due to their high efficiency. Several DNN models have been proposed 

for the task of sentiment analysis and their performance is promising. In this 

paper, a new deep architecture consisting of ParsBERT and Bidirectional LSTM 

models (DeepSentiParsBERT) is proposed for the sentiment analysis of Persian 

texts. Results from comparison with the most recent state-of-the-art models 

show the superiority of DeepSentiParsBERT on the Digikala corpus (91.57% 

F1-Score).  

Keywords: Persian،Sentiment Analysis،Deep Learning،BERT،LSTM 
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استخراج  تیگفتگوگر با قابل یبرا هیدادگان و مدل پا یۀته

 اطالعات

فردمهرنوش شمس - یپگاه صفر  

ر آمده و سازی تعامل انسان و رایانه به شمابات یکی از اجزای اصلی در هوشمندگفتگوگر یا چت چکیده:

رسی در این زمینه شکل گرفته است. در این مقاله، گفتگوگری فا های زیادیدر سالهای اخیر پژوهش

ن نام تواند با کاربر حول مسا ل روزمره گفتگو کرده و اطالعات شخصی همچوپیشنهاد شده است که می

ستقیم را مطرح مفرد، سن، شغل، تعداد فرزندان و... را استخراج نماید. بنابراین، سیستم باید حداقل سوال 

تواند فتگوگر میعوض، خود فرد را ترغیب به بیان اطالعات نماید. اطالعات استخراج شده از این گکرده و در 

ای وعه دادهبرای این منظور، مجم .گرها مورد استفاده قرار گیردهایی همچون توصیهدر گام بعد در سیستم

آوری شد ای برخط جمعهاندازی سامانهای خزش، ترجمۀ بخشی از پیکرۀ پرسوناچت و همچنین راهبه روش

سازی با افزونه ای برای توسعۀ واحد درک معنا قرار گرفت.زنی، با مدلی مبتنی بر برت، پایهو بعد از برچسب

بر اساس  ها برای سه شکاف پرتکرارِ نام، شغل و سرگرمی، عملکرد مدل برای شکافخودکار این دادهنیمه

F1  سخ هم رسید. در واحد تولید پا %۱/۹۰ضوع کلی گفته به و بر حسب دقت هم برای تعیین مو %8۱به

و  8۱/۱ها، سرگشتگی بر روی مجموعۀ آزمون به بر روی تمام داده دنباله-به-با آموزش مدل دنباله

ROUGE-1  رسید. ۷/۰به 

درک  واحد ،یسازافزونه داده، یآورجمع ،یاستخراج اطالعات شخص گفتگوگر، کلمات کلیدی:

 پاسخ دیواحد تول معنا،
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سنتینل بر  های سری زمانی ماهوارهبندی محصوالت کشاورزی با دادهدسته

 مبنای یادگیری خود نظارتی

 محمدصادق سالمی  -محمدتقی منظوری  -مهنوش غفوریان 

ستن است. دان ازدور در کشاورزیترین کاربردهای سنجشبندی محصو ت زراعی یکی از مهمدسته چکیده:

ند است. اینکه چه محصو تی در مزارع وجود دارد هم در مقیاس خرد و هم در مقیاس کالن بسیار ارزشم

ول و های کشاورزی، مدیریت محصتوان برای طراحی و اجرای سیاستبه عنوان مثال از این اطالعات می

نیاز برای اجرای ه عنوان یک پیشتوان بت مین امنیت غذایی استفاده کرد. همچنین از این اطالعات می

ستفاده ها در مقیاس مزرعه مانند نظارت و تشخیص ناهنجاری در طول چرخه رشد محصو ت اسایر برنامه

 کرد. 

روش  در قالب یک 2-و سنتینل ۱-ی سنتینلهای سری زمانی ماهوارهما در این مقاله با همجوشی داده

صحت ل به های نوری و راداری سنتینز اطالعات موجود در دادهگیری کامل ایادگیری خود نظارتی با بهره

هبود یافته و بهای قبلی در برابر انسداد ابر رسیدیم و نشان دادیم که عملکرد مدل در مقایسه با مدل ۹8٪

 های کوچک و نامتعادل مقاوم است.دادهمدل در برابر مجموعه

جوشی هم های سری زمانی،داده ری خود نظارتی،یادگی بندی محصو ت کشاورزی،دسته کلمات کلیدی:

 ی سنتینلماهواره ها،داده
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 یریادگیوب با استفاده از  یکاربرد یهااستخراج رفتار برنامه

 یتیتقو

 نژادمحمدرضا عباس -نژاد عباس یمحمدمهد

توسط  استفاده گسترده آنها لیوب به دل یکاربرد یهابرنامه یریپذنانیو اطم تیفیامروزه ک چکیده:

. استخراج رفتار ردیگو آزمون قرار ب یابیمورد ارز یو کارکرد یتیمانند امن یگوناگون یهااز جنبه دیکاربران با

دشوار و  یبه صورت دست فتارمهم است. استخراج ر اریآنها بس تیفیک یابیوب در ارز یکاربرد یهابرنامه

 یهاامهحالت برن یبزرگ بودن ف ا لیاستخراج رفتار به دل یخودکار برا یهاوشر نیاست. همچن برنهیهز

استخراج  یخودکار برا یهاروش نی. بنابراستندیوب و زمان محدود قادر به پوشش کامل رفتار آنها ن یکاربرد

بزرگ  اریحالت بس یها در ف ابرنامه نیا یمناسب کارکردها ششوب با چالش پو یکاربرد یهارفتار برنامه

اج رفتار استخر یبرا یتیتقو یریادگی هیروش بر پا کیپژوهش  نیآنها و در زمان محدود روبرو هستند. ا

ه تعامل با ب یتیتقو یریادگی هیبر پا یشنهادیروش پ گرید یانی. به بدهدیوب ارا ه م یکاربرد یهابرنامه

آن  یکارکردها واستخراج  ج،یوب به تدر یکاربردتعامل، رفتار برنامه  نی. در اپردازدیوب م یاربردبرنامه ک

گرفته  قرار یوب مورد بررس یبرنامه کاربرد نیچند یبر رو یشنهادیروش پ ی. اثربخششودیپوشش داده م

وفق است موب  یکاربرد یاهدر استخراج رفتار برنامه یشنهادیکه روش پ دهدینشان م یابیارز جیاست. نتا

 .رسدیوب در استخراج رفتار آنها م یکاربرد یهابرنامه یدهااز کارکر یشتریو به پوشش ب

 یتیتقو یریادگی وب، یکاربرد برنامه ،یمدل رفتار کلمات کلیدی:
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بررسی راهکارهای افزایش قابلیت اطمینان و دسترس پذیری   

 در سامانه های مراقبت سالمت مبتنی بر مه

 امیرمهدی حسینی منزه -علی جوادی  -یه علی اعظم مهد

های ر سامانهبسالمت، تأثیر بسزایی  های مراقبتهای اخیر پیشرفت اینترنت اشیاء در سامانهدر سال چکیده:

های کنند و بر اساس دادهکنترل سالمت بیمار داشته است. حسگرها عال م حیاتی بیمار را ثبت می

ود شصورت اشتباه هشدار داده که هشداری اعالم نشود و یا بهدهند. درصورتیشده هشدار میآوریجمع

پذیری و افزایش ناپذیری را برای بیمار در پی داشته باشد. بنابراین دسترسممکن است صدمات جبران

ت مه دیگر، محاسباهای مراقبت سالمت، موضوع حا ز اهمیتی است. ازطرفیقابلیت اطمینان در سامانه

عنوان ی مه بهاست.  یهوان یک رویکرد کارآمد برای استفاده در کاربردهای اینترنت اشیاء معرفی شدهعنبه

ا دستگاه گیرد و به دلیل فاصله کم منابع پردازشی بیک واسط بین حسگرها و مراکز داده ابری قرار می

است پاسخ در  اربردهایی که نیازیابد. کاهش تأخیر در کتوجهی کاهش میاینترنت اشیاء، تأخیر به طور قابل

ر واقع در درنگ از اهمیت زیادی برخودار است. دی زمانی مشخص آماده شود همانند کاربردهای بییک بازه

ابسته است. ودرستی پاسخ بلکه به زمان رسیدن پاسخ نیز تنها بهاین کاربردها قابلیت اطمینان سامانه نه

 ماتسالمت، به دلیل اهمیت تداوم در ماندگاری خد ی مراقبتهاهمچنین بحث مصرف انرژی در سامانه

منظور های پیشین از معیار کاهش مصرف انرژی بهموردتوجه است. در بسیاری از پژوهش (پذیریدسترس)

های روش پذیری استفاده شده است. در این پژوهش، ما به بررسی انواعافزایش قابلیت اطمینان و دسترس

نیز، یک  پردازیم. در انتهاپذیری و قابلیت اطمینان میدرنتیجه آن افزایش دسترس کاهش مصرف انرژی و

رف انرژی برداری بهینه برای کاهش مصگرفته و نرخ نمونهبرداری ضربان قلب مورد بررسی قرارروش نمونه

 .استپذیری و قابلیت اطمینان براساس مشاهدات پیشنهاد شدهو افزایش دسترس

 پذیری،قابلیت اطمینانمحاسبات ابری،محاسبات مه،مصرف انرژی،دسترس  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

csicc-1166 (Regular Paper) 

های تعریف یک روش مسیریابی آگاه از ازدحام بار در شبکه  

 توسعه یافته A* شده ی نرم افزاری با استفاده الگوریتم

 سو  یاسر علمی -سمیه ایزدی  -علی اکبر نقابی 

اده از شبکه تعریف شده ی نرم افزاری یک فناوری جدید در شبکه های کامپیوتری است که استف چکیده:

نعطاف پذیرتر اآن در حال گسترش است. این تکنولوژی باعث می شود تا شبکه ها قابل برنامه ریزی تر و نیز 

ژی توازن شبکه، وجود یک استراتشوند. برای به دست آوردن حداکثر مقیاس پذیری و نیز افزایش عملکرد 

ها، گم  بار ضروری است. ازدحام لینک در شبکه باعث ایجاد برخی مشکالت مانند تاخیر در ارسال بسته

تراتژی شدن بسته ها و نیز افزایش زمان صف می شود. برای غلبه بر این مشکالت بهره گیری از یک اس

رای مسیریابی بروشی  A *است تا با استفاده از الگوریتمتوازن بار لینک مفید است. در این تحقیق سعی شده 

ینک ها بهترین لترافیک در شبکه های تعریف شده ی نرم افزاری ارا ه شود. روش ارا ه شده با بررسی ازدحام 

های یافته هایی برقرار می شود.مسیر را انتخاب می کند و بدین صورت توازن بار لینک ها در چنین شبکه

ا مورد مقایسه سازی نشان داده است که الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم هایی که با آنههحاصل از شبی

 .اری داردهای تعریف شده ی نرم افزقرار گرفته است، کارایی بهتری در بهبود تعادل بار لینک در شبکه

 SDN،توازن بار،A* شبکه تعریف شده ی نرم افزاری،الگوریتم  کلمات کلیدی:
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csicc-1168 (Regular Paper) 

های عصبی سازی اسپینترونیک ضرایب سیناپسی شبکهپیاده   

 مصنوعی

 

 رامین رجایی -محمود تابنده  -سعید باقری شورکی  -بیگی ایمان علی

 در های هوش مصنوعی یکی از پرکاربردترین مباحثافزاری الگوریتمسازی سختامروزه پیاده چکیده

خش ترین و پرکاربردترین بهای عصبی مصنوعی به عنوان اصلیمقا ت و صنعت الکترونیک است. شبکه

ز یا الهام گرفته ا )Neuromorphic (گونسازی محاسبات عصبهای هوش مصنوعی جهت پیادهالگوریتم

 واصلی نرون ها که از دو قسمت شوند. در این شبکهشناخته می )inspired-Bio (فرآیندهای زیستی

های رایج اند الگوبرداری از ساختار مغز انسان انجام شده که در آن برخالف سیستمسیناپس تشکیل شده

حدود  کامپیوتری قسمت محاسبات و حافظه در هم تنیده شده و از یکدیگر جدا نیستند. در مغز انسان

شکیل تها غالب ساختار مغز را دانیم سیناپسسیناپس وجود دارد و همانطور که می ۱۰۱۴نرون و  ۱۰۱۰

سازی ضریب روشی برای پیاده )Spintronic (دهند. در این مقاله، با استفاده از قطعات اسپینترونیکمی

گردند. با سازی میسیناپسی ارا ه شده است که در آن ضرایب سیناپسی به صورت کوانتیزه شده پیاده

ده بر مبنای شب را از نظر آماری بهینه کنیم. روش ارا ه توانستیم ضرای CMOS استفاده از یک ترانزیستور

اهش توان ک 22تکنولوژی جدید اسپینترونیک است که نسبت به موارد مشابه ارا ه شده در مقا ت حدود %

و افزاری کاهش فقط یک تا دسازی شده در حالت سختهای عصبی پیادهدارد و در عین حال دقت شبکه

 .افزاری دارنددرصدی نسبت به حالت نرم

های عصبی مصنوعی،ضریب گون،شبکههوش مصنوعی،محاسبات عصب کلمات کلیدی:

 سیناپسی،اسپینترونیک
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csicc-1052 (Regular Paper) 

 یصوت نیموثر فرام صیتشخ یبرا انهیبه پا انهیپا کردیرو کی

 هوشمند یدر خودرو یفارس

   انیبیطب مایش -محمد مرادنژاد 

حساس ا جادیرفت و آمد هستند، به دنبال ا یبرا یا لهیوس نکهیشمند عالوه بر اهو یخودروها چکیده:

ز امکانات خودروها و استفاده ا نیباشند. کنترل ا یرانندگان خود م یبرا یشخص یف ا کیو وجود  یراحت

و  یمسل حهکنترل، فرمان و پدال، کنترل صف یدهایکل رینظ یمتفاوت یکاربر یدرون خودرو با واسط ها

نکات قابل  از یکیبر گفتار،  یمبتن یکاربر یاست. در واسط ها ریبر گفتار امکان پذ یمبتن یاسط کاربرو

 نیفرام صیپژوهش  در حوزه تشخ کیتنها  رانیباشد. در داخل ا یم یصوت نیفرام صیتوجه، دقت تشخ

 یتصو نیفراممجموعه دادگان از  کیهوشمند انجام شده است که ضمن ارا ه  یدر خودرو یفارس یصوت

و  یواقع طیبر دو حالت گفتار و لمس را در شرا یمبتن یواسط کاربر کیهوشمند،  یدر خودرو یفارس

 نیفرام صیشختبر گفتار مذکور موفق به  یمبتن یقرار داده است. واسط کاربر یابیشده مورد ارز یساز هیشب

مناسب  یهکارر، تمرکز ما بر ارا ه راپژوهش حاض ربهبود دارد. د یدقت شده است که هنوز جا %82با  یصوت

 کردیرو کی ،یشنهادیهوشمند است. راهکار پ یدر خودرو یفارس یصوت نیفرام صیدقت تشخ شیجهت افزا

مانند  یگشتباز یعصب یشبکه ها یاز گونه ها یکیبا  یچشیپ یشبکه عصب بیبر ترک یمبتن انهیبه پا انهیپا

اتصال  ید زمانطرفه و دوطرفه به همراه طبقه بن کیمدت ماندگار کوتاه  افظهدروازه  دار، ح یواحد بازگشت

 یازگشتب یکه شبکه عصب یدر حالت یشنهادیاز آن است که راهکار پ یحاک یابیارز جیباشد. نتا یگرا م

 ۱۰۰تا  یفارس یصوت نیفرام صیدقت تشخ شیحافظه کوتاه مدت ماندگار دو طرفه بوده است، منجر به افزا

 شده است. ددرص

 یعصب شبکه ،یچشیپ یشبکه عصب هوشمند، یخودرو ،یفارس یصوت نیفرام صیتشخ کلمات کلیدی:

 اتصال گرا یبند زمان طبقه ،یبازگشت
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csicc-1138 (Regular Paper) 

بر بازتاب در  یشده مبتن عیتوز سیحمله انکارسرو صیتشخ

 یگروه یریادگیبااستفاده از  هینقل لیوسا نترنتیا

   یسلطان هیسم -سنو  ینیحس نیام دیس -زهرا جانفدا 

خودرو  ییاقت ا یها (، شبکهIoT) ایاش نترنتیمتصل به ا هینقل لیتعداد وسا شیامروزه با افزا چکیده:

(VANETدر حال تغ )هینقل لیوسا نترنتیبه ا ریی (IoV .هستند )هینقل لیوسا نترنتیاز اهداف مهم ا یکی 

 یاکنارجاده  یها رساختیو ز هینقل لیوسا ریسا اده،یند با رانندگان، عابران پبتوان هینقل لیاست که وسا نیا

 یجد یااز حمله ه یکی( DDoSشده ) عیتوز سیبصورت بالدرنگ ارتباط برقرار کنند. اما حمله انکارسرو

و باعث  را مختل کند هینقل لیوسا نترنتیا یها سیسرو تواندیحمله م نیشود. ا یمحسوب م طیمح نیدر ا

 سینکارسروحمله ا صیتشخ ،یکاربران را به خطر اندازد. از طرف یمنیشده و ا یا و تصادفات جاده کیتراف

 یحل مبتن راه کی نیپنهان آن دشوارتر است. بنابرا تیهو لی( به دلDrDoSبر بازتاب ) یشده مبتن عیتوز

 طیر محدبر بازتاب  یشده مبتن عیتوز سیانواع مختلف حمله انکارسرو ییشناسا یبرا یگروه یریادگیبر 

 لیتشک کانولوشن یاز الحاق دو مدل شبکه عصب یشنهادیشده است. مدل پ شنهادیپ هینقل لیوسا نترنتیا

 یساز نهیبه ،یباساختار درخت Parzen یبا استفاده از براوردگرها یزیب کردیدو مدل با رو نیشده است که ا

 یتجرب جیشده است. نتا یابیارز CICDDoS2019 دیوعه داده جدبا مجم یشنهادیشدند. عملکرد مدل پ

 است. دهیرس %۹۹به نرخ صحت   یشنهادینفوذ پ صیتشخ ستمیکه س دهدینشان م

شده  عیتوز سیانکارسرو حمله ت،یامن نفوذ، صیتشخ ستمیس ه،ینقل لیوسا نترنتیا کلمات کلیدی:

 یگروه یریادگی بر بازتاب، یمبتن
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csicc-1119 (Regular Paper) 

نوشته برخط ی دستتأثیر یادگیری خودنظارتی بازنمایی بر داده 

 ی شناسایی نویسنده به صورت مستقل از متنبر روی مسأله

 

 آشنا گرگان محمدی -باقر باباعلی  -پویا مهرعلیان 

ی کارآمد زیرا روشهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است، یادگیری خود نظارتی در سال چکیده:

حال از هزینه  کند و در عینهای بدون برچسب ارا ه میهای غنی از انواع مختلف دادهبرای استخراج بازنمایی

ی بهانه برای کند. این امر با طراحی یک مسألههای داده در مقیاس بزرگ جلوگیری میزنی مجموعهبرچسب

رغم ، علیا قابل دستیابی است. تا آنجا که ما می دانیمههایی با توجه به دامنه دادهبرچسبتشکیل شبه

ینایی هایی مانند پردازش زبان طبیعی، تشخیص گفتار، و بها در حوزهمحبوبیت و استفاده گسترده آن

بردهای در برخط تعریف نشده است. با توجه به کار نوشتههای دستای برای دادهی بهانهماشین، هیچ مسأله

را  Part Of Stroke Masking (POSM) نوشته برخط، در این مطالعه، مای دستهاحال رشد داده

ی ادههای مفیدی از دها برای استخراج بازنماییآموزش مدلبه منظور پیش ی بهانهعنوان یک مسألهبه

ی لههای استخراج شده، مسأکنیم. برای ارزیابی کیفیت بازنمایینوشته برخط افراد پیشنهاد میدست

حال حاضر  ناسایی نویسنده به صورت مستقل از متن مورد مطالعه قرار گرفته است که در آن بهترین دقتش

 .در مقایسه با دیگر مقا ت حاصل شده است

مستقل از  نوشته برخط،شناسایی نویسنده به صورتی دستنظارتی،دادهیادگیری بازنمایی،یادگیری خود کلمات کلیدی:

 onDB-IAMمتن،
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csicc-1121 (Regular Paper) 

تخصیص بهینه منابع میکروسرویس ها با استفاده از رویکردهای  

 تصمیم سازی چندمعیاری

 

 مه لقا افراسیابی -مهسا صادقی پور 

های علمی، به ویژه سازی چندمعیاره کاربردهای بیشماری در تمامی زمینههای تصمیمامروزه مدل چکیده:

ان قرار گرفته هایی که امروزه مورد توجه محققخود اختصاص داده اند. یکی از معماریدر علوم کامپیوتر به 

های باشد. معماری میکروسرویس یک روش متمایز جهت توسعه سیستماست، معماری میکروسرویس می

ارد. ها و عملکردهای مستقل و مشخص دهای تک وظیفه با رابطافزاری است که سعی در ساخت مولفهنرم

العات های مهم حال حاضر بوده و مطها، یکی از چالشهای میکروسرویسله مدیریت منابع در معماریمسئ

نابع و تخصیص زیادی در این زمینه توسط محققان انجام شده است. در این مقاله، به منظور مدیریت بهینه م

سازی چندمعیاری یمهای موجود در معماری، از راهکارهای تصمکارای آنها به هر یک از میکروسرویس

س ارزیابی توان ضمن تخصیص بهینه منابع بر اسااستفاده شده است. با استفاده از راهکار پیشنهادی، می

ت پیدا ها، به یک سازوکار تخصیص کارا در منابع دسترکیبی پارامترهای کیفیت سرویس در میکروسرویس

ر معماری دها، باعث افزایش تعادل بار رویسنمود. روش پیشنهادی ضمن افزایش کارایی در فرآیند میکروس

تر بل کنترلشود. همچنین استفاده از رویکرد پیشنهادی، امکان مدیریت منابع در شبکه را قاکل سیستم می

 .خواهد کرد

 معماری میکروسرویس،تخصیص منبع،تصمیم سازی چند معیاره،کیفیت سرویس کلمات کلیدی:
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csicc-1117 (Regular Paper) 

 ۴.۰چارچوب و متدولوژی برنامه ریزی تحول دیجیتال و صنعت  

 مبتنی بر رویکرد معماری سازمانی

 پریسا کارشناس

ر می سازمان های تولیدی را به میزان قابل توجهی دستخوش تغیی ) 4.0Industry (۴.۰صنعت  چکیده:

کار،  های جدید کسب وی مدلکند. به منظور رقابتی ماندن در عصر حاضر، شرکت ها باید ضمن بکارگیر

 ۴.۰ت های کسب و کاری خود و همچنین ایجاد قابلیت های جدید با رویکرد صنعنسبت به توسعه قابلیت

تحول، دست و  های پرهزینه و پرمخاطره ای برای ایجاد اینها با پروژهاقدام نمایند. در این راستا، شرکت

مطمئن  یدگی تحو ت، وجود رویکرد و روشی نظام مند وکنند. باتوجه به گستردگی و پیچ پنجه نرم می

یکی  ، ۴.۰برای مدل سازی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و برنامه ریزی مناسب برای استقرار صنعت 

ز رویکرد و از نیازمندی های پایه و اساسی در این مسیر است. در این مقاله سعی شده است با استفاده ا

رنامه برچوب و متامدلی برای ترسیم وضعیت موجود و مطلوب و روشی برای مفاهیم معماری سازمانی، چا

-فرایند برنامه ریزی و تدوین رهنگاشت تحول، ارا ه شود. نتایج این مقاله می تواند به عنوان راهنما برای

 ، کمک کننده باشد. ۴.۰ریزی پروژه های تحول دیجیتال و صنعت 

 ول دیجیتال،معماری سازمانی،هوش مصنوعی،متامدل،برنامه ریزی تح۴.۰صنعت  کلمات کلیدی:

 معماری،چارچوب معماری،اینترنت اشیاء صنعتی
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csicc-1125 (Regular Paper) 

و  2.0BPMN های فرآیندیی یک نگاشت بین مدلارائه

های پتری جریان کار بر اساس الگوهای جریان کنترلی شبکه

 های فرآیندیای و مفهوم عام مدلپایه

 سید علیرضا هاشمی گلپایگانی -محمد حسن شیرعلی شهرضا  -پورسلطانی یحیی 

کسب  سازی فرآیندهایهای مدلترین زبان،یکی از پرکاربردترین و محبوب  2.0BPMNاستاندارد چکیده:

تواند ن ویژگی میو کار است؛ این استاندارد در عین داشتن قابلیت فهم با  دارای ماهیتی غیر صوری است. ای

با  های کمی مثل ارزیابی کارایی آن راسنجی فرآیندها و یا انجام انواع تحلیلرهایی مثل صحتکا

 های فرآیندیسازی مدلهای مختلفی به منظور صوریهایی روبرو کند. در تحقیقات پیشین، روشدشواری

 2,0BPMNاز  استفاده های پتری، توصیف جبری آن و یااست، از جمله ر نگاشت آن به شبکهارا ه شده

های سازی به مدلهای صوری. در این پژوهش، بر مبنای یک نگاه عام و مستقل از زبان مدلسایر روش

کی یو  2.0BPMN های فرآیندیای، نگاشتی بین مدلفرآیندی و بر مبنای الگوهای جریان کنترلی پایه

ه باست.این نگاشت نسبت شدههای پتری جریان کار ارا ه های پتری به نام شبکههای شبکهاز گسترش

 دارد و نسبت به نگاشت به 2.0BPMN های فرآیندیهای پیشین، سازگاری بهتری با اجزای مدلروش

 .تر استتری داشته و تعداد اجزای مدل مقصد، کمهای پتری کالسیک، پیچیدگی کمشبکه

های ریان کار،مدلهای پتری جهای پتری،شبکه،شبکه 2.0BPMNهای فرآیندیمدل کلمات کلیدی:

 فرآیندی عام،الگوهای جریان کنترلی،نگاشت
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csicc-1125 (Regular Paper) 

با  ییخودرو نیب یهاشبکه یبرا یابیریپروتکل مس کیارائه 

 هابلوک رهیبر زنج یاعتماد مبتن تیریاستفاده از مد

   یشکراله دیسع -مهتاب دهقان 

 یروش گر،یکدیها از گره یابیبر ارز هیبا تک ییخودرو نیب یهار شبکهبر اعتماد د یمبتن یابیریمس چکیده:

 نیها در اگره ی. تحرک با شودیها محسوب مشبکه نیکاهش حمالت در ا یبرا دهیچیرپیمناسب و غ

 نی. در اشودیم کهبرآورد شده در کل شب ریها و ثبات مقادگره نیب یشناخت کاف جادیها مانع از اشبکه

ر رفته در اعتماد بکا تیریمد یها برابلوک رهیشده است که از زنج شنهادیپ یابیریپروتکل مس کیمقاله، 

و بر  هیلنق لهیتوسط هر وس میاعتماد مستق ،یشنهادی. در پروتکل پکندیاستفاده م یبعد یهاانتخاب گره

 یاادهکنار ج یحدهاتوسط وا زین میمستقریغ مادشود. اعتمحاسبه می هینقل لهیاساس مشاهدات همان وس

اساس  محاسبات را  بر نیا یاکنار جاده ی. واحدهاشودیم یها نگهداربلوک رهیمحاسبه شده و در زنج

  جی. نتاگذارندیها به اشتراک مگره ریانجام داده و با سا در طول زمان هینقل لیاز وسا یافتیمشاهدات در

 شیامخرب در شبکه افز یهاکه گره یکه زمان دهدی++ نشان مOMNetبا   یشهر یویدر سنار یسازهیشب

ها بسته لیحوتکمتر نرخ  اریمنجر به کاهش بس یشنهادیاستفاده از پارامتر اعتماد در پروتکل پ کندیم دایپ

با  GPSR نسبت به پروتکل زین یشنهادیپروتکل پ یانتها به انتها ری. تأخشودیم GPSRنسبت به پروتکل 

 یشنهادیل پبا تر در پروتک ریبا طول مس یهابسته لیآن تحو یاصل لیکه دل شودیم روبرو یشتریب شیافزا

 است.

 اعتماد تیریمد ها،بلوکرهیزنج بر اعتماد، یمبتن یابیریمس ،ییخودرو نیب یهاشبکه کلمات کلیدی:
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csicc-1140 (Regular Paper) 

بندی نمونه های کشاورزی به کمک رویکرد تقسیمتشخیص زمین

 بر مبنای یادگیری عمیق

 محمدصادق سالمی -محمدتقی منظوری  -محمدرضا شمشیرگرها 

بردهای ها برای بسیاری از کاربندی آنهای کشاورزی و قطعههای جغرافیایی، مرزهای زمینداده :چکیده

شاره بع اتوان به تحت نظارت قرار دادن زمین برای مدیریت مناکشاورزی ضروری است. به عنوان مثال می

نیاز  کرد. از آنجایی که مرزبندی به صورت دستی و به کمک شخص حقیقی زمان زیاد و ابزارهای خاصی

صاویر شود. هدف از این پروژهش، پردازش تدارد، نیاز به خودکارسازی تکرارپذیر این کار احساس می

ها است. به این مرزبندی آنهای کشاورزی موجود در این تصاویر به همراه ای و شناسایی قطعه زمینماهواره

گیری بندی نمونه در یادهای پیشتاز ارا ه شده برای تقسیمکه یکی از مدل CNN-Mask R منظور، مدل

ده، مدل ی یک مجموعه داعمیق است، مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی راه حل پیشنهادی، با تهیه

 COCO بندی نمونه مطابق با استانداردتقسیم تحت آموزش قرار گرفت. ارزیابی مدل نیز با معیارهای

استفاده  به عنوان ورودی Sentinel-2 یماهواره )RGB (های رنگیصورت پذیرفت. در آزمایشی که از باند

ش حاصل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که رو %۹۰و صحت پیکسلی   (AP)54% شد، میانگین دقت

 .های کشاورزی داردی زمینبندی نمونهی را در تقسیمپیشنهادی در این پژوهش پتانسیل با ی

های بندی تصویر،پردازش دادهبندی نمونه،قطعههای عصبی،تقسیمیادگیری عمیق،شبکه کلمات کلیدی:

 CNN-Mask Rجغرافیایی،
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csicc-1124 (Regular Paper) 

مجازی ی خصوصیسازی یک تمایزگر ترافیک شبکهو پیاده ارائه

 ودیافته با سربار پایینبهب

 نژاد   یسادات دعباسیس - یمعراج دیوح - ایک یمحمد دیام

 دادهیجهت حفظ محرمانگ یکاربرد یاز راهکارها یکی،  یمجازیخصوص یهااز شبکه یمندبهره چکیده:

وانب کنار ج شبکه است. در کیمجاز به اطالعات سرور و کاربران مجاز  ریکاربران غ یاز دسترس یریو جلوگ

 یهاسیوتوسط سر لترهایاز ف یامکان انتقال انواع بدافزار  و دور زدن برخ ،یمجازیخصوص یمثبت شبکه

سبب  وجود دارد. موارد مذکور هاسیسرو نیکاربران در ا تیکردن هو یامکان مخف یشبکه بواسطه نیا

 یهامربوط به شبکه یهاکیتراف یابیجهت رد یهوشمند  متعدد ییشناسا یهاستمیس  یو توسعه یطراح

 یهاتمیاز الگور کورشناساگر مذ یهاستمیدقت در س شیاست. جهت افزاشده یمجازیخصوص

موجب  یآمار یهایژگی. با  بودن تعداد وشودیبا  استفاده م  یآمار یهایژگیبا تعداد و یمصنوعهوش

ر موارد کاهش دقت د یو در برخ  یافزارسربار سخت شی، افزا صیشدن زمان آموزش  و تشخ یطو ن

 یآمار یهایژگیتعداد و نیترشود . کمیم یمجازیخصوص یمربوط به شبکه کیتراف صیتشخ یهاستمیس

ا دقت ب ییشناسا تمیالگور کیمورد و مربوط به  8شناساگر موجود برابر با  یهاستمیشده در ساستفاده

هش سربار بار به طور همزمان عالوه بر کا نیاول یبرامقاله  نیدر ا شدههیارا کیاست. تکن %8۹ صیتشخ

،  Open-vpn  یمجازیخصوص یشبکه یهاکیتراف شناساگر  میدرخت تصم کی یافزارو سخت یزمان

  یدادهموعهاطالعات مج یموردنظر بر رو کی. با اعمال تکندهدیم شیافزا %۹۹.۵به  %۹8از  زیدقت آن را ن

 .ابدییمورد کاهش م 2به  2۵آموزش آن از  یبرا ازیموردن یهایژگیو م،یمدرخت تص نیا یمورداستفاده

 یآمار یهایژگیو داده،مجموعه  ،ینیجیناخالص م،یتصم درخت ،یمجاز یشبکه خصوص کلمات کلیدی:
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csicc-1169 (Regular Paper) 

ها و ساختمان داده»دو درس  در ارائه یلزوم و نحوه بازنگر

 «هاتمیالگور لیو تحل یطراح»و  «هاتمیالگور

 زاده   یجعفر الماس

 نیتریمحور توانیرا م «هاتمیالگور لیو تحل یطراح»و  «هاتمیها و الگورساختمان داده»دو درس ر چکیده

د نقش برجسته دانست. با وجو انهیو علوم را انهیرا یمهندس یهارشته یدوره کارشناس یدروس در برنامه درس

رس در دو د نیارا ه ا وهکه نح رسدیبه نظر م ان،یبه دانشجو یتمیدو درس در آموزش تفکر الگور نیا

 نیر نحوه ارا ه ابمقاله، به ذکر دو اشکال برجسته که  نیباشد. ما در ا یبازنگر ازمندین رانیا یدانشگاه ها

 شنهادیرس پدو د نیو روشمند ا کپارچهیارا ه  یرا برا ییو آنگاه راهکارها میپردازیدو درس وارد است م

 هاتمیلگورآموزش ا وهیخود را ش یشنهادیپ یهاراهکار یهم مبنا واشکا ت خود را  ی. ما هم مبنامیکنیم

 هاتمیو با هدف آموزش الگور یبه عنوان مراجع درس ریاخ یهاکه در سال یمعتبر یدرس یهادر کتاب

اند طرح شدهدر ارا ه دو درس مذکور م یعنوان دو اشکال اساس متن به نیدر ا آنچه .میااند گذاشتهنوشته

دو اشکال  نیا امها. تمیالگور یگرفتن فنون طراح دهیو ناد هاتمیها از الگوردادهساختمان کیعبارتند از تفک

 یرا در متن طراح هاساختمان داده توانندیگفت که چگونه مدرسان م میکرد و آنگاه خواه میخواه نییرا تب

 یو معرف یبندهدست یفنون طراح یها را بر مبنا تمیالگور توانندیچگونه م نکهیکنند و ا یها معرف تمیالگور

 کنند.

 یفن طراح ها،داده ساختمان تم،یالگور مسأله، کلمات کلیدی:
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csicc-1045 (Regular Paper) 

داده  تیریمد یوزن دار برا یمشارکت نگیلتریروش ف کیارائه 

 ارهیگر چندمع هیتوص یها ستمیدر س گمشده یها

 حمزه   یعل - یمظفر لوفرین - یفاطمه راکع

ر همه گر د هیتوص یها ستمیروز افزون حجم اطالعات، استفاده از س شیعلم و افزا شرفتیبا پ چکیده:

تفاده اس شانیاه ینیب شیدر پ  یرتبه بند اریمع کیها از  ستمیس نیکرده است. اکثر ا دایها کاربرد پ نهیزم

 یترقیدق یهاینیبشیموجب ارا ه پ ارهیگر چند مع هیتوص یها ستمیحال، استفاده از س نیکنند. با ا یم

ن وجود هما ایمورد و -کاربر سیماتر یگر، پراکندگ هیتوص یها ستمیدر س یاصل یشوند. از چالش ها یم

 یارهایمع دیکه هر کاربر با ارهیگر چند مع هیتوص یها ستمیمسأله در س نیگمشده است که ا یداده ها

 یابر یتمیالگور مقاله، نیا درمشهودتر است.  اریسب د،یمورد )کا ، خدمات( ثبت نما کیرا در مورد  یمتفاوت

-ی ه مارا قیعم یریادگیبا استفاده از  ارهیگر چندمع هیتوص یها ستمیگمشده در س یداده ها تیریمد

از عالقه  یقه اشده اند و ساب ستمیوارد س یکه به تازگ یاربرانک یارا ه شده قادر است برا تمیشود. الگور

 یبرا ارا ه شده یها یرتبه بند نیارا ه دهد. همچن یسبمنا یها هیتوص ست،یآن ها در دسترس ن یمند

 نیترشده و به ینیب شینحو پ نیبه بهتر یکل یکند که رتبه بند بیترک یمختلف را به نحو یارهایمع

 یشنهادیوش پر ییاز کارا یبدست آمده حاک جیشود. نتا شنهادیپ قشانین، مطابق با عالها به کاربرا هیتوص

 است. ارهیگر چندمع هیتوص یها ستمیگمشده در س یداده ها تیریمد یبرا

 لتریف ،ارهیگر چند مع هیتوص ستمیس ،یگمشده،رتبه بند یداده ها گر، هیتوص ستمیس کلمات کلیدی:

 قیعم یریادگی ،یمشارکت
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csicc-1102 (Regular Paper) 

 یعصب یهابا استفاده از شبکه سینورشته ارقام دست یبازشناس

 یچشیپ یهاهیبر ال یانتها تماماً مبتن-به-انتها

   یباقر باباعل - یدیزهرا ام

 کیبه  ریاخ یهاسال یبه دلیل اهمیت کاربرد آن ط سینورشته ارقام دست یمسأله بازشناس چکیده:

حالت  توانیمسأله را م نیاست. اشده لیو صنعت تبد یدانشگاه قاتیجذاب در حوزه تحق یتقایموضوع تحق

ست. با ا قامنوشته دانست چرا که لیست واژگان آن تنها محدود به ارمتن دست یتر مسأله بازشناسمحدود

عمو  مسأله م نینوشته دارد. در امتن دست  ینسبت به بازشناس یمتفاوت یهامسأله چالش نیحال ا نیا

مدل  کی مقاله، نیچندان موثر و کارا نیست. در ا یبه منظور بهبود دقت بازشناس یمدل زبان یبکارگیر

ده است. داده ش شنهادیمسأله پ نیا لح یاست برا یچشیپ یهاهیبر   یانتها که تماماً مبتن-به-انتها

دل م یابیارز ی. برامیاهره بردهب یادروازه یچشیپ هی  یاز معمار یشنهادیمدل پ نیدر ا نیهمچن

از مجموعه  ن،یشیپ یهاارا ه شده توسط پژوهش جیما با نتا جینتا سهیبه لحاظ منصفانه بودن مقا ،یشنهادیپ

 ICFHR 2014که در مسابقه  یابیارز یارهایو مع  ORAND CAR_Bو   ORAND CAR_A دادگان

 یهاندادگا یبر رو یشنهادیمدل پ یحاصل از اجرا جی. است. دقت نتامیااستفاده کرده اند،شدهیمعرف

ORAND CAR_A   وORAND CAR_B است. %۹۴.۹۴و   %۹۴.۵۳برابر  بیبه ترت 

شبکه  نوشته،متن دست یبازشناس س،ینورشته ارقام دست یبازشناس ژرف، یریادگی کلمات کلیدی:

 یادروازه یچشیپ یشبکه عصب انتها،-به-انتها یعصب
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csicc-1149 (Regular Paper) 

 یبر مبنا K-means تمیاز الگور افتهینسخه بهبود  کیارائه 

 یالگوکاو

 یریام میمر - یزهرا هاشم

 کیفکت یاست. هدف از خوشه بند یداد ه کاو ی نهیمباحث در زم نیاز مهم تر یکی یبندخوشه  چکیده:

 نیرو کمت گریکدیت را به شباه نیشتریخوشه ب کیموجود در  یکه داده ها یداده ها است به گونه ا

 تمیلگوررا یخوشه بند یها تمیالگور نیاز مهم تر یکیداشته باشند.  گرید یخوشه ها یشباهت را با اع ا

K-means مراکز  یصلا یاز داده ها یابتدا به تعداد خوشه ها به صورت تصادف تمیالگور نیباشد. در ا یم

 K-meansدر  یشود. چالش اصل یخوشه ها اجرا م افتنی اتیشوند و سپس عمل یانتخاب م هیخوشه اول

اکز انتخاب مر نهیزم در یمتعدد یاست.  درگذشته پژوهش ها نهیصورت به-انتخاب مراکز خوشه ها به

 یدیدبار روش ج نینخست یمقاله برا نیصورت گرفته است. در ا K-means تمیخوشه ها در الگور هیاول

حجم داده  کاهش یروش ابتدا برا نیشود. در ا یارا ه م یلگوکاوبر ا یانتخاب مراکز خوشه ها مبتن یبرا

الگوها  نیا ی هیپرتکرار استخراج و برپا یوهاشود؛ سپس الگ یداده ها اعمال م یرو یژگیها، انتخاب  و

 BDD دیو با روش جد  K-means هیبا روش پا یشنهادیشود. روش پ یخوشه ها مشخص م هیمراکز اول

ر اغلب موارد، ددهد  یبه دست آمده نشان م جیشود. نتا یم یابیه با ابعاد گوناگون ارزمجموعه داد ۵ یبر رو

 .ددار یعملکرد بهتر یشنهادیروش پ

 خوشه مرکز ،یالگوکاو ،یژگیانتخاب و ،K-means،یخوشه بند کلمات کلیدی:
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csicc-1030 (Regular Paper) 

ه از شبک یفارس یدادهایرو ییشناسا یبرا یژگیو یریادگی

 ترییتو یاجتماع

   یمحمد اکبر - یاصفهان یدیسف یمحمدعل

از  دهادایرو ییشناسا ،یاجتماع یهاو ح ور فعال کاربران در شبکه ریبه استقبال چشمگباتوجه چکیده:

قاله به م نیشده است. در ا لیتبد یامهم موجود در هر حوزه اریاز مسا ل بس یکیبه  یاجتماع یهاشبکه

بر  یبتنو م یچشیپ یشبکه عصب یبر مبنا یشبکه اجتماع یهااز داده یژگیاستخراج و یامدل بر کیارا ه 

دسته  ۱2در  یداده فارسمجموعه کیپژوهش  نیدر ا طورنیکلمات پرداخته شده است. هم ییجانما کردیرو

دست آمده ه ب جیو نتا یابیارز یها ارا ه شده است. شاخص ها دادیرو ییحل مسئله شناسا یمتنوع برا یبند

و  ییکارا شده هم از لحاظ یساز ادهیمدل پ که دهدینشان م هیآن ها با مدل پا سهیپژوهش و مقا نیاز ا

 داشته است. هینسبت به مدل پا یخوب اریهم از لحاظ زمان اجرا، عملکرد بس

 یژگیو خراجاست تر،ییتو یاز شبکه اجتماع دادیرو ییشناسا ،یفارس یدادهایرو یشناساس کلمات کلیدی:
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csicc-1056 (Regular Paper) 

 نترنتیا تیدر امن یتیامن یاستانداردها و پروتکل ها یبررس

 اءیاش

   یزاهد یمحمد هاد - یدلبر رهیمن

با  یشماریب یهادستگاه آن آشنا هستند و یکاربردها و اءیاش نترنتیحاضر عموم افراد با ا درحال چکیده:

ایز اهمیت در حاز موضوعات  یکی. کنندیارتباط برقرار م گریکدیر کاربر با و بدون ح و نترنتیاستفاده از ا

معرض کاربران در یخصوص میحر ظو حف تیاحراز هو تینبود امناست، چرا که با تیبحث امن اء،یاش نترنتیا

و  اردهاها، وجود استانددستگاه نیموضوع در ارتباطات ب نیا تی. لذا به لحاظ اهمرندیگیخطر قرار م

مورد استانداردها در یشنهاداتیپ نهیزم نیامهم را فراهم نمود. در نیکه بتوان ا ابدییضرورت م ییهاپروتکل

 کند،یفراهم م که هر استاندارد ییهازمیو مکان هایژگیکه با توجه به و ستاارا ه شده یتیامن یهاو پروتکل

 یاستانداردها فناور نیابر. عالوهدهدیگوناگون ارا ه م طیاستاندارد و پروتکل را با توجه به شرا نیترمناسب

به  ازیدون نرا ب تیکه امن باشدیم ایاش نترنتیا تیامن یدر برقرار نینو یهایاز فناور یکی زین نیبالکچ

 یگرفته بر روصورت یهای. پس از بررسکندیمورد اعتماد فراهم م ایشخص ثالث متمرکز  کیارجاع به 

ها با استفاده از ازآن یگرفت که برخ جهینت توانیمقاله، م نیادر نیبالکچ یدها و فناوراستاندار نیا

ها دهدا یکپارچگی ت،یدر احراز هو انداردهااست رینسبت به سا یتریقو یهازمیمکان د،یجد یهاکیتکن

کل ، پروتIETF،RFC 7252 ،WirelessHART، TLS/DTLSاز جمله  دهند،یارا ه م یخصوص میحرو

 .نیبالکچ یو فناور TCG ر،یفراگشبکه کنترل ارتباط سبز

 صوصی،حریم خ های امنیتی، پروتکل ،یتیامن یاستانداردها اء،یاش نترنتیا تیامن کلمات کلیدی:

 فناوری بالکچین
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csicc-1089 (Regular Paper) 

با  یچرخش یمولد رقابت یعصب یبر شبکه یداده مبتن شیافزا

 احساس از گفتار یبازشناس ییهدف بهبود کارا

 انیبیطب مایش - یمیفرنوش کر

. شودیمدر حوزه پردازش گفتار محسوب  یقاتیفعال تحق ینهیزم کیاحساس از گفتار،  یبازشناس چکیده:

 یهاستمیس ییحاصل شده است، کارا نیماش یریادگی یکه در حوزه یاگسترده یهاشرفتیپ رغمیاما عل

 یحساسا گانآن کمبود داد لید  نیتریاز اصل یکی. باشدیچندان مطلوب نم احساس از گفتار یبازشناس

از  یکیه بحوزه  نیانجام شده در ا یهامقاله، با الهام از پژوهش نیدار است. در اخصوصا از نوع برچسب

. شودیمخته پردا یمولد رقابت یهاشبکه یعنیدادگان  شیدر رابطه با افزا ریچند سال اخ ریفراگ یهاحلراه

 یدهمجموعه دا کیاست که با استفاده از  یچرخش یمولد رقابت یشبکه کیدر نظر گرفته شده  یمعمار

ر داحساس مورد نظر  کیاز  ییکه بازنما دیجد یژگیو یبردارها دیبه تول کندیم یبدون برچسب سع

 یهمجموعه داد یبراداده  شیشکل منجر به افزا نیدار هستند بپردازد و به ابرچسب یمجموعه داده

شده است.  یابیارز ShEMOو  IEMOCAP دادگان یوعهدو مجم یمدل بر رو نی. اشودیدار مبرچسب

 یردارهابشده توسط شبکه در کنار  دیتول یژگیو یاز آن است که استفاده از بردارها یحاصل حاک جینتا

  نزایبه م یباعث بهبود بازخوان بی، به ترتShEMOو  IEMOCAP دادگان یمجموعه یبرا یواقع یژگیو

 CNNبند و نه درصد و ده درصد با استفاده از دسته ANNبند از دسته فادهدرصد و  نه درصد با است ۱۴

 .شودیم

 یریدگای داده، شیافزا ،یچرخش یمولد رقابت یهاشبکه احساس از گفتار، یبازشناس رکلمات کلیدی

 قیعم
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csicc-1084 (Regular Paper) 

بر  یحادثه مبتن تیریمد تیبلوغ قابل یابیارز یشنهادیدل پم

 ITIL4z  چارچوب

  یمان رضایدعلیس -بهار ظاهردوست  -معصومه صدرپور 

 یهاکردیبه انتخاب رو ریها ناگزسبب شده است که سازمان یدر حوزه فناور ریاخ یهاشرفتیپ چکیده:

اطالعات پر شتاب،  یانجام کار باشند. فناور نینو یهاو تطابق با روش یریپذانعطاف ،یبر آمادگ یمبتن

 ITSM یهادر ابزار یسازادهیپ ،یبوم ینگر و اثربخش در طراحکل ینگرش ازمندین تال،یجیهمسو با تحول د

از  یکیحادثه  تیریها است. مداطالعات در سازمان یخدمات فناور تیریمد یهاروش یسازیو جار

هبود باطالعات است که با تداوم کسب و کار رابطه تنگاتنگ داشته و  یخدمات فناور تیریمد یهاروش

لهام از پژوهش با ا نیرو، در انیبرخوردار است. از ا ییبسزا تیروش از اهم نیدر ا ییعملکرد پاسخگو

حادثه  تیریمد تیبلوغ قابل یابیارز یبرا ی، مدلITIL4و تمرکز بر چارچوب  تیبلوغ قابل یابیارز یهامدل

متناسب با  یابیارز یها اریحادثه، مع تیریروش مد تیمدل با توجه به عوامل موفق نیشده است. در ا ارا ه

 ت.شده اس نییجهت تحقق تع ازینگاشت شده و شواهد مورد ن تخدما تیریسطح بلوغ، با چهار بعد مد

 ثهحاد تیریمد ت،یقابل بلوغ ،یابیمدل ارز اطالعات، یخدمات فناور تیریمد کلمات کلیدی:
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csicc-1085 (Regular Paper) 

 یپتر یهاو شبکه BPMN2.0 یندیفرآ یهامدل نینگاشت ب کی یارائه

 یهاو مفهوم عام مدل یاهیپا یکنترل انیجر یکار بر اساس الگوها انیجر

 یندیفرآ

  یگانیگلپا یهاشم رضایعل دیس -شهرضا  یرعلیمحمد حسن ش - یپورسلطان ییحی

 یسازمدل یهازبان نیترو محبوب نیاز پرکاربردتر یکی، BPMN2.0استاندارد  چکیده:

یتی غیر فهم با  دارای ماه تیداشتن قابل نیاستاندارد در ع نیکسب و کار است؛ ا یندهایفرآ

 یهالیانجام انواع تحل ایسنجی فرآیندها و مثل صحت ییتواند کارهامی یژگیصوری است. این و

 یمختلف یهاروبرو کند. در تحقیقات پیشین، روش ییهایا با دشوارمثل ارزیابی کارایی آن ر یکم

است، از جمله ر نگاشت آن به ارا ه شده BPMN2,0 یندیفرآ یهامدل یسازیبه منظور صور

 یمبنا پژوهش، بر نیا در .یصور یهاروش ریاستفاده از سا ایآن و  یجبر فیتوص ،یپتر یهاشبکه

 یکنترل انیجر یالگوها یو بر مبنا یندیفرآ یهابه مدل یسازمدلنگاه عام و مستقل از زبان  کی

به  یپتر یهاشبکه یهااز گسترش یکیو  BPMN2.0 یندیفرآ یهامدل نیب ینگاشت ،یاهیپا

 یسازگار ن،یشیپ یاهنگاشت نسبت به روش نیاست.اکار ارا ه شده انیجر یپتر یهانام شبکه

 یپتر یهادارد و نسبت به نگاشت به شبکه BPMN2.0 یندیفرآ یهامدل یبا اجزا یبهتر

 تر است.مدل مقصد، کم یداشته و تعداد اجزا یترکم یدگیچیپ ک،یکالس

های مدل های پتری جریان کار،شبکه های پتری،شبکه ،BPMN2.0های فرآیندی مدل کلمات کلیدی:

 نگاشت ،یکنترل انیجر یالگوها فرآیندی عام،
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csicc-1064 (Regular Paper) 

و  کیژنت تمیالگور بیبا استفاده از ترک ریدر تصاو ینگارپنهان

 شدهیسازهیشبدیتبر

  زدخواهیا بیحب -بهمرام  نیافش - یآذر لیجل میمر

است. هدف  انهیارتباط مخف یبه منظور برقرار  امیپ یاختفا  یبرا  یروش  یاستگانوگراف چکیده:

. شودیشک نم یختگیبرانگ است که سبب یمعمول یهاادهکردن اطالعات محرمانه  در دآن پنهان

مهم  یاست که پارامترها ریتصاو ینگارپنهان یبرا  دیجد  یمقاله، ارا ه  روش  نیا  یهدف  اصل

 شدهیسازهیشبدیو تبر کیژنت تمیالگور بیمنظور،  از ترک نیا یروش را بهبود ببخشد. برا نیا

اعمال   کیژنت تمیپوشش،  الگور ریتصو  یشده،  ابتدا  بر رو استفاده شده است. در  روش  ارا ه

 نیمحرمانه و همچناطالعات یجاساز یمکان برا نیبهتر کردندای.  سپس  به منظور پشودیم

روش،  عمل    نیاستفاده شده است.  در  ا شدهیسازهیشبدیتبر تمیسرعت جستجو از الگور شیزااف

با    ب،یترت نی.  به اشودیم یسازمدل  ،یسازنهیو بهجستجو   روش  کیبه  صورت    یسازپنهان

  یهاداده کندیم  یمحرمانه،  سع ریتصو یسازپنهان یبرا زبانیم ریمکان در تصو  نیبهتر  افتنی

باعث  نیو ا سازدیشده را مشکل م یمخف امیپ صیتشخ  نیکند  و  همچن  یرا  جاساز  یشتریب

که روش  دهدینشان م یسازهیشب جینتا ان،یپا در.  شودیم شدهینگارانپنه ریتصو تیامن شیافزا

 یشتریب تیو امن تیفیک یدارا نیدارد، همچن یها، عملکرد بهترروش ریارا ه شده نسبت به سا

 است.

شده یسازهیشب دیتبر تمیالگور ک،یژنتتمیالگور ،ینگارپنهان ،یاستگانوگراف رکلمات کلیدی
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csicc-1060 (Regular Paper) 

 یخود یدهایتهد ییجهت شناسا یراهکار سلسله مراتب کی  

 تحت نظارت نیماش یریادگیبر  یمبتن

 جعفر حبیبی -منصوره عشوریون 

ت، اما های بدسرشت به شدت مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته اسخیرا تهدید خودیا چکیده:

مشکل را  روست. د یل این ییط های تجاری راهی طو نی جلوتا رسیدن به راه حل های قابل اتکا در مح

اده ها و می توان در وابستگی شدید به داده های عینی، عدم وجود روش ساخت یافته برای پیش پردازش د

ردازش داده پزمان طو نی  یدر نتیجه عدم بسط پذیری آن و نیز نرخ با ی اعالن های اشتباه و در موارد

خیص با استفاده از یادگیری ماشین تحت نظارت راهکاری برای تش مین تحقیق برآنها دانست. در ای

وزه اعمال حتهدیدهای خودی بدسرشت ارا ه شود. راهکار بر روی یک سناریو از رایج ترین سناریوهای این 

یک ین، تفکپردازش داده ها به تفصیل مورد تشریح قرار گرفته است. همچن-شده و نیز گام های آن در پیش

های حاصل از هر  مناسبی مابین نگرش کاربر محور و داده محور در نظر گرفته شده، تفاوت آنها با ارا ه داده

رخ تشخیص بیش نبا در نظرگرفتن نتایج، این راهکار توانسته است با  ایک از نگرش ها بیان شده است. نهایت

ر نسبت به راهکا ن،یناسایی نماید. همچنتهدیدهای خودی را ش %۰.۶و نرخ اعالن اشتباه کمتر از  %۹۶از 

زش آن شفاف راهکارهای مشابه از وابستگی کمتری به داده های عینی برخوردار بوده و نیز رویه پیش پردا

ن در سایر بوده و به همین دلیل از بسط پذیری قابل توجهی برخوردار است، به همین دلیل استفاده از آ

 سناریوها نیز ممکن خواهد بود.

 تهدید خودی،کاربربدسرشت،یادگیری ماشین تحت نظارت،اقدام بدسرشت ات کلیدی:کلم
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csicc-1075 (Regular Paper) 

برای  VVCکاهش پیچیدگی محاسباتی کدکنندهی استاندارد  

 محتواهای خاص با بررسی میزان اثر بخشی ابزارهای کد کردن

 هدی رودکی -مهین السادات رهنما ی 

 بر اساس محتوای بصری VVCمقاله روشی جهت کاهش پیچیدگی محاسباتی استاندارددر این چکیده: 

اثیر زیاد عملیات با توجه به تاثیر ابزارهای کددکردن وید و در این استاندارد پیشنهاد شده است. به دلیل ت

کات رر تخمین و جبدران ررکدت در ا دزایش پیچیددگی محاسدباتی کدگذار، در این مقاله محتواهای با

ند. در روش زیاد انتخاب و ابزارهای مربوط به محاسبه تخمین و جبدران ررکدت مدورد بررسدی قدرار گر ت

 ستاندارداپیشنهادی این مقاله با جداسازی قسمت پیشزمینه از پسزمینه و بررسی ابزارهای کدکردن خاص 

 VVC ارهای را کاهش داده و ابزقط برای قسمت پیشزمینه، محاسبات  زم برای برآورد و تخمین ررکت

ده میشوند. کدکردن با محاسبات با ، تنهدا برای بخش دارای ررکات زیاد وید وها یعنی پیشزمینه استفا

درصدی کارایی ۱نتایج شبیهسازی نشدان مدیدهدد کده روش پیشدنهادی میتواند تنها با کاهش 

 اردی نسدبت بده روش مرجع استانددرصدی زمان انجام عملیدات کدگدذار۱۰شردهسازی منجر به کاهش 

VVCشود . 

 کت،پیچیدگی محاسباتی،محتوای با حرکت با ،تخمین و جبران حر VVCکد کننده کلمات کلیدی:
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csicc-1076 (Regular Paper) 

 شبکه تجمیع عصبی بازسازی کننده تشخیص چهره در ویدئو  

 احمد نیک آبادی -زهرا طالبی 

 ) RNAN: Regenerativeله به ارا ه شدددبکه تجمیع عصدددبی بازسدددازی کنندهدر این مقاچکیده: 

) Neural Aggregation Networkهای مای با تعداد متغییر از فریشود. این شبکه دنبالهپرداخته می

ها یک بازنمایی فشددرده با چهره در وید و را به عنوان ورودی دریافت کرده و بعد از ترمیم و بازسددازی فریم

. پیشددنهادی دارای سدده بخش اصددلی اسددت RNAN کند. شددبکهها را تولید میثابت از ویژگی فریم ابعاد

شبکه، فریم سازی چهها را دریافت میبخش اول  شبکه مولد تقابلی به باز ستفاده از  ره یا ترمیم کند و با ا

شبکه باقیماندههای با کیفیت پایین میکیفیت فریم شبکه، یک  س )ResNet (ایپردازد. بخش دوم  ت ا

اج شده از شود. در نهایت بخش سوم، تعدادی ویژگی استخرها استفاده میکه برای استخراج ویژگی از فریم

کند. این خروجی در ها را دریافت کرده و یک بردار واحد تجمیع شدددده را به عنوان خروجی تولید میفریم

ستفاده می سی چهره در وید و ا شنا شبکه بر روشود. کارتایید هویت و باز ی مجموعه ایی دو بخش انتهایی 

شده A-IJB داده شده و نتایج نهایی بر روی مجموعه داده ارا ه  سه  شود. بیان می Dataset-TV مقای

ر های تجمیع ساده بهتای نسبت به شبکهبه صورت قابل مشاهده RNAN دهند که شبکهنتایج نشان می

 .کندعمل می

،شبکه د و،شبکه تجمیع عصبی،شبکه ترمیمی،شبکه بازسازی کنندهتشخیص چهره در وی کلمات کلیدی:

 مولد تقابلی،مکانیزم توجه
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csicc-1159 (Regular Paper) 

 بر یمبتن های شبکه با برخط عربی نوشته دست بازشناسی  

 CTC تابع و توجه - خود زممکانی

 باعلیباقر با -سید علیرضا مولوی 

باله مانند توجه به کارآمد ترین رویکرد در حل مسا ل پردازش دن-در سال های اخیر سازوکار خودچکیده: 

سازوکار خود ست.  شده ا سی خودکار گفتار تبدیل  شنا ا یی در بتوجه توانایی -پردازش زبان طبیعی، و باز

رد. همچنین، های فاصله دار، را دااستخراج وابستگی بین نمونه های درون دنباله ورودی، به خصوص نمونه 

سازوکار امکان پردازش موازی دنباله را فراهم می سازوکار خوداین  س-سازد. در نتیجه،  بت به روش توجه ن

سب از دنب ستخراج ویژگی های منا شبکه های عصبی بازگشتی، توانایی با تری در ا اله ورودی هایی مانند 

ستی از دنباله جود، شبکه عصبی بازگشتی به همراه استخراج ویژگی درا دارد، و سریع تر نیز است. با این و

ست. در این پژوهش، مدلی انتها نتها ا-به-ورودی، رویکرد مرسوم در مسئله تشخیص دست نوشته برخط ا

ه ک، برای تشخیص دست نوشته برخط معرفی شده است،  CTCتوجه و تابع خطا-مبتنی بر سازوکار خود

ل شددته از دنباله ورودی بدون اسددتخراج ویژگی به صددورت دسددتی را دارد. مدتوانایی تشددخیص دسددت نو

 ارزیابی شددده اسددت. مدل پیشددنهادی نرخ خطای نویسدده "خط"پیشددنهادی بر روی دادگان عربی برخط 

 7.69%(CER) 30.22 و نرخ خطای کلمه%(WER)   ست،  "خط"را بر روی دادگان ست آورده ا بد

 .قابل توجهی بهبود داشته استکه نسبت نتایج پیشین به میزان 

 عمیق یعصب شبکه،CTC تابع ،توجه-خود مکانیزم،عربی برخط نوشته دست بازشناسی کلمات کلیدی:
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csicc-1095 (Regular Paper) 

 دوهای دهندههای گندم با استفاده از تشخیصتشخیص خوشه  

 ایمرحله

 فهیمه قاسمیان -فرشید محمودآبادی 

مله جهای بینایی ماشددین از های عصددبی عمیق تاثیر بسددزایی در افزایش کارایی الگوریتمشددبکهچکیده: 

کره  به اهمیت گندم در تغذیه بخش بزرگی از جمعیتاند. باتوجهبندی تصدداویر داشددتهبندی و بخشطبقه

ها(، لبا به شدددکل تحلیل خوشدددهزمین و همچنین اهمیت نظارت و نگهداری از این محصدددول خوراکی)غا

شه شخیص خو شاخکت شد، وجود  سالمت، مرحله ر شاهده  صاویر گیاهان به جهت م ها و های گندم در ت

شمار می شهغیره امری مهم به  شخیص خو صاویر از رود. در این مقاله به منظور ت های دلمهای گندم در ت

شامل چهار معمیق موجود در حوزه بخش شیا  شخیص ا RCNN-FASTER  ،-MASK دلبندی و ت

 RCNN ، RCNN-CASCADEو HTCهای ها در این زمینه هستند و در سالکه جزو بهترین مدل

شده ست. همچنین برای بهبود نتایج از روشاخیر ارا ه  شده ا ستفاده  لی، آگمنت های یادگیری انتقااند، ا

ها برای تشخیص رزیابی این مدلگیری شده است. نتایج حاصل از آموزش و ابهره DetectoRS تصاویر و

شه شتی موجود در  GWHD های گندم موجود در مجموعه دادهخو ستفاده از منطق برگ شان داد که ا ن

سرعت آموزش در مدل CASCADE رویکرد شده و همچنین  صدی دقت  سه و نیم در  موجب افزایش 

 HTCبرد. اسدددتفاده از پیشدددنهادات طراحانرا نیز با  می DetectoRS  تایج رانیز قوت  این بهبود ن

سبب افزایش می صاویر  شد. بکارگیری روش آگمنت ت صدی دقت برای مدل ۱.2بخ شود. از می HTC در

های گندم بهترین کارایی را برای تشخیص خوشه HTC-DetectoRS های آموزش دیده مدلمیان مدل

ست به بهبود  سازی پایه ۴.8دارد و توان سه با پیاده  صدی در مقای  HDGW راحان مجموعه دادهی طدر

 .دست پیدا کند RCNN-FASTER (مدل)

گیری یاد پردازش تصویر،شبکه عصبی عمیق، ی گندم،تصویر خوشه دهنده اشیا،تشخیص کلمات کلیدی:

 ماشین
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Frost Prediction Using Machine Learning Methods in 

Fars Province 

Milad Barooni - Koorush Ziarati - Ali Barooni   

Abstract: One of the common hazards and issues in meteorology and 

agriculture is the problem of frost, chilling or freezing. This event occurs when 

the minimum ambient temperature falls below a certain value. This 

phenomenon causes a lot of damage to the country, especially Fars province. 

Solving this problem requires that, in addition to predicting the minimum 

temperature, we can provide enough time to implement the necessary measures. 

Empirical methods have been provided by the Food and Agriculture 

Organization (FAO), which can predict the minimum temperature, but not in 

time. In addition to this, we can use machine learning methods to model the 

minimum temperature. In this study, we have used three methods Gated 

Recurrent Unit (GRU), Temporal Convolutional Network (TCN) as deep 

learning methods, and Gradient Boosting (XGBoost). A customized loss 

function designed for methods based on deep learning, which can be effective 

in reducing prediction errors. With methods based on deep learning models, not 

only do we observe a reduction in RMSE error compared to empirical methods 

but also have more time to predict minimum temperature. Thus, we can model 

the minimum temperature for the next 24 hours by having the current 24 hours. 

With the gradient boosting model (XGBoost) we can keep the prediction time 

as deep learning and RMSE error reduced. Finally, we experimentally 

concluded that machine learning methods work better than empirical methods 

and XGBoost model can have better performance in this problem among other 

implemented. 

Keywords: Frost Prediction, Minimum Temperature Modeling, GRU, TCN, XGBoost, 

Deep Learning, Gradient Boosting 
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Using Structured Pruning to Find Winning Lottery 

Tickets 

Kamyab Azizi - Hassan Taheri - Soheil Khooyooz 

Abstract: In recent years, deep neural networks have successfully solved 

artificial intelligence problems. However, large models need more memory and 

computational resources. Recent research has proved that the deep models are 

over-parameterized and have redundancy in their parameterization. The lottery 

ticket hypothesis paper by Frankle and Carbin offers that based on pruning, we 

can achieve subnetworks with initializations that are capable of training from 

scratch. Still, they have used unstructured pruning, and the resulting 

architectures are sparse that need special hardware/software for compression 

and speedup. On the other hand, structured pruning methods in the 

convolutional neural networks (CNNs) preserved the structure of the 

convolution layers. Therefore, we do not need special hardware/software 

(HW/SW) libraries. In this work, we examined the lottery ticket hypothesis with 

structured pruning techniques and used these methods with different 

architectures. 

Keywords deep neural networks, structured pruning, lottery ticket hypothesis, 

winning tickets
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A secure and efficient scheme for mutual 

authentication for integrity of exchanged data in 

IoMT 

Mahmoud Faraji - Hamid Reza Shahriari - Mahdi Nikooghadam 

Abstract: The emergence of pandemic diseases like Covid-19 in recent years 

has made it more important for Internet of Medical Things (IoMT) 

environments to build contact between patients and doctors in order to control 

their health state. Patients will be able to send their healthcare data to the cloud 

server of the medical service provider in remote medical environments through 

sensors connected to their smart devices, such as watches or smartphones. 

However, patients' worries surrounding their data privacy protection are still 

present. In order to ensure the security and privacy of patients' healthcare data 

in remote medical environments, a number of different schemes have been 

proposed by researchers. However, these schemes have not been able to take all 

security requirements into account. Consequently, in this study, we have 

proposed a secure and effective protocol to safeguard the privacy of patients' 

medical data when it is sent to the server. This protocol entails two components: 

mutual authentication of the patient and the server of the medical service 

provider, as well as the integrity of the exchanged data. Also, our scheme 

satisfies security requirements and is resistant to well-known attacks. Following 

this, we used the Scyther tool to formally analyze our proposed scheme. The 

results showed that the scheme is secure, and in the section on performance 

analysis, we demonstrated that the proposed scheme performs better than 

comparable schemes. 

Keywords: privacy, security protocol, authentication, key agreement 
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Quantizing YOLOv7: A Comprehensive Study 

Mohammadamin Baghbanbashi - Mohsen Raji - Behnam Ghavami 

Abstract: YOLO is a deep neural network (DNN) model presented for robust 

real-time object detection following the one-stage inference approach. It 

outperforms other real-time object detectors in terms of speed and accuracy by 

a wide margin. Nevertheless, since YOLO is developed upon a DNN backbone 

with numerous parameters, it will cause excessive memory load, thereby 

deploying it on memory-constrained devices is a severe challenge in practice. 

To overcome this limitation, model compression techniques, such as quantizing 

parameters to lower-precision values, can be adopted. As the most recent 

version of YOLO, YOLOv7 achieves such state-of-the-art performance in speed 

and accuracy in the range of 5 FPS to 160 FPS that it surpasses all former 

versions of YOLO and other existing models in this regard. So far, the 

robustness of several quantization schemes has been evaluated on older versions 

of YOLO. These methods may not necessarily yield similar results for YOLOv7 

as it utilizes a different architecture. In this paper, we conduct in-depth research 

on the effectiveness of a variety of quantization schemes on the pre-trained 

weights of the state-of-the-art YOLOv7 model. Experimental results 

demonstrate that using 4-bit quantization coupled with the combination of 

different granularities results in ~3.92x and ~3.86x memory-saving for uniform 

and non-uniform quantization, respectively, with only 2.5% and 1% accuracy 

loss compared to the full-precision baseline model. 

Keywords: deep neural network, DNN, object detection, YOLOv7, compression, 

quantization 
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Fashion Compatibility Learning Via Triplet-Swin 

Transformer 

Hosna Darvishi - Reza Azmi - Fatemeh Moradian - Maral Zarvani  

Abstract: Owing to the rising standard of living, personal appearance, mainly 

matching clothes, is essential to people. Because the right clothes not only can 

beautify their appearance directly but can also increase their self-confidence. 

This study aims to help users find a matching pair of clothes by considering the 

intricate details to choose suitable and compatible clothes. In this paper, 

increasing the efficiency of feature extraction is very important because fashion 

has a complicated concept, and the extraction of features such as the overall 

shape, design, and texture of clothes can significantly impact understanding and 

learning the compatibility of clothes. Therefore, suitable global features can 

help a lot in understanding the compatibility of clothes. Transformers can 

extract global features better than convolution networks. We use Swin 

Transformer networks to extract the image features. We have trained a Triplet-

Swin network to learn fashion compatibility, which achieves better accuracy 

than previous methods. We evaluated our model with AUC and FITB metrics 

and the Polyvore Outfit dataset. 

Keywords: embedding method, fashion compatibility, outfit recommendation, swin 

transformer, triplet network 
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GPS: A graph-based approach to portfolio selection 

Fatemeh Rezaee - Jalal Ahmadi - Saman Haratizadeh 

Abstract: Investment success depends on the performance of the stocks 

selected for investment. In this study, we present a novel graph-based method 

for selecting appropriate stocks for an optimal portfolio by utilizing the ability 

of graphs to model relationships between different stocks. Our approach 

consists of presenting the performances of many different random portfolios in 

the form of a graph, and then applying the community detection technique to 

this graph for the purpose of determining suitable stocks.. In a comparison of 

the proposed method with competing models, the evaluation results 

demonstrate its superiority over the top 50 stocks in the S&amp;P 500 index. 

Keywords: portfolio selection, community detection, clustering, machine learning 
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OutCLIP, A New Multi-Outfit CLIP Based Triplet 

Network 

Zahra Haghgu - Reza Azmi - Lachin Zamani - Fatemeh Moradian 

Abstract: Choosing a proper outfit is one of the problems we deal with every 

day. Today, people tend to use online websites for shopping, and the COVID-

19 situation forced this condition more than before. In this research, we 

proposed a new architecture for multi-fashion item retrieval from a website 

database. We deployed a CLIP transformer model instead of convolutional 

neural networks in a triplet network. We also added a long short-term memory 

network (LSTM) to automatically extract and code the image features to 

generate descriptive text for each input image. Our OutCLIP model succeeded 

in doing its task with 83% precision and 85% recall accuracy in multi-item 

retrieval. This model can be trained and used in fashion retrieval problems and 

improve the former proposed models. Considering the descriptive text and the 

image together gives the model a better understanding of the concept and 

improves its generalization. 

Keywords: Triplet Net, Vision Transformers, CLIP Transformer, Object Detection, 
Multi Outfit, Image Retrieval, Deep Learning 
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 یمحصوالت کارمزد دیمدت تولکوتاه یزیرحل مسئله برنامه

رقابت  تمیبا استفاده از الگور گشتیمسئله جا کیعنوان به

 یاستعمار

   یرم ان هیمهد

رقابت  متیاز الگوربا استفاده  یمحصو ت کارمزد دیمدت تولکوتاه یزیردر این مقاله، برنامه چکیده:

از  دیوط تولخط یبرا حیصح یزیرامروز برنامه یرقابت یدر ف ا نکهیشده است. با توجه به اارا ه یاستعمار

روز و به یهاروش ا هبرخوردار است، ار یمشتر تیها و جلب رضاشرکت گاهیجا نییدر تع ییبا  تیاهم

 نشیعنوان چبه  دیتول یزیروجه به مفهوم  برنامهاست. با ت تیحا ز اهم اریمسئله بس نیا یهوشمند برا

شده است که در نظر گرفته گشتیمسئله جا کیعنوان مسئله به نیدر محور زمان، ا دیتول یهاسفارش

 یاررقابت استعم تمی. نسخه گسسته الگوردخواهد بو یهاسفارش دیتول بیمسئله، ترت یخروج تیدرنها

رفتن زمان گشده است. با در نظر مسئله در نظر گرفته نیحل ا یبرا یاملتک یهاتمیاز الگور یکیعنوان به

هرروز  یبه ازا ریتأخ مهیمحصو ت و جر لیمهلت تحو نیو همچن یهاهرکدام از سفارش دیتول ی زم برا

نشان  هایابیشده است. ارزعنوان تابع هدف در نظر گرفتهکل به مهیکردن جر نهیدر هر سفارش، کم ریتأخ

 یکارمزد محصو ت دیتول یمدت براکوتاه یزیرتوانسته است برنامه یخوببه یشنهادیپ تمیکه الگور دهدیم

 .دیشود را ارا ه نما ریتأخ مهیجر نیکه منجر به کمتر

شرکت  مدت،کوتاه یزیربرنامه ،یتکاملی هاتمیالگور ،یرقابت استعمار تمیالگور کلمات کلیدی:

 کاشان ریرکبیفوالد ام
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 نیب یهادر شبکه تیحمالت جعل موقع صیتشخ یبرا یروش

 نیماش یریادگیو  یکیزیف هیال یبا استفاده از بررس ییخودرو

 مهتاب دهقان   - یشکراله دیسع -پور الهرد  یقل یمهد

وها با درهستند که امکان ارتباط خو یو نوظهور شرفتهیپ یفناور ییخودرو نیب یمورد یهاشبکه چکیده:

حمالت  یرا برا نهیها زمشبکه نیا یای. ساختار باز و پوکنندیشبکه را فراهم م یهارساختیو با ز گریکدی

 یکی تیموقع است. جعل ردهها را با چالش روبرو کشبکه نیا تیمتنوع به شبکه و کاربران فراهم کرده و امن

 یهایبر رس یمبتن یو راهکارها نیماش یریادگیبر  یمبتن یحمالت است که تا کنون راهکارها نیاز ا

 قیدق صیشخت یبرا یینوع راهکارها به تنها نیوجود ا نیاست. با اها ارا ه شده آن صیمعقول بودن در تشخ

 صیتشخ یرابشده است که از هر دو نوع راهکار  پیشنهادمقاله، روشی  نیاند. در انبوده یحمالت کاف نیا

 RSSI نیاز رابطه ب یکیزیف هیدر   یبررس کیروش، ابتدا  نی. در اکندیاستفاده م تیحمالت جعل موقع

 یبتنم یبدرفتار صیتشخ ستمیوارد س گرید یهایژگیآن به همراه و یو سپس خروج شودیو فاصله انجام م

 Modifiedاز مجموعه داده  یشنهادیروش پ یابیو ارز یسازهیشب ی. براشودیم نیماش یریادگیبر 

VeReMi ژهیوهرا ب یعملکرد مطلوب یشنهادیکه روش پ دهدینشان م یسازهیشب جیاست. نتافاده شده است 

 .دهدیاز خود نشان م یابیدر بخش باز

 جعل حمله ،ییخودرو نیب یمورد یها شبکه ن،یماش یریادگی ،یبدرفتار صیتشخ کلمات کلیدی:

 یکیزیف هی  یبررس ت،یموقع
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به  ریتصو لیبه منظور تبد CycleGANلکرد شبکه بهبود عم

 یاصل یکننده به معمار کیبا اضافه کردن دو تفک ریتصو

 بان   ارتیز دیمج - یمحمد عماد دیس

به  یسترسداز دامنه مبدأ به دامنه مقصد بدون  ریتصو کی لیبا هدف تبد ریبه تصو ریتصو لیتبد چکیده:

و به نح CycleGAN انیم نیاست. در ا نهیزم نیا یالشهااز چ یکیجفت شده  یِمجموعه داده آموزش

 یها هشبک ی، از توانمندCycle Lossخاص خود و استفاده از مفهوم  یتوانست با معمار یزیآم تیموفق

که با  CycleGAN یاصل یدر معمار یراتییمقاله با تغ نیکاربرد استفاده کند. در ا نیدر ا یمولد تخاصم

ود داده شود، عملکرد مولدها بهب یمولدها انجام م Resnetبخش  یده در خروجکنن کیاضافه شدن دو تفک

د عملکرد نشان دهنده بهبو جینتا یبصر سهیمقا نیو همچن یابیارز اریبر اساس سه مع یکمّ جیشود. نتا

 است. CycleGANشبکه  یاصل ینسبت به معمار یشنهادیپ یمعمار

 یکننده اضاف کیتفک ، CycleGAN شبکه ر،یبه تصو ریتصو لیتبد کلمات کلیدی:
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 یابیریروش مس کیبا ارائه  اءیاش نترنتیدر ا یبهبود مصرف انرژ

 محورافزارنرم یهابر شبکه یمبتن داریپا گنالیس یانطباق

    ییرضا غالمرضا -رابر  پوریطاهره مهد

متصل به  یهاناهمگن و تعدد و تنوع دستگاه یهاشامل شبکه اءیاش نترنتیا یهااز چالش یکی چکیده:

وت، حفظ متفا یخودمختار پراکنده با انرژ یهاو وجود گره ایپو یتوپولوژ لیاست. بدل یهم، مصرف انرژ

ض بر فر یمتحرک اقت ا  یهاثابت، در شبکه یهاخالف شبکهمهم است. بر دوام شبکه یها براگره یانرژ

ه با هدف به شکل خودخواهان یاهاست و اگر گرهگره ریسا یهابسته یرانشیدر پ یانیم یهابودن گره میسه

 یتالف انرژو ا کیتراف جادیا ر،یرا انجام ندهد، سبب از دست رفتن مس یابیریمس یفهیخود، وظ یحفظ انرژ

خش کنترل و ب یجداساز یدهیمحور، با اافزارنرم یهاشبکهاز  یریگمقاله بهره نیحل ما در اخواهد شد. راه

 یانطباق یابیریروش مس کیشبکه، ما  یهاها با گرهبسته یرانشینوع ارتباط و پ نییداده است. عالوه بر تع

ها و فتار گرهو نظارت بر ر تیریمد یبرا ،یروش آگاه به انرژ کیآن با  بیو ترک گنالیبر س یمبتن داریپا

 جینتا یسهی. با مقامیابکه توسط کنترلر بکار بردهآنها به ش یخودخواه و انسداد دسترس یهاگره ییشناسا

 ریا و تأخو زمان اجر شیافزا %82شبکه حدود  یاتیتوان عمل نیانگیروش با روش مشابه، م نیا یسازادهیپ

 تیر نها، د%۷۰در حدود  واهخودخ یهابا کاهش تعداد گره نیکاهش داشته است. همچن %8۳انتها بهانتها

 .میادهیرس %۹۳شبکه در حدود  یکل یرف انرژمص نیانگیبه کاهش م

کنترلر شبکه، افزارمحور،نرم یهاشبکه اء،یاش نترنتیا  گنالیس یانطباق یابیریمس  کلمات کلیدی: 

یاتیعمل توان ،یمصرف انرژ خودخواه، گره دار،یپا  
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csicc- 1054 (Poster) 

 یمبتن تراشه یشبکه رو یبرا دیجد یابیریمس تمیالگور کیارائه 

 یرقابت استعمار یسازنهیبه تمیبر الگور

 امین مهران زاده -شکوه شافی زاده 

دف آن است. ه انهیارتباط مخف یبه منظور برقرار  امیپ یاختفا  یبرا  یروش  یاستگانوگراف چکیده:

  یصل. هدف  اشودیشک نم یختگیبرانگ است که سبب یمعمول یهاکردن اطالعات محرمانه  در دادهپنهان

ا بهبود ببخشد. رروش  نیمهم ا یاست که پارامترها ریتصاو ینگارپنهان یبرا  دیجد  یمقاله، ارا ه  روش  نیا

ش  ارا ه شده،  استفاده شده است. در  رو شدهیسازهیشبدیو تبر کیژنت تمیالگور بیمنظور،  از ترک نیا یبرا

مکان  نیبهتر کردندای.  سپس  به منظور پشودیم اعمال  کیژنت تمیپوشش،  الگور ریتصو  یابتدا  بر رو

استفاده  شدهیسازهیشبدیتبر تمیسرعت جستجو از الگور شیزااف نیمحرمانه و همچناطالعات یجاساز یبرا

 یسازمدل  ،یسازنهیو بهروش  جستجو   کیبه  صورت    یسازروش،  عمل  پنهان  نیشده است.  در  ا

  یمحرمانه،  سع ریتصو یسازپنهان یبرا زبانیم ریمکان در تصو  نیبهتر  افتنیبا    ب،یترت نی.  به اشودیم

و  سازدیشده را مشکل م یمخف امیپ صیتشخ  نیکند  و  همچن  یرا  جاساز  یشتریب  یهاداده کندیم

که روش  دهدینشان م یسازهیشب جینتا ان،یپا در.  شودیم شدهینگارپنهان ریتصو تیامن شیباعث افزا نیا

 ست.ا یشتریب تیو امن تیفیک یدارا نیدارد، همچن یها، عملکرد بهترروش ریارا ه شده نسبت به سا

 شده یسازهیشب دیتبر تمیالگور ک،یژنتتمیالگور ،ینگارپنهان ،یاستگانوگراف رکلمات کلیدی
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