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 اطالعات فناوری . مدیریت2
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 ارتباطات.9
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 پورشیرازیمحمد-کنفرانساجراییدبیر 

 پورکرممحمددکتر-علمیکمیتهوسیاستگذاریشورایرئیس 

 هایژورنالدرانتشارکمیتهمسئولISIاصفهانیپورناصر- 

 مخبرآبادیرضادکتر-هاپانلوشفاهیارائهکمیتهمسئول 

 شیرمردیپیمانسید-سازشبیههایرباتمسابقاتدبیر 

 نژادحسینیعلیرضاسید-پشتیبانیواجراییکمیتهرئیس 

 مهرشایستهاکرم-دبیرخانهمسئولوموسسهعاملمدیر 

 پورمحسنرضا-اطالعاتفناوریکمیتهمسئول 

 فردثابتفراهانیمهدی-گرافیکوطراحیکارشناسمسئولدبیرخانه،کمیته 
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 شماعیسارا-نامثبتوپذیرشکمیتهمسئول 

 حدادیفاطمه-نامثبتوپذیرشکارشناس 



 به نام خدا
 

 گزارش دبیرخانه کنفرانس:

دومینکنفرانس،اولینکنفرانسبینالمللیمدیریت)نوآوریوتولیدملی(باعنایتبهفضلالهی،پسازبرگزاریموفق
اقتصادی(بینالمللی توسعه مدیریت)کارآفرینیو رفتاری(، استقبالبیسومینکنفرانسبینالمللیمدیریت)علوم و

تحقیقاتینورباراناندیشهباهمکاریوحمایتگستردهدانشگاهها،نهادهای-نظیرجامعهعلمیکشور،موسسهآموزشی
مط تحقیقاتی و اطالعات،علمی مدیریتفناوری المللی کنفرانسبین چهارمین برگزاری به اقدام کشور معتبر و رح

فناوریبرایتبادل مدیریتو صاحبنظرانحوزه خبرگانو هدفگردهمآوردناندیشمندان، با کامپیوتر ارتباطاتو
 .دستاوردهانمودهاست

اوریبرتمامجنبههایآموزشوپرورشازجمله:پوششبرنامهدربخشبینالمللکنفرانس،باتوجهبهتاثیرگذاریفن
وارائه،ارتباطمیانزبانآموزان،مدرسانونهادهاوارزیابیبرنامهها،باایجادیک ریزیدرسی،تولیدوتوسعهمحتوا

.کگذاشتهمیشودپلتفرم؛نتایجپژوهشهاوشیوههاینوینآموزشیدانشگاههاوموسساتآموزشعالیبهاشترا

برایاولینباردرکشوروالگوسازیبرای ISI همچنیندرپیانتشارمقاالتکنفرانسدورهگذشتهدرژورنالهایمعتبر
تخصصیk(Web of science)ISIسایرهمایشهاوکنفرانسها،کلیهمقاالتپذیرششدهاینکنفرانسنیزدرژورنال

کامپیوتر)  - Coverage: Science Citation Index Expanded & Current Contentsمهندسی

Engineering,Computing & Technologyباضریبتاثیر( Impact Factor .انتشارخواهدیافت
 

 مسئولیت صحت علمی و ادبی مقاالت بر عهده نویسنده/ نویسندگان مقاله می باشد.
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 دبیرخانهکنفرانس
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 تولیدی  و مؤسسات  در صنایع کاربرد های هوش مصنوعی
 

 داود محمد امینی

ایران،،دانشگاهپیامنورناوریاطالعاتفگروه،علمیعضوهیئتمربی
   davood.mohammadamini@gmail.comپست الکترونیک: 

 معصومه یاری
دانشجویرشتهمهندسینرمافزارکامپیوتر،دانشگاهپیامنورمحالت

masumehyari@yahoo.com
 

 چکیده:
تولیدی ومؤسساتدرصنایعوکاربردآنقشنوصنعتی فرانماددوران وسمبلعنوانبهمصنوعیباهوشآشنائیمقالهازاینهدف
تعاریف،زیرشاخهها،تکنیکهاوزبانهایبرنامهنویسیدرهوشمصنوعیموردودرآنتاریخچه،معرفی،نحوهشکلگیری،باشد.می

اند،عالوهبرآنسیستمهایخبره،روباتبکوشبکههایعصبیدرهوشمصنوعیتوضیحدادهشدهاستودربحثوبررسیقرارگرفته
پایاننتیجهگیری،منابعومآخذبیانگردیده.


روبات-پردازشزبانطبیعی–رباتیک-شبکههایعصبی-سیستمخبره–مصنوعیهوشواژه های کلیدی: 
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 رمان اینترنتی، بحران دانش آموز امروز
 

 خدیجه درویشی
 ،ایران(اصفهانآزاداسالمیواحدخوراسگان)،دانشگاهعلومتربیتیوروانشناسی،دانشکدهارشددانشجویکارشناسی

(Ms.Darvishi14@gmail.comآدرسپستالکترونیک)





 چکیده
عصرردرانسانضرورینیازهایازیکی.داردآموزشبرآنتاثیرگذاریومجازیفضایدرموجودهایرمانمورددربحثبهحاضرمقاله
فرصرتهایتردیردبریاینترنرتازاسرتفادهباالخصورایانهازاستفاده.باشدمیآموزشلوازمازیکیعنوانبهاطالعاتوارتباطاتحاضر
واقرعدرواصرولبرخریگرفتننظردرنیازمنددیگرابزارهایازبسیاریهمانندنظیربیپدیدهاینازاستفاده.کندمیفراهمرافراوانی
راههرایاینترنرتتوسطانسانوبودخواهیمشاهداینترنتیهایشبکهزمینهدرراشگرفیتحوالتآیندهسالهایدرقطعا.استفرهنگ
خواهدبدنبالعلمواقتصادوسیاستبارابطهدرنیزراخطراتیبگوییمبایداینترنتتوسطجدیدشانساینکناردر.یابدمیراجدیدی
دانرشیرادگیریبررآنمثبرتآثراروآموزشبخشدرمجازیفضایازاستفادهبرعالوهدهدنشانکهاستآنبرحاضربررسی.داشت
بررعرالوهتوانردمریکرهشوندمیآشنادیگریهایمکانومطالببافضااینبهدخترانبخصوصونوجوانانوکودکانورودباآموزان،
.باشدداشتهسوءنیزتاثیرآنهایادگیریوآموزشبخشبرداردبردرکهاخالقیمشکالت


رمان،اینترنت،دانشآموز،آموزش  کلیدی: کلمات
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صورت ه توان و با کارایی باال ب ی مبنای چهار کم کننده جمع سازی یک مدار تمام پیاده
 CMOSحالت ولتاژ در 

 
 عبدالرسول جعفری

 یفنی،دانشگاهتهرانگروهمهندسیبرقوکامپیوتر،دانشکدهدانشجویدکتری،

ar.jafari@ut.ac.ir


 زهرا جعفری
دانشگاهپیامنور،ومهندسییفنیدانشکدهگروهمهندسیبرقوکامپیوتر،مربی،

jafari.z@pnu.ac.ir 


 جواد احمدی فارسانی

شاهددانشگاهومهندسی،یفنیگروهمهندسیبرقوکامپیوتر،دانشکدهدانشجویفوقلیسانس،
j.ahmadi@shahed.ac.ir


 چکیده

خرودرادریواقعرهراییتهنوزمزسیلیکون،هایفیزیکییبهدلیلمحدودیتنظرهاییی،باوجودتمامتوانایمنطقچندمقدار
است.نشانندادهیی،بامنطقدودویسهدرمقایمحاسباتیهامدار

یچهاریکمدارجمعکنندهاست؛بهاینترتیبکههشدهیگانهاراچهاریمحاسباتیهامداریجدیدبرایطراحیمقالهروشیندرا
ایاست،بهگونهایمتفاوتواستفادهازسهمنبعولتاژمختلفطراحیشدهیستورهایباولتاژآستانهمقداریمدولتاژبااستفادهازترانز

اثبراتیبرا.دهدکهباوجودتوانمصرفیاستاتیکیمحدودیکهداردکاراییبهترینیزنسبتبهحالتدودوییعادیازخودنمایشمی
شردهیسهمقاییکنندهدودوتمامجمعیکباوشدهسازینانومترپیاده60و۹85یتکنولوژکنندهچهارگانهدرتمامجمعیکادعاینا

.است
کننردهپیشرنهادیدارایتروانمتوسرطمگاهرتزجمع۲05،درفرکانسنانومتر60سازیدرتکنولوژیبراساسنتایجحاصلازشبیه

باشد.میکروواتمی4۹۹/۳5متوسطکنندهپایهدارایتوانمیکروواتبودهوجمع4۹۳/56
 

 .Multiple-Valued Logic ،Quaternary Full Adder ،Down Literal Circuits ،Partial adder کلمات کلیدی:
  

javascript:openWin('/WorldClient.dll?Session=BB92V5FKZ54W7&View=Compose&New=Yes&To=j.ahmadi%40shahed.ac.ir','Compose',800,600,'yes');
javascript:openWin('/WorldClient.dll?Session=BB92V5FKZ54W7&View=Compose&New=Yes&To=j.ahmadi%40shahed.ac.ir','Compose',800,600,'yes');
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 کارآفرینی رویکرد با کار و کسب مستمر بهبود و ابری رایانش
 

 راحیل برومندی
مرکزبینالمللقشمکارشناسیارشدمهندسینرمافزار،دانشگاهپیامنور

r.borumandi92@yahoo.com 


 چکیده
شیپنترنتیازایشدنعنوانابراستعارهاریوفراگنترنتیدربسترایابرانشیوخدماترانترنتیقابلتوجهکاربراناشیباافزا

گستردهآنتیگردد.باتوجهبهاهممیآب،گازوتلفنبدلته،یسیشمارهپنجبعدازالکتریبهصنعتهمگانیفناورنیا،شودیمینیب
ثروتراشیتوسعهوافزایشودکهراههایمیسازادهیکوچکپیشرکتهایبهطورخاصبرایابردیجدیهامبحثکسبوکار

پلتس،یرمافزاربهعنوانسرونلیازقبیمحاسباتابریدهسیمختلفسرویسبکهایابرانشیشرکتهاقرارخواهدداد.رایروشیپ
مدلوسبکمتناسببانیدهدوبهتریقرارمیمربوطراموردبررسیمدلهاریوساسیبنابهعنوانسروریوزسیفرمبهعنوانسرو

کسبوکاردریادیزراتییتواندتغیمیابرانشیرارشی.روشپذدینمایمختلفراجهتشکارفرصتهاارائهمیوسازمانهاعیصنا
.دینماجادیا

 
کسبوکار،ینیکارآفر،یابرانشیراکلمات کلیدی:
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 محلی تراکم پایه بر بیسیمحسگر  های شبکه در چاهکحرکت  مسیر تعیین
 حسگرها

 
 روح اله نخعی

عضوهیئتعلمیگروهمهندسیبرقدانشگاهپیامنور
r.nakhaei@yahoo.com 


 محمد نخعی

نفتخیزجنوبشرکتملیمناطق
m.nakhaei@gmail.com 


 محمد ذهابی

دانشگاهپیامنورکامپیوتروفنآوریاطالعاتعضوهیئتعلمیگروهمهندسی
mohammad_zahaby @yahoo.co.uk

 

 پیمان الماسی نژاد

دانشگاهپیامنورکامپیوتروفنآوریاطالعاتعضوهیئتعلمیگروهمهندسی
p.almasinejad @yahoo.com 


 چکیده
 گرههرای عمومرا شربکههرایی چنرین در کره اسرت.ازآنجرا شربکه عمر طول بیسیم حسگر های مبحثشبکه در اصلی چالشهای از

ورودی ترافیک انتقال وظیفه گرهها این دیگر طرف از و ندارند استفاده قابلیت انرژیشان اتمام از پس و بوده محدود تغذیه منبع حسگردارای
 بره دورترر گرههای با سینک ارتباط و میدهند دست از را خود انرژی سریعتر باشند تر سینکنزدیک به ها گره هرچه دارند، برعهده نیز را

افزایش شبکهرا عمر طول و کرده یکنواختتوزیع بطور شبکهرا در انرژی افت میتواند متحرک های سینک قطعمیشود.بکارگیری سرعت
 گرههای انرژی عملیات این تکرار لیکن پخشفراگیراست، عملیات نیازمند بیسیم حسگر های شبکه در مسیریابی جداول شدن بروز دهد.

 سرینک توقرف ایستگاههای از بهرهگیری با را پخشفراگیر عملیات تعداد که داریم روشی ارائه بر سعی مقاله این میدهد.در هدر را شبکه

 ای داده مسیرهای و نموده حسگرهاهدایت تجمع محل سمت به را متحرک سینک شبکه، ای منطقه چگالی گرفتن نظر در با و داده کاهش

 عمر طول نهایتا و شده صرفهجویی میانی های گره انرژی در بازپخش، دفعات کاهشتعداد با برساند. حداقل به سینکرا سمت به طوالنی

افزایشمییابد شبکه


.سینکمتحرک،طولعمرشبکه،چگالیمنطقهایشبکهشبکهحسگربیسیبم،کلمات کلیدی:
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 اطالعاتی و فناوری اطالعات در تصمیم گیری مدیران هاینقش سیستم 

 
 

 محمد ضیاءالدینی
استادیاروعضوهیاتعلمیدانشگاهازاداسالمیواحدرفسنجان

Mziaaddini@yahoo.com
 رسول نهری
دانشگاهازاداسالمیواحدرفسنجاندانشجویکارشناسیارشدمدیریتدولتی

Amirmohammad626@yahoo.com 


 

 چکیده

امروزهاهمیتنقشتصمیمگیریمدیراندرسازمانهابرهیچکسپوشیدهنمیباشد.وجودرقبا،سرعتپیشرفتسازمانها،محدودیت
منابعوامکانات،کمبودوقت،مکانیزهنبودنبعضیازفرایندها،عدماجرایکاملسیستمهایاطالعاتیو....ازجملهعواملیهستندکه

زمانوتصمیماتمدیرانتاثیرگذارباشند.باتوجهبهاینکهیکیازوظایفمهممدیردراجرایوظایفمدیریتیخودمیتوانندبرسا
تصمیمگیریمیباشد،اگرتصمیماتبهموقعودرستاتخاذشوندقطعاپیشرفتورسیدنسازمانبهاهدافتعیینشدهقابلدسترسی

تدرسازمانجزنیازهایضروریمدیرانجهتتصمیمگیریوراهبریسازمانمیباشددرگذشتهدستیابیبهاطالعا.لذامیباشد
دستیابیبهامارواطالعاتموردنیازمدیرانازروشهایسنتیبادرصدهایخطایباالوباصرفزمانزیادوبادشواریصورتمیگرفته

تیاربودنسیستمهایاطالعاتمدیریتکارتصمیمگیریبرایمدیراناسانتروبااست.اماامروزهباظهورفناوریاطالعاتودراخ
ضریباطمینانباالتریصورتمیگیرد.دراینمقالهنقشوتاثیرسیستمهایاطالعاتمدیریتبرفرایندتصمیمگیریوتصمیم

.سازیمدیرانموردبررسیقرارگرفت
 

اطالعات،تصمیمسازی.هایاطالعاتی،تصمیمگیری،فناوریسیستمکلمات کلیدی: 
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بندی ترکیبی برای بهبود تشخیص اجتماعات بر سامانه فرماندهی و کنترل خوشه
C4I

3
)) 

 
 زادهزاده، حسین علیزاده، سمیرا حسینرسول حسین

r.hossienzadeh@sbu.ac.ir 

h.alizadeh@iust.ac.ir

 

 چکیده
شرودتراوارتباطاتدرسامانهفرماندهیوکنترلروزبهروزبیشتروبیشترمریاستتیاهموبادهیچیوکنترلموضوعپیفرمانده

گررددکرهایجادمیایشدناینسامانهشبکهپذیرخواهدبود.باپیچیدهجاییکهمدیریتآنمشکلوهدایتآنتنهاتوسطرایانهامکان
هایاجتماعیدراینخصوصنیزاستفادهنمود.هردفتوانازامکاناتموجوددرشبکهباشدلذامیهایاجتماعیشبیهمیبسیاربهشبکه

 باشد.مادراینجابررسیشبکهایجادشدهدراینسامانهوپیدانمونیکسریاطالعاتپنهاندرراستایاهدافآنمی

هراراهاونیرزسرازماندهیآنهایاجتماعی،ارتباطاتپنهانبینمولفههادرشبکهیاتشخیصاجتماعات،ساختارگروهبندیخوشه
ایکرهدراکثررمواقرعبرههابهمقادیراولیههایرایجتشخیصاجتماعاتموجودقطعینیستند،ونتایجآنآشکارخواهدنمود.اکثرروش
هابرایرسیدنبهنتایجثابت)پایدار(بدونتوجهبهبندیترکیبیدرتحلیلداده.خوشه[5-1]ودبستگیداردشصورتتصادفیانتخابمی
بندیترکیبیتواناییترکیبباهرروشدیگریراخواهدداشتباشد.دراینمقالهمانشانخواهیمدادکهخوشهمقادیراولیهتصادفیمی

توانبرایبهبودسامانهفرماندهیوکنترلاستفادهنمرودبندیترکیبیمیدهد.ازخوشهتراافزایشمیایکهدقتنتایجاجتماعاگونهبه
هایهمکارویاخرابکار،تشخیصجاسوسدرشربکه،رهبرریومردیریتبهتررودرتوانبهپیدانمودنیکسریگروهکهازآنجملهمی

 .گیریاشارهنمودنهایتبهبودپیشنهادوتصمیم

 
 هایاجتماعی.بندیترکیبی،تشخیصاجتماعات،شبکهبندی،خوشهسامانههوشمندفرماندهیوکنترل،خوشه: کلمات کلیدی

  

                                                           
1 Command, Control, Communications, Computers and Intelligence 

mailto:h.alizadeh@iust.ac.ir
mailto:h.alizadeh@iust.ac.ir
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 (Cloud Computing)  یابر یانشرا
 داود محمد امینی

 .یراننور،ایاماطالعات،دانشگاهپیفناوریگروهعلم عضوهیئتعلمیی،مرب
davood.mohammadamini@gmail.comپستالکترونیک:

 

 چکیده
است،برارایرانشابرریبندییهوسهمیوبهصورتاشتراکینترنتایبرمبنایوترکامپیفناوریریکارگتوسعهوبهیابریبهمعنیانشرا

یرانشنیازاسرتفادهکننرد،راحدکاربرانمیتواننددادههایشانراازراهدوربررویابرهاذخیرهکردهوازنرمافزارهایباکیفیتباالدر
کرهبتواننردبراپرذیردیکربنرپیانشریازمنابعرایاسفارشِشبکهبهمجموعهبهآسانوبنایر،فراگیداشتندسترسیاستبرایمدلیابر

ی،سراختارمردلشراملمعمراریخچره،تاریفنراورینایمقالهضمنمعرفینرابهسرعتفراهمکند.درایسوزحمتسروکارینکمتر
افزارامنیتیتولیدنرمری،ابرخصوصیخته،ابرآمی،گروهی،ابرشاملابرعمومسازییادهپیها،سرورومدلیرساختکاربر،بستر،زها،یهال

ییدرشررکتهرایرتراهکرارامنیتری،امنهایومدلیتسازیدررایانشابری،امننقشمجازیی،پردازشابریفناوریپیشرفتهبرمبنا
فرصرتهای،عمرومیطررحبازرسریابی،صحتدادههاوارزیبررسیبرایراهحلTPA))۲بزرگ،بازرسشخصثالثیهاdata centerبا

درینرهزمیرنبسریاریدرایهاراهخوداستوشرکتیدرابتدای.رایانشابریردگیقرارمیموردبحثوبررسیابرشیانرایوچالشها
 روش،توجهفراوانیرابهخودجلبخواهدکرد.ینایتیهستند.درصورترفعمشکالتامنیگذاریهحالسرما


Cloud Service provider،یساز،مجازی(TPA) ثالث،بازرسشخص ITیت،امنی،ابریانشرا:کلمات کلیدی

  

                                                           
2
Third Party Auditor 
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تاثیر کاربرد فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی و چابکی نیروی کار)مورد مطالعه: اداره کل 
 آموزش و پرورش فارس(

 

 سید محمد حسین کمانی

 استادیاردانشگاهپیامنورشیراز
kamani.mh@gmail.com 

)نویسندهمسوول(رضا جاویدی  

آموزشوپرورشفارس.کازرونارشدمدیریتدولتی،کارشناس  

Javidi1357@yahoo.com 

 

 

 چکیده:        
اینکهسازمانهاچگونهدرشرایطعدماطمینان،محیطهایپویاوپیوستهدرحالتغییر،بتوانندبهصورتموفقیتآمیزیادارهشوند،

اینپژوهش،بهدنبالمشخصنمودنتاثیراتکاربردفناوریاطالعاتبربرخریازجنبرهمسالهعمدهدرموردهمهسازمانهامیباشد،
هایسازمانی،فردیواجتماعیکارکنانوسازمان)چابکیسازمانیوچابکینیرویکار(میباشد.برایتهیهابزارسرنجشبرااسرتفادهی

(وبوسیلهویرایشوبرومیسازی،پرسرش۲558بکینیرویکارشرهی)(وچا۹۱۱۹اولیهازپرسشنامهچابکیسازمانیشریفیوژانگ)
نامهمعتبروجدیدیتهیهوبرایاولینبارمورداستفادهقرارگرفتهاست.چابکیسازمانی،شاملپنجبعدِقدرتپاسخگویی،شایسرتگی،

پیشکنشری،سرازگاریوترابآوریمریباشرد.انعطافپذیری،سرعتوتوجهبهنیازهایمشتریمیباشدوچابکینیرویکارشامل
نفرازکارکناناداریادارهکلآموزشوپرورشفارسمیباشدکههرکدامبرهنحرویبرافنراوریاطالعراتدر۳۲۲جامعهآماریشامل

ابکینیررویکرارمریباشرد،ارتباطمیباشند.نتایجتحقیقنشاندادکهتاثیرفناوریاطالعاتبرچابکیسازمانیبیشترازتاثیرآنبرچ
همچنیننشاندهندهیتاثیرمثبتومستقیمکاربردفناوریاطالعاتهمبرچابکیسازمانیوهمچابکینیرویکارمیباشرد.درپایران

نیزپیشنهادهاییعملیوسازندهباهدفارتقایسطحچابکی)چابکیسازمانوکارکنان(ارائهشد.
 

 آموزشوپرورشفارسعات،چابکیسازمانی،چابکینیرویکار،:فناوریاطالکلیدی کلمات
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 3932ارزیابی عملکرد پیاده سازی گمرک الکترونیک در ایران از سال 
 

 رضا نوری

 کارشناسیارشدریاضیکاربردیدانشگاهآزاداسالمیواحدزاهدان

Reza.noori.1252@gmail.com 

 مهدی مرادبیگی

 اجراییدانشگاهآزاداسالمیواحدعلومتحقیقاتزاهدانکارشناسیارشدمدیریت

Mmoradbiki@yahoo.com 

 محبوبه کیخا
 کارشناسیارشدریاضیکاربردیدانشگاهآزاداسالمیواحدزاهدان

m.k_365@yahoo.com
 محمد امین ناصری

 کارشناسیارشدریاضیکاربردیدانشگاهآزاداسالمیواحدزاهدان

aminnasseri.2329@gmail.com


 چکیده
سامانه Asycuda Worldنرمافزار.یکیازکاربردیترینروشهایارزیابیعملکرد،استفادهازتکنیکتحلیلپوششیدادههامیباشد

جامعمبتنیبروبکهدربسیاریازکشورهادرحالاستفادهمیباشدودارایمزایایبسیاریاستامابنابردالیلخاصدرکشور
مایران،ازجملههزینهبربودنقراردادپشتیبانیوتحریمهاباتوجهبهاینکهدرصورتبروزهرگونهتحریموقطعاحتمالیارتباطنر

زارعمالتمامرویههایگمرکیبهصورتکاملبهمخاطرهمیافتد،امکاناجراوپیادهسازیآنوجودنداشتلذاباتوجهبهدالیلفوقاف
پیادهسازیسامانهشاخصبهرهوریمالمکوئیستتوسطگمرکایراناجراگردید.دراینمقاله Asycuda Worldطرحبومیسازی

دیدگاهمدیریتفنآوریاطالعاتمدنظرقراردادهشدهاستوجهتتعییناینمقالهررسیقرارگرفتهاست.درهوشمندگمرکیموردب
شاخصهایارزیابیازمدیریتدانشاستفادهگردید.دادههایجمعآوریشدهبااستفادهازمدلمجموعهوزنهایمشترککهمدلی

پیشرفتبهرهوریگمرکاتموردتحلیلقرارگرفت.نتایجنشانازGamzمیباشدونرمافزارواقعبینانهگردرتحلیلپوششیدادهها
میباشد. Asycuda Worldسامانهجدیددرایراننسبتبهاجراییپسازپیادهسازی

 
.سامانههوشمندگمرکی-Asycuda–فناوریاطالعات-ارزیابیعملکردکلمات کلیدی:
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اتوماسیون کشاورزی با استفاده از شبکه های حسگر بی سیم طراحی یک سیستم 
 زیر زمینی

 

 رضا محمّدی

دانشگاهصنعتیشیراز،دانشکدهمهندسیکامپیوتروفناوریاطالعات،دانشجویدکتریفناوریاطالعاتگرایششبکههایکامپیوتری  

Mohammadi.Rm@Gmail.com 

رضا جاویدان   

استادیاردانشکدهمهندسیکامپیوتروفناوریاطالعاتوعضوپژوهشکدهسامانههایدریایی،دانشگاهصنعتیشیراز  
 Reza.Javidan@Gmail.com  

:چکیده
سیمبهطورروزافزونیدرحالرشداست.شبکههایحسگربیسیمزیرزمینی،مجموعهایازامروزهاستفادهازشبکههایحسگربی

چندینگرهحسگرهستندکهدرمحیطزیرخاکقرارگرفتهاندودادههایمحیطزیرخاکراجهتپردازشوتفسیرجمعآوریمی
اس کاربردهایمتعددیچونکشاورزی، در ایننوعشبکهها از وسازههایزیرزمینی،ردیابیکنند. نظارتبرساختارها تخراجمعادن،

اشیایمحرکدرسطحزمینونظارتامنیتیاستفادهمیشود.باتوجهبهاینکهکشورایراندرمنطقهجغرافیایینیمهبیابانیواقعشده
زیرزمینیمیتواندکمکفزایندهایرادرجهتاستوازلحاظوجودمنابعآبیبامحدودیتمواجهاست،استفادهازشبکههایحسگر

روشهایقبلیاتوماسیونکشاورزیمبتنیبرشبکههای نماید. منابعآبیارائه از استفاده وریدر بهره نیز بهبودشرایطکشاورزیو
زیر اینمقالهضمنمعرفیشبکههایحسگر در هستند. ارتباطهواییبینحسگرها مبتنیبر بیشتر شرایطمحیطحسگر، زمینیو

استکه زمینیطراحیگردیده زیر بیسیم هایحسگر کمکشبکه به اتوماسیونکشاورزیجدید یکسیستم ارتباطیزیرخاک،
ارتباطاتدرآنازطریقزیرزمینانجاممیشود.نتایجدادههایشبیهسازینشانگرموثربودنطرحپیشنهادیاست.

 

 سگربیسیمزیرزمینی،امواجالکترومغناطیسزیرزمینی،امواجمغناطیسیزیرزمینی.:شبکههایحکلمات کلیدی

  

mailto:Mohammadi.Rm@Gmail.com
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 نگاری شده در حوزه تبدیل موجکتشخیص زیرباندهای حامل پیام در تصاویر پنهان
 

 حیدر باجالن
 همهندسیبرق،پزشکیومکاترونیکدانشکددانشگاهآزاداسالمیواحدقزوین،

h.bajalan@qiau.ac.ir 

 محمد پویان

دانشکدهمهندسی،دانشیار،دانشگاهشاهد
pooyan@shahed.ac.ir

 سید وهاب شجاع الدینی
اطالعاتیپژوهشکدهبرقوفناوریران،ایوصنعتیعلمیهاسازمانپژوهش

shojadini@irost.ir 


 چکیده
حوزهموجکینگارپنهانیهاشدهتوسطروشیمخفیامپحاملیباندهایرارائهشودکهبتواندزیشدهاستروشیمقالهسعیندرا
تشخ وجودچنیصرا شدهدرحوزهینگارپنهانیرفعالازتصاویشکنجهتپنهانید،مفیهایتمتواندبهارائهالگوریمیروشیندهد.

یهتجزیرباندهایاززیوقطریعمودی،مرتبهدومافقیهایستوگرامتابعمشخصههیارائهشده،گشتاورهاوشموجک،کمککند.درر
یانسواریسهشودبامقامییشودوسعیهامحاسبهمیژگیتمامویبراF-Scoreشوند.سپسمقداریاستخراجمیموجکسهسطح

یباندهایرپوشانهوگنجانه،زیرتصاویدرونکالسیانسوارینموجکوهمچنیههرسطحتجزندهایبایرزهایویژگیF-Scoreیرمقاد
-یمیصراتشخیمخفیامپیدارایباندهایرتمامزیشنهادیدهدروشپیانجامشدهنشانمیشاتدادهشوند.آزمایصتشخیامحاملپ

دارا و بودنزیانهگنجایبرایخوبیریگیمتصمیناناطمیتقابلیدهد تصاویرباندهاپوشانه تبدینگارپنهانیردر حوزه در یلشده
.باشدیموجکم


گشتاورهایتابعمشخصه.شکنی،پنهاننگاری،تبدیلموجک،زیرباند،پنهان کلمات کلیدی:
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 آموزش مجازی و یادگیری مشارکتی از طریق محیط تعاملی ویکی
 

 ،  0، سهیال بهشتی زاد 9 دلشاد پیاب
  مرکزعلمیکاربردیروانسرپیامنورروانسر،

delshad.payab@gmail.com
 
 
 

چکیده:
دربپردازند.تعاملبهگفتگووبتوانندناویکیمیتواندفضاییراایجادنمایدکهدرآنمعلممجازیوتعاملیبخصوصمحیط۲وب

اینفعالیتهااهتمامورزند.بصورتمشارکتیبهتولیددانش،همزماندانشخودپرداختهوموضوعهایموردنظربهارائهاطالعاتو
درپژوهشحاضربهبیانمحدودیتهاوتوانمندیهایمحیطویکیدرآموزشحرفه.فراهمنمایدمیتواندزمینهآموزشبهینهآنانرا

علمانپرداختهشدهاست.درانجامپژوهشازرویکردیتلفیقیاستفادهگردید.دربخشکمیبااستفادهازپرسشنامهمحققایم
تغییرسطحدانش،ارتقایمهارتهایکاربریرایانه،اینترنتوجستجودرمحیطهایمجازیوکاربردویکیدرآموزشویادگیریساخته،

مصاحبهنیمهسازمانیافتهومشاهداتشخصمحققبهمنظورتعییننگرشمعلمانوروشنشدنارزیابیگردید.دربخشکیفی،از
هاوموانعپیشرویآنهادرمحیطمجازیاستفادهشد.مشارکتکنندگاندهنفرازمعلمانمقطعمتوسطهشهرستانروانسردرچالش
لنظرپرداختهونوعیتعاملوآموزشرادراینمحیطتجربهبودندکهبهمدتدوازدههفتهدرمحیطویکیبهبحثوتباد۱۹سال

ازتحلیلپرسشنامه استفاده بخشکمیبا در 75کردند. معلمانمشارکتکننده در% جستجو اینترنتو مهارتهایکاربریرایانه،
ستآمدهازتحلیلمصاحبه%کمدانستند.دربخشکیفینتایجبد۳5زیادومحیطهایمجازیوکاربردویکیدرآموزشویادگیریرا

ومحدودیتهایمحیطویکیدومحوراصلیقابلبررسیاست:هاومشاهداتنشاندادکهآموزشدرفضایمجازیمحیطویکیدر
انگیزهونگرشمعلمانوتغییرایننگرشباوجودداشتنچالشهایفنیوتکنولوژیکی.محیطبرایآموزشمعلمانتوانمندیهایاین

ششخصینگرشیمثبتبودهاست.معلمانچالشهاوموانعپیشرویآموزشدرفضایمجازیراشاملموانعفرهنگی،فنیوچال
 وتکنولوژیکی،موانعمربوطبهسرمایهگذاریآموزشوپرورش،موانعانسانیوموانعاقتصادیدانستند.

 

،آموزشحرفهایمعلمان۲.5آموزشمجازی،محیطویکی،یادگیریمشارکتی،وبواژگان کلیدی:   

  

                                                           
3 کارشناسارشدتکنولوژیآموزشی،عضوهیاتمدیرهمرکزعلمیکاربردیروانسر،مدرسدانشگاهپیامنورروانسر   
4 ارشدتکنولوژیآموزشی،عضوهیاتمدیرهمرکزعلمیکاربردیروانسرکارشناس  
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 JDLهای هوشمند بر اساس  ارائه یک مدل تلفیق داده برای خانه
 

 حوا علیزاده نوقابی
دانشگاهگناباد-گروهکامپیوترمیعضوهیاتعل

alizadehn_h@yahoo.com 


 مقدم علیرضا ابراهیمی

 دانشگاهگناباد-کامپیوترکارشناسارشد

alirezan.ebrahimi@gmail.com 


 

 چکیده
هرایاندازجدیدیدربهبودکیفیتزندگیبوجودآوردهاست،ازطرفریبرهواسرطهافرزایشجریرانهایهوشمندچشمامروزهخانه
باشدتابتوانبهاستنتاجوضعیتیبهترریتروامبراهایخانههوشمندمیایواطالعاتی،بحثتلفیقدادهازمهمترینمباحثسیستمداده

کاهشعدمقطعیتدستیافت.بادرنظرگرفتنتمامسرطوحتلفیرقداده،ایرنفراینردامرریپیچیردهمحسروبایوافزایشدقتداده
هایمختلفمربوطبهفرایندتلفیقدادهرادرنظرگرفتهشودوبنابراینبهشدتنیازمندبهاستفادهازیکمدلاستتاوجوهوفعالیتمی

شودوسطوحاصلیهایخانههوشمندپیشنهادمیجهتتلفیقدادهJDLیهمدلرایجتلفیقدادهوبهیکدیگرمرتبطسازد.دراینمقال
JDLشروند.وبرازنگریمریهایخانرههوشرمندتعریرفشاملارزیابیشی،ارزیابیموقعیتوارزیابیتهدیدبراساسمفاهیمونیازمندی

شود.مدلپیشنهادیبرشمردهوتوضیحدادهمیازوابزارهایالزمبرایهرسطحهایهمچنینفناور


JDLخانههوشمند،تلفیقداده،مدلکلمات کلیدی:
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 یک الگوریتم ترکیبی جهت توزیع نرم افزار در شبکه
 

 رضوان محمودیه
گروهکامپیوتردانشگاهآزاداسالمیواحداسدآباد،اسدآباد،ایران

Alpan_80@yahoo.com 

 سعید پارسا
 علمیدانشگاهعلموصنعتعضوهیات

parsa@iust.ac.ir 


 چکیده

خوشهبندینرمافزار،بدلیلتنوعوسیعوحجمزیادنرمافزارهاوهمچنینضرورتبهینهسازی،تحقیقاتخاصیراطی
بهصورتترکیبیازالگوریتم DCM optimal genetic سالهایاخیربهخودجلبکردهاست.دراینمقاله،یکالگوریتمجدیدباعنوان

الگوریتمبدستآمدهدردوفازعملمیکند:درفازاوللگوریتمDCM ژنتیکبهینهوالگوریتم رابهگونهایDCMارائهمیشود.
ریتماستفادهمیتغییرمیدهیمکهدرآنفاکتورتعدادخوشههانیزموردتوجهقرارمیگیردوسپسجهتتولیدنسلاولیهازاینالگو

DCMکنیمودرفازدومبراییافتنبهترینافرازازالگوریتمژنتیکبهینهاستفادهمیکنیمکهازمیانجمعیتتولیدیتوسطالگوریتم
نمیدهدنشاDCM optimal geneticافرازباکیفیتباالرابهعنواننتیجهنهاییاعالممیکند.نتایجبدستآمدهازاعمالالگوریتم

 کهدرمجموعبهینهترازدوالگوریتماولیهعملمیکند.



 DCM optimal geneticلگوریتمژنتیکبهینه،خوشهبندی،گرافوابستگی،اکلمات کلیدی:
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ارائه یک روش، به منظور بهبود کارایی در محیط گرید با استفاده از تکنیک های 
 تصمیم گیری چند معیاره

 

 پروانهربابه 
دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقات،خراسانرضوی،گروهکامپیوتر،نیشابور،ایران.

Parvane83@gmail.com 

 علی هارون آبادی

 دانشگاهآزاداسالمی،واحدتهرانمرکز،گروهکامپیوتر،ایران.

a.harounabadi@gmail.com 

 جواد حدادنیا
تحقیقات،خراسانرضوی،نیشابور،ایران.دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوم

haddadnia@hsu.ac.ir 


 چکیده
هایمختلفیدردسترساست،کهباروشناهمگنومعموالپویامحیطیکدرمنابعگذاریاشتراکهایگریدبهشبکههدفترینمهم

برایاهدافمحاسباتیبرایمقاصدعلمیگیرندقرارمی اینبهاشتراکگذاریعمدتا برایرسیدنبه.وبسیاریازمواردکاربرددارد.
بندیبادرنظرگرفتنکیفیتیتوزیعزیروظایفبینمنابعوزمانهدفگریدوحداکثراستفادهازمنابعموجوددرمحیطگرید،نحوه

حاصلQOSششوندکهحداکثرایبینمنابعپخگونهبندی،زیروظایفبهشودوسعیبرایناستکهدرحینزمانسرویسانجاممی
و)سیستممدیریتمنابع(مسئولتخصیصمنابع،زمانبندیRMSدراینتحقیق،بادرنظرگرفتنتوپولوژیستارهکهدرآن گردد.

بهوسیلهومنبع،زمانپردازشزیروظیفهRMSاجرایوظایفاست،روشیارائهدادیمکهبالحاظکردنسهپارامترزمانانتقالدادهبین
پرداختهواولویتمنابعبرایتخصیصبهزیرTOPSISگیریچندشاخصهباروشمنبعوبارکارهایموجوددرصفمنابع،بهتصمیم

 زمانپاسخ،تساببهینهمنابعبهزیروظایفنوظایفرامشخصکردهودرنهایتباا بهبودتاحدمطلوبی بهعنوانپارامترکارایی،را
ایم.بخشیده


  TOPSIS– پترینت–زمانپاسخ–تصمیمگیریچندمعیاره-هایگرید:شبکهکلمات کلیدی
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های مطلوب دانشجومعلمان جهت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در صالحیت
 تدریس

 
 حمید جعفری

کارشناسیارشدتکنولوژیآموزشیدانشگاهآزاداسالمیتهرانجنوب
hjsarv@gmail.com 

 عبدالرضا سبحانی
 هیئتعلمیدانشگاهآزاداسالمیتهرانجنوب

abdsobhani@gmail.com 

 داریوش نوروزی
هیئتعلمیدانشگاهعالمهطباطبایی

Drdnoroozi@gmail.com 


 چکیده
مقالهسعیشده،صالحیتهایمطلوبدانشجومعلماندانشگاهفرهنگیاناستانمرکزی،برایاستفادهازفناوریاطالعاتو دراین

هادرآموزشدانشجومعلمانمورداستفادهبهایندانشگاهپیشنهادشودتااینمهارتارتباطاتدرتدریس،ازنظرکارشناسان،مشخصو
اینمالکها نرمگویه)عبارت(درسهحیطهسخت45درقالبپرسشنامهایشاملقرارگیرد. هایفرایندافزارهاواصولوروشافزارها،

بااستفادهازنظرمتخصصینجمعآوریگردیدورواییصوریپرسشنامهتوسطکارشناسانتاییدآموزشیتدوینشدکهتوسطمحققو
بدستآمد.سپسپرسشنامه۱۳/5پایاییآلفایکرانباخاستفادهشدوپایاییابزارموردنظرشد.همچنینبرایمحاسبهپایاییآنازروش

نفر(بااستفادهازروشانتخابنمونهدردسترس،ازجامعهکلمدرسیندانشگاهفرهنگیاناستان۹۹0موردنظردرنمونهانتخابشده)
ونفرمی۲55هاهایهوشمنداراککهتعدادآنمرکزی،کارشناسانآموزش،مدیرانومعاونیندبیرستان باشداجراشد.پسازاجرا

مالک،توافقنظرآماریگروه۹5مالکموجوددرپرسشنامه،45هایآماری،نشاندادکهازآوریپرسشنامه،نتایجتجزیهوتحلیلجمع
.رسیدینهاییبهتاییدمالکاصلیومهمدرنتیجه۳5نمونهراکسبنکردو


.مدارسهوشمند،دانشگاهفرهنگیان،دانشجومعلم،الزاماتتدریسکلمات کلیدی:
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 و بهره گیری از کاوش تحلیلی بر خط :  طراحی و پیاده سازی انبارداده ها
 مطالعه موردی در حوزه مدیریت قراردادها

 
 رقیه شجاعی سقرلو

تربیتمدرسکارشناسارشدمهندسیفناوریاطالعات،دانشگاه
R_shojaei2008@yahoo.com 

 حسین عباسی مهر

دانشجودکتریمهندسیفناوریاطالعات،دانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
h.abbasimehr@mail.kntu.ac.ir




 چکیده
کنندگان،مشتریان،هایهمکار،تامین قراردادهامستنداتقانونیمهمیهستندکهشاملجزئیاتمهمیازارتباطیکسازمانباسازمان

هرچهقدرتعدادقراردادهاییکسازمانبیشترمیشودپیگیریوضعیتآنهاواینکهدرچهمرحلهایهستندکارمندانوغیرههستند.
 تسریعفرایندهایمربوطبهقراردعلیرغماینکهسیستمسختترمیشود. باعثتسهیلو میهایمدیریتقراردادها، شوداینادها

کمکنمایند.سیستم بهینه تصمیماتدرستو جهتاتخاذ مدیراندر به نمیتوانند سازیسیستم ها پیاده طراحیو اینمقاله در
هازسازیشدهنظیراستفاددادهپیادههاتوصیفشدهاست.عالوهبراینبهتوصیفکاربردهایانبارهدادههوشمندقراردادهامبتنیبرانباره

هایاینتریننوآوریآنبرایپردازشاطالعاتی،پردازشتحلیلی،ساختداشبوردهایمدیریتیپرداختهشدهاست.همچنین،یکیازمهم
اینرویکرد متشکلازسیستمپردازشتحقیقاستفادهازرویکردکاوشتحلیلیبرخطبرایانجامعملیاتمربوطبهدادهکاویاست.

هایباکیفیتانباره.مزایایاینرویکردعبارتنداز:استفادهازدادهمیباشدکاویتحتعنوانکاوشتحلیلیبرخطدادهتحلیلیبرخطو
داده،استفادهازابزارهایپردازشتحلیلیبرخطوانعطافپذیریهایپردازشاطالعاتدرمحیطانبارهداده،دردسترسبودنزیرساخت

 کاوی.درانتخابعملیاتداده

 

کاویمکعبداده،پردازشتحلیلیبرخط،داده،ابعادیمدلسازیداده،انبارهکلمات کلیدی:
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کوچک و های در سازمان رایانش ابری  فناوریبررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر پذیرش 
 متوسط 

 
 حمیدرضا نصراصفهانی

اصفهانفوالدشهر،فوالد،آموزشعالیصنعتیارشدمدیریتسیستمهایاطالعاتی،موسسهکارشناسیدانشجوی
 hr.nasr@gmail.com

 محمد داورپناه جزی
 اصفهانفوالدشهر،کامپیوتروفناوریاطالعات،موسسهآموزشعالیصنعتیفوالد،مهندسیگروهاستادیار،

mdjazi@cc.ui.ac.ir
 شهره آجودانیان 

تعلمیدانشکدهکامپیوتر،دانشگاهآزاداسالمیواحدنجفآباد،اصفهانعضوهیا
shajoudanian@pco.iaun.ac.ir

 مائده نصراصفهانی

اصفهانارشدشبکههایکامپیوتری،موسسهآموزشعالیغیرانتفاعیصفاهان،کارشناسیدانشجوی
nasr_maedeh@yahoo.com 


 چکیده

اداریوسرازمانیراتحرتهرایجملهحوزه هایجامعهوازامروزهدامنهتحوالتناشیازگسترشفناوریاطالعات،کلیهزیرساخت
نماینرد.هایجدیددرشئوناتمختلفاستفادهمریهایکسبوکارخودازفناوریهابرایکاهشهزینهاکثرسازمانت.تاثیرقراردادهاس

ورانهایجدیدیهمچونرایانشابریشردهاسرت.فنراوریرایرانشابرریدردتقاضاهایکاهشهزینهمحاسباتمنجربهایجادنوآوری
هابرایپذیرشاینفنراوریاعتمرادشود.لذااکثرسازمانهامحسوبمیبردوفناوریبسیارجدیدیبرایسازمانطفولیتخودبهسرمی

پذیریراتحتتراثیربهنفسوآمادگیالزمراندارند.رایانشابریعواملمختلفیمانندهزینهخدمات،امنیت،حریمخصوصیوانعطاف
ایکرهگونرههابرایپذیرشاینفناوریبهعنوانیکیازمسائلحیاتیمطررحاسرت،برهگیریدرسازماندهد.لذاامروزهتصمیمیقرارم

گیریاشتباهدرموردپذیرشواستفادهازاینفناوریدرسازمانممکناستنتایجواثراتجبرانناپذیریرابرخطایمدیراندرتصمیم
هایپرذیرشفنراورینماید.بدینمنظوراینمقالهبهبررسیفاکتورهایتاثیرگذاربرپذیرشرایانشابریبراساستئوریسازمانتحمیل

هایکوچکومتوسرطجهرتارزیرابیشررایطسرازمانبررایتواندراهنماییبرایمدیرانسازمانپرداختهاست.بررسیاینفاکتورهامی
پذیرشفناوریرایانشابریباشد.

 

.،نظریهانتشارنوآوریTOEهایکوچکومتوسط،پذیرشفناوری،مدل:رایانشابری،سازمانکلمات کلیدی
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 قرارداد سطح سرویس در محاسبات ابری 
 

 رضا جاویدان

 استادیاردانشکدهمهندسیکامپیوتروفناوریاطالعاتدانشگاهصنعتیشیراز
Reza.javidan@gmail.com 

 رحیم طاهری

 دانشجویکارشناسیارشدمهندسیفناوریاطالعاتدانشگاهصنعتیشیراز
Tahery.rahim@gmail.com 

 

 چکیده
درمحاسباتابریموردنظرباشدفراهم ها وقتیامنیتداده ارتباطیاستفادهمیکند. اینترنتبهعنوانیکابزار محاسباتابریاز

(فراهمکنندتامشتریانرابهمسئلهامنیتمتقاعدکنند.SLAقراردادهایسطحسرویس)کنندگانابربایستیبرخیتضمینهارادر
سازمانهاازمحاسباتابریبهعنوانیکزیرساختسرویسحیاتیمانندبررسیمسائلامنیتوقابلیتاعتماددراستفادهمیکنند.

امنیتدادههایاشتراکیدراگرغیرممکننباشدسختاستزیراسرویسبرنامههایکاربردیاستفادهمیکنند.تاحاالتضمینکردن
زیرساختبهعنوانسرویسرا(IaaS)پلتفرمبعنوانسرویسو(PaaS)نرمافزاربهعنوانسرویس،(SaaS)هایمتفاوتیمانند

تلفیازامنیتوپیچیدگیاینسطوحرابیانسطوحمخ(SLA)شاملمیشود.هرسرویسمسائلامنیتیخاصخودشرادارد.بنابراین
میکندتامشتریاناینسیاستهایامنیتیپیادهسازیشدهرادرککنند.

 

 ،امنیتSLAمحاسباتابری،کلیدی :  واژگان
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 چهارچوب آموزش الکترونیکی بر پایه محاسبات ابری

 

 رحیم طاهری

 دانشجویکارشناسیارشددانشگاهصنعتیشیراز
Tahery.rahim@gmail.com 

 

 محمد علی فاضلی

 دانشجویدکتریدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیتهران
A.Fazeli@Hotmail.com 

 

  چکیده
آموزشالکترونیکیمقرونبهصرفهوبآموزشالکترونیکینتیجهی آموزشاست. هزینهکمبهباکارگیریفناوریاطالعاتدر

میتواندباآموزش یکچهارچوبآموزشالکترونیکیمبتنیبراستانداردهایبازباسرمایهگذاریاندک، صورتگستردهقابلارائهاست.
درحالحاضرچهارچوبهایآموزشالکترونیکیهزینهزیادیرابرایایجادساختارهاونرم.عموم،بهاقتصاددانشمحورمنجرشود

توسط ازفضایحافظهمشترکجهتکاهشهزینهها هدفیکپارچهسازیاستفاده محاسباتابریبا دارند. افزارهایکاربردینیاز
بدیهیاستبهکارگیریمحاسباتابریمیتواندبهسازمانهایآموزشیکمککندتا پیشگامانآموزشالکترونیکیبهکاررفتهاست.

نرمافزا اینمقالهبرمدلمعماریحاضرآموزشالکترونیکیوهزینهساختاری، تاحدقابلتوجهیکاهشدهد. ریومنابعانسانیرا
آموزشهای در کارگیریآن مزایایبه بیان محاسباتابریو مفهوم  تحلیل سپسبا استو کرده مسائلجاریکاربردیتمرکز

ایآموزشالکترونیکیبهترویجآنکمکمیکند.الکترونیکی،مدلیارائهکردهاستکهباکاهشهزینهه
 

آموزشالکترونیکی،محاسباتابری،مدلها،چهارچوبهایآموزشالکترونیکیواژگان کلیدی:
  



 

 

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطالعات، ارتباطات و کامپیوتره مقاالت خالص 22  

 تشخیص نفوذ در شبکه حسگر بی سیم با الهام گرفتن از سیستم ایمنی مصنوعی
 

 خدیجه نجفی
قشمواحدبینالمللدانشجویکارشناسیارشددانشگاهآزاداسالمی

Khadije.najafi@gmail.com


 رضا جاویدان
استادیاردانشکدهمهندسیکامپیوتروفناوریاطالعاتدانشگاهصنعتیشیراز

Reza.javidan@gmail.com



 چکیده
باتوجهبه .داردبرعهدهراخودپیرامونمحیطازاطالعاتدریافتکهشاملصدهایاهزارانحسگرای،شبکه0سیمحسگربیشبکه

6هاینوینیدرزمینهتشخیصنفوذلذاروشمیباشدDOSانواعحملههادرشبکههایحسگربیسیم،معمولتریننوعحمله،حمله
نسیموسیستمایمنیبدگربیوجلوگیریازاینحمالتابداعشدهاست.درسالهایاخیربهدلیلشباهتمیانشبکههایحس

عملکردازوریوالهامگرفتنبهرهبامقاله،درتشخیصنفوذاستفادهشدهاست.دراین7انسانباالهامگرفتنازسیستمایمنیمصنوعی
.برایپیادهسازیاینسیمموردارزیابیقرارگرفتهاستدرشبکهحسگربینفوذتشخیصانسان،بدنایمنیسیستمواکسیناسیوندر

موردارزیابی۱ومثبتدرست8الگوریتمهایکلونالوانتخابمنفیبهرهگرفتهشدهاست.کهدرنهایتفاکتورهایمثبتنادرستایدهاز
شدهبافیدبکاینهایتوزیعشدهوتوزیعشدهبافیدبکبهرهگرفتهشدهاست،کهبااستفادهازروشتوزیعقرارگرفتهاست.ازروش

درصدبهبودیافتهاست.6/۹و۱۱هابهنرخ


سیستمتشخیصنفوذ–سیستمایمنیمصنوعیبدن-سیم:شبکهحسگربیکلمات کلیدی
  

                                                           
5
 Wireless sensor network 

6
Intrusion detection system 

7
Artificial immune system 

8
 False positive 

9
 True positive 
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 پیشرفت تحصیلی و خالقیت بر( ICT) ارتباطات و اطالعات اثربخشی فناوری
 البرز استان های دانشگاه دانشجویان

 
 دکتررمضان جهانیان 

دانشکدهفنیوحرفهایسما،دانشگاهآزاداسالمی،واحدکرج،کرج،ایران
Ramazan.jahanian@yahoo.com 




 چکیده
بهروشتوصریفیدانشجویانوپیشرفتتحصیلیخالقیتبر (ICT) ارتباطاتواطالعاتفناوریاثربخشیباهدفبررسیحاضرپژوهش
سرالدرکرهالبررز،اسرتانهایدانشگاهدانشجویانکلیهشاملپژوهشایندرآماریجامعهاست.اجراشدهایمقایسه–علیازنوعنوع

(مرد۳60وزن04۳)ایطبقهگیریتصادفینمونهروشبانمونهآماریبودند،مشغولتحصیلبهکارشناسیمقطعدر۱۲-۱۹تحصیلی
معردلوجهرتانردازهگیرریپیشررفتتحصریلیازسرنجشخالقیت،رندسری پرسشرنامهی:شراملپژوهشابزارهای.اندشدهانتخاب

تحلیرلآزمرون)اسرتنباطیو...(واسرتانداردانحرافمیانه،میانگین،)توصیفیسطحدوازهادادهتحلیلبرای.استشدهاستفادهدانشجویان
سرطحدروپیشرفتتحصیلیخالقیتبر(زمانهمطوربه)طورکلیبه  ICTتأثیرواریانستحلیلنتایج.استفادهگردید(چندمتغیرهواریانس
دانشرجویانوپیشررفتتحصریلیخالقیتبرICTبهعبارتی،تأثیر .باشدمیدارمعنی5۹/5سطحدرنیززنانومرداندرتفکیکبهو/5۹
 .گردیدتأیید

 
(،خالقیت،پیشرفتتحصیلیICT)فناوریاطالعاتوارتباطاتکلمات کلیدی:
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 GPUمعماری 

 

 حمید مشکین زرع

نرمافزارازدانشگاهگیالن–دانشجویکارشناسیارشدمهندسیکامپیوتر  

Meshkin_hamid@yahoo.com 

 

چکیده :
تواندخروجیمیتردییاست.حتیباورودییکسان،هراجرایبرنامهچند10تردهایچندعدمقطعیتچالشیاساسیدرتوسعهبرنامه

عدمقابلیتتولیدکند.اینموقعیتمتفاوتیتولیدکند.اینرفتاردیباگراپیچیدهکردهوتواناییفردبرایتستصحترامحدودمی
شود.معتقدیمفراهمکردنهمزمانبدترمیتردباهزارانها(GPUهایانبوهموازیمثلواحدهایپردازشگرافیکی)درمعماریمجدد

هاالزامیاست.GPUافزاربرایاستفادهازسازیکالسیازنرمبرایفعالGPUهایمحیطقطعیبرایآسانکردندیباگوتستبرنامه
امااینروشیهمهمنظورهارائهشدهاهایچندهستهبرایارائهقطعیترویپردازندهزیادیافزاریافزاریونرمهایسختروش هااند.

قطعیتدرایجاداست.اینمقالهبرایGPUدهیآنهابرایهزارانتردرویمقیاس،اند.چالشاصلیبرایتعدادکمیتردطراحیشده
هایقطعیتوعدمقطعیتمدلهایکند.دراینمقالهجنبهراارائهمیGPUDetپذیرافزاریمقیاس،مکانیسمسختGPUهایمعماری
اینمشاهداتبرایGPUاجرایی از و مشخصکرده طراحیدادناطالعاتفعلیرا میGPUDetبه مثال،استفاده طور به کنیم.

GPUDetافزارازقطعیتذاتیسختSIMDدرGPUایقطعیترادرجبههموجایجادکند.بردتابدونهیچهزینههابرایبهرهمی
هایحافظهنوشتنبهکندتاگرافیکاستفادهمیرندرینگموجودبرایGPUافزاریبافر،واحدسختZازواحدGPUDetینهمچن

شاملاجرایموازیقطعیعملیاتاتمیوGPUDetهایدیگردرسازیخروجیقطعیرابدهد.بهینهامکانتولیدموازینوبتخارجاز
کند.هایسراسریغیرضروریراحذفمیسازیکهسنکرونالگوریتمآگاهازگروهکاریاست

باهزارانتردبهطورGPUهایهایباتنگنایمحاسباتیباوجوداجرایکرنلبرایبرنامهGPUDetدهدسازیمانشانمینتایجشبیه
.همچنینبرایایجاددیدیرادارد،4کاهشسرعترویمعماریغیرقطعیپایهباسربارهایزماناجرایبهاندازه%برابر۲متوسطتنها

کنیم.هاراهممشخصمیGPUهایبعدیمنابعسرباربرایاجرایقطعیرویبرایبهینهسازی
طراحی،عملکرد،قابلیتاعتماداصطالحاتعمومی:

 

سازیقطعیموازی،GPU:کلمات کلیدی
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 کسب و کار الکترونیک با استفاده از الگوریتم ماهیهای مصنوعی
 

 رضا عباس زاده ابراهیم آبادی )نویسنده مسئول(
،ایراندانشجو،موسسهآموزشعالیکرمان،کرمان

Im.r3za@gmail.com 

 مجید استیالئی
پیامنور،تهران،ایرانفنیمهندسی،  

Uast.info@yahoo.com
 ایمان ابراهیمی

،ایراندانشجو،موسسهآموزشعالیکرمان،کرمان
iman_ebram@yahoo.com 


  ارتباطات و اطالعات فناوری دنیای امروز دنیای -چکیده

 مرز بدون دنیای ارتباطات، و اطالعات فناوری دنیای

 الکترونیک کار و کسب دنیای مرز، بدون دنیای

 این ، الکترونیک کار و کسب بحث در میشود، محسوب رقبا سایر به نسبت مثبت رقابتی امتیاز یک ای زمینه هر در مخاطب جذب

 .آید می شمار به فرارقابتی امتیاز یک امتیاز

 با مقاله این باشد، می نظر مورد الکترونیکی کار و کسب محیط به نسبت عمومی افکار جذب جهت راهکارهایی ارایه مقاله این از هدف

 .دارد الکنرونیک کار و کسب دنیای در مخاطبین افکار جذب و توسعه در سعی مصنوعی ماهی الگوریتم از استفاده

 شده استفاده مخاطب جذب رویکرد با متناسب الگوریتم این یافته بهبود پیشنهادی روشهای از )توسعه(منظور این به یافتن دست برای

 را آنهابتوان که کرد استفاده ای بگونه شده یشنهادپ های فرمول طبق هدف به نزدیک ماهیهای از میتوان روش این در بطوریکه است،
 .اورد بشمار کار و کسب محیط یک هب نسبت مخاطبان جذبو پیشبرد در مثبت امتیازی و مزیت بعنوان
 ازهرچهارروشموجوددرالگوریتمماهیهایمصنوعیباعثشدهاستتااینروش،کاراییخودرااثباتکند.استفاده

 
 کسبوکارالکترونیک،الگوریتمماهیهایمصنوعی،افزایشبازدیدکننده،جذببازدیدکننده -کلید واژه
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 ارائه و کار و کسب فرآیندهای بهبود در اطالعات فناوری ابزارهای تاثیر بررسی
 وکاربهبود فرآیندهای کسب جهت چارچوبی

 
 خدیجه قاسمی مبارکه

۹۹دانشجویکارشناسیارشدموسسهآموزشعالیصنعتیفوالد
 

Fereshtehgh1366@yahoo.com 

 
 آجودانیانشهره

آبادعضوهیاتعلمیدانشکدهکامپیوتر،دانشگاهآزاداسالمیواحدنجف
shajoudanian@pco.iaun.ac.ir 

 

 چکیده
عملکردبهبودبرایسیستمیووکارکسبفرآیندهایهایروشتحلیلوخودکارسازیبرایچارچوبی۹۲کاروکسبعملکردمدیریت
همهامروزه بخشد.میبهبودراسازمانعملکردوکندتبدیلبرنامهبهرااهدافازایمجموعهسازمانکندمیکمککهاستسازمان
دستیابیمنظوربهگیریتصمیمفرآیندوسازمانعملکردبینارتباطبرقراریاهمیتبهوکاریکسبنوعهربابزرگوکوچکهایسازمان

اندبردهپیسازماناستراتژیدرشدهتعییناهدافبه جهترامهمینقشتجاریهوشنظیراطالعاتفناوریابزارهایمیانایندر.
بهمربوطهایدادهتحلیلوآوریجمعطریقازهاسازمان.کنندمیایفاسازمانسطوحتمامدرمدیراننیازمورداطالعاتنمودنفراهم

خواهدسازمانعملکردبهبودبهمنجرنهایتدرکهپردازندمیفرآیندهابهبودبهاطالعاتفناوریابزارهایتوسطوکارکسبفرآیندهای
شد.
فرآیندهابهبودچگونهدادهاستکهنشانوپرداختهوکارکسبفرآیندهایبهبوددراطالعاتفناوریابزارهایتاثیراتبررسیبهمقالهاین
شدهارائهوکارکسبعملکردمدیریتبرایچارچوبینهایتدر.شدخواهدسازمانبرایرقابتیمزیتکسبوکلیعملکردبهبودبهمنجر
 باشد.میداراراوکارکسبفرآیندهایبهبودوگیریپیقابلیتشدهارائهچارچوب.است


اطالعاتفناوریابزارهایوکار،کسبفرآیندهایوکار،کسبعملکردمدیریتکلمات کلیدی:
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 استفاده از الگوریتم کولونی مورچه برای توازن بار در محیط گرید 

 
 پور رز کریم

دانشگاهاصفهان،وتریارشدرشتهکامپیکارشناسیدانشجو
R.K@eng.ui.ac.ir


 باشی محمدرضا خیام

دانشگاهاصفهانوتر،یکامپیگروهمهندسار،یاستاد
M.R.Khayyambashi@eng.ui.ac.ir


  این یناصر موحد

،دانشگاهاصفهانوتریکامپیگروهمهندسار،یدانش
Naserm@eng.ui.ac.ir 


 چکیده
انرد.باشندکهتوسطمنابعغیرمتجانسباخصوصیاتمختلفگسرترشیافترهایمیهایتوزیعشدههایمحاسباتیگرید،سیستمسیستم

هرایورودیراهایپیچیده،کهنیازبهپروسسورهایباسرعتبراالوآنرالیزحجرمزیرادیازدادهاینمنابعمحاسباتیبرایاجرایبرنامه
هرایها،مدیریتوتروازنبرار،مسرائلمهمریدرایرنسیسرتمگردند.بهدلیلتعدادزیادمنابعوغیرمتجانسبودنآنیدارند،استفادهم

سازیجمعیتمورچهبهمنظورمتوازنکرردنمحریطگریردارائرهیبهینهباشند.دراینمقاله،الگوریتمتوازنباریبرپایهشدهمیتوزیع
زدنگردد.اینمورچهشروعبهپرسرهشود،یکمورچهبرایآنتولیدمیزمانکهکاریواردمحیطگریدمیاست.دراینروش،هرشده

درمحیطگریدبهصورتتصادفیکردهتاجداولبارنودهاوجدولبارخودراپرکند.مورچهبارسیدنبههررنرود،برارآننرودوتعرداد
کند.اینتعدادمعرفاحتمالیاستکهایننودبهصورتاندرادرجدولخودیادداشتمیتکردههاییکهتاکنونایننودرامالقامورچه
گردد.سپساطالعاتموجوددرجردولمورچرهدرتریننودانتخاباند،بهعنوانسبکهاییکهآنرامالقاتکردهزمانتوسطمورچههم

شود.بعدازطیمدتزمانی،حرکتبعدیلنود،درجدولمورچهیادداشتمیجدولنودکپیشدهودرصورتوجوداطالعاتیدرجدو
ضررببارِکراریدرتعردادترریننرودازجردولنودهرا،حاصرلگردد.مورچهبرایپیداکردنسربکمورچهوابستهبهجدولبارنودهامی

دهد.مدخلیکهکوچکترینارزشراداشتهباشدیسهقرارمیاندرابرایهرمدخلِجدول،موردمقاهاییکههرنودرامالقاتکردهمورچه
ترینیابدوباپیداکردنسبکهایازپیشتعریفشدهادامهمیشود.اینپروسهتاپیمایشتعدادقدمتریننودانتخابمیبهعنوانسبک

کهبااعمالالگوریتمارائهشدهبهمحیطگرید،حردوددهدشود.نتایجتجربینشانمینودپروسهخاتمهیافتهوکاربهآنتحویلدادهمی
درصدبهبوددرزمانپاسخنسبتبهاعمالبهترینالگوریتمارائهشدهبهوجودخواهدآمد.۹۲


  بندی.سازیکولونیمورچه،زمانگرید،توازنبار،بهینهکلمات کلیدی:
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مبتنی بر چگالی با رویکرد حل مسئله مینیمم برش خاص با روش جدید خوشه بندی 
 ماتریس جایگشتی 

 
 

 رضا اسکندری نیا

نرمافزار،دانشگاهآزاداسالمیواحدعلومتحقیقاتخوزستان کارشناسارشد
 Reskandarinia@gmail.comپست الکترونیکی: 

  علی بخت همت 

نرمافزار،دانشگاهآزاداسالمیواحدعلومتحقیقاتخوزستان کارشناسارشد
 bakhthemmat.std@gmail.com :الکترونیکیپست 

 
 چکیده

کاربرددارد.حلاینمسئلهبهخاطرپیچیدگیمحاسباتیباالامپیوتر،صنایع،مدیریتوبرقحلمسئلهمینیممبرشدربسیاریازعلومک
توجههمگاناست ،مورد برش. برایدستیابیبهحلبهینه گرافمسئلهمینیممبرشاست.میتوان ماتریسمجاورتگرافبیانگر

بهعنوانبرشبرایمینیممبرشدرنظرگرفت.جایگشتهایمختلفدرسطروستونماتریس عناصردرقطراصلیاینماتریسرا
ید.ازبیناینبرشهابرشباکمترینهزینهمجاورتعناصرمختلفیدرقطراصلیتولیدمینمایدکهبرشهایمختلفارائهمینما

کهاینمسئلهمیتواندرهگشاییبرایحلمسئلهحلمسئلهمنیممبرشخاصمیپردازیمجوابمسئلهخواهدبود.درمقالهحاضربه
ودهامیپردازد.مقالهحاضربابرشمینیممباشد.مسئلهمینیممبرشخاصبهیافتنبرشمینیممباتعدادیالثابتوبهاندازهتعدادن

کهدرقطراصلیمجموعوزنچگالیماتریسجایگشتیراارائهمیدهدتوجهبهروشیجدیدمبتنیبرخوشهبندیمبتنیبرچگالی،
ماکزیممنمایدودرایههاکمترینومجموعوزنچگالیدراط ارارافقطراصلیرا ئهمیعناصرقطراصلیآنبرشمینیممخاصرا

یافت.اینروشباپیچیدگیزمانیچندجملهایدهد.دراینصورتمیتوانبهحلتقریبیونزدیکجواببهینهدرقطراصلیدست
مسئلهراحلمینماید.البتهجوابهایبسیارمناسبینیزدرمقایسهباکارهایانجامشدهارائهمیدهد.مزیتاصلیاینروشهمگرایی

ومیتواندبهروشهایتقریبیمناسبباهمگراییغیرقطعیبرایرسیدنبهجواببهینهیارینبهجواببهینهاستعیبرایرسیدقط
رساند.

 
  .خوشهبندیمبتنیبرچگالی،ماتریسجایگشتی،ماتریسمجاورت مینیممبرش،مسئله کلیدی: کلمات
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 های فرا اکتشافی در الگوریتم مبتنی بر روش چرخ رولت انتخاب بهبود در
 

 رامین کمالی
دانشگاهشیراز–دانشجویکارشناسیارشدمهندسیکامپیوترگرایشنرمافزار

raminkamali@live.com 


 کورش زیارتی

 دانشگاهشیراز–دانشیاردانشکدهمهندسیبرقوکامپیوتر

ziarati@shirazu.ac.ir 

 
 چکیده

درجستجوکیفیتجواببسزاییتأثیرآنوکاراییباشدمیپایهجمعیتبرهایالگوریتمهایبخشترینمهمانتخابوالدیکیاز
روشچرخرولتاست.هاآنترینمعروفوشدهارائهانتخابمختلفیتاکنونباتوجهبهکاربردهایمتنوعهایروشمسئلهخواهدداشت.

رولت گوناگونیجمعیتبینسرعتهمگرامناسبیتعادلتواندنمیچرخ وخوبیبهبرازندگیازلحاظییو کند برقرار بهمنجربعضاً
ارائهتغییراتی.گرددمیناتوانیالگوریتمدرفرارازبهینهمحلیهمگراییزودرسو ستچرخرولتسعیشدهادرروشدراینمقالهبا

انکهصورتبدینبهبودبخشیدهشود.کاراییاینروشبطورمحسوسی فواصلبا تخاببیشازیکنشانگربیرونازچرخرولتودر
برازندگییهاکروموزوماحتمالانتخابتوانیممختلف بیشترکرد،پایینبا طول.درکندیمازهمگراییزودرسجلوگیریبنابراینرا

اجرایالگوریتم الگوریتمتبریدبههمنزدیک، الهامگرفتنازفاکتورسردکننده با کهباعثافزایشسرعتهمگراییشوندیمنشانگرها
مربوطبهمسیریابیوسایلConVRPوگرددورهمربوطبهمسئلهفروشندهTSPLIBنمونهاستانداردهایدادهیرواینروش.شودیم

یاهاجواببطوریکه،دهدیمنشانوضوحبهرانسبتبهروشچرخرولتمعمولیشدهاعمالییتغییراتکارا،استونتایجشدهاعمالنقلیه
مختلففاصلهدارند.هاینمونهرصدازمقادیربهینهدرد5.۹4دیربهینهبودهیابطورمیانگینبرابربامقا

 
هایانتخاب،چرخرولت،بهینهسازی،روشالگوریتمهایفرااکتشافیکلمات کلیدی: 
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 امنیت اطالعات در محاسبات ابری با کمک برنامه نویسی خطی
 

 حمیدرضا حبیبی
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور:

 HAMID.HABIBI007@GMAIL.COM

 مهدی جوانمرد
 :استادیار دانشگاه پیام نور

 JAVANMARD@PNU.AC.IR 

 
 

 کیده : چ
اینمحاسبات است. هزینههایکمبرخوردار ایبرایتأمیننیرویکامپیوتریقاطعبرایجامعهبا پتانسیلبالقوه محاسباتابریاز

توانکامپیوتریعظیم،کاربرانیبامنابعکامپیوتریمحدودراقادرمیسازدتابارمحاسباتیزیادرابهمنابعخارجیانتقالدهندواز
پهنایباند،فضایذخیرهاطالعاتوحتینرمافزارمناسبدرحالتپرداختبهازایهرکاربردبهرهبرند.علیرغممزایایزیاد،امنیت

نه،جلوگیریهایمحرمامانعبزرگیاستکهازسازگاریمطلوباینالگویکامپیوترینویدبخشبهویژهدرهنگاماستفادهوارائهداده
کند.طرحابرازدیدکاربرانآنیکبرنامهکامپیوتریغیرقابلاطمینانتلقیشدهاست.می

مابایدمکانیسمهاییراطراحیکنیمکهنهتنهابهحفظاطالعاتحساسیازطریقمحاسبهبادادههایرمزشدهپردازد،بلکهازطریق
چنینمکانیسمیازنظرمنابعخارجیمحاسباتاعتباربخشیدنبهنتیجهمحاسبهازکا ربراندربرابررفتارهایمحرمانهحمایتکند.

امنیتیکلیاخیردرحیطهنظریهمتحملبودهولیطراحیعملیچنینمکانیسمیهمچنانیکمسئلهچالشبرانگیزاست.
(میLPبررسیمنابعخارجیمحاسباتعملیبرنامهنویسیخطی)باتمرکزبرمهندسیکامپیوتروبهینهسازیفعالیتها،اینمقالهبه

LPبهحملکندهLPپردازد.بهمنظوردستیابیبهکاراییعملی،طراحیمکانیسمهابهطورعینیبهتجزیه،منابعخارجیمحاسبات
پارامترهای ابرو در انعطافپذیریحاصلهLPعمومیقابلاجرا امکانکشفتعادلمطلوبامنیت/خصوصیکاربرمیپردازد. بهما

نسبتبهارائهیکمدارکلیراخواهندداد.بهویژهازطریقفرمولنویسیدادههایLPکاراییازطریقاستخراجسطحباالترمحاسبات
هایمؤثرتغییرمسئلهبهعنوانیکمجموعهازماتریسیهاوبردارها،میتوانمجموعهایازتکنیکLPخصوصیکاربربرایمسئله

بهبرخیازمسائلاختیاریرادرعینحفظاطالعاتورودی/LPخصوصیومحرمانهراارائهکردکهبهکاربرامکانتغییرمسئلهاصلی
دستیابیراکشفوشرایطالزموکافیرابرایLPخروجیخواهدداد.بهمنظورتأییدنتیجهمحاسبه،ماقضیهدوگانگیاصولیمحاسبه

.بهنتیجهمطلوبارائهکردیم.اینمکانیسمتأییدنتیجهکامالمؤثربودهوهزینهناچیزیرابرایخدماترسانوکاربرانبهدنبالدارد
تحلیلگستردهامنیتبرنامهونتایجآزمایشاتنشاندهندهتابعیتاجرایآنطرحمکانیسممااست.

  

mailto:HAMID.HABIBI007@GMAIL.COM
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ل عمر شبکه های حسگر بی سیم و ارائه یک روش بکارگیری لیزر برای افزایش طو
 جدید خوشه بندی مبتنی بر شبکه ای که از لیزر استفاده می کند

 
 رزا به نیا

 مربیمهندسیفناوریاطالعات،گرایشطراحیوتولیدنرمافزار،گروهکامپیوتر،دانشگاهعالمهمحدثنوری
Roza.behnia@gmail.com 

 

 آیدا قربانی

فناوریاطالعات،گرایشطراحیوتولیدنرمافزار،گروهکامپیوتر،دانشگاهبجنوردمربیمهندسی  

Ghorbani.aida67@gmail.com 

 

 محمد احمدی نیا

 استادیار،عضوهیأتعلمیدانشگاهآزادکرمان
ahmadinia@iauk.ac.ir 

 

 چکیده
درشبکههایحسگربیسیم،محدودبودنانرژیوغیرقابلشارژبودنباتریگرههایحسگرمیباشد.بهنظرمیرسدانتقالچالش

انرژیبهصورتبیسیمبهگرههایحسگرکهبهراحتیدردسترسنیستندمیتواندیکراهحلمناسبجهتحلاینمشکلباشد.
سیم،لیزرمیباشدکهاینروشرادرشبکههایحسگربهکاربردیموتأثیرآندرافزایشطولعمرانتقالانرژیبی یکیازروشهای

یکیازراهکارهایکاهشمصرفانرژیدرشبکههایحسگربیسیم،استفادهازخوشهبندیمیباشد.شبکهرا،موردارزیابیقراردادیم.
برانتقالانرژیازطریقلیزردرشبکههاییبااستقرارتصادفیارائهخواهیمکردکهدراینمقالهمایکروشخوشهبندیجدیدمبتنی

دراینروشپارامترِقابلشارژبودنوبهعبارتیانرژیدارایاهمیتباالستاست.LEACHدرحقیقتتوسعهایبرروشخوشهبندی
شانسباالتر از هستند توسطلیزر معرضشارژ در هاییکه گره خالفروشو بر ضمن در و برخوردارند شدن یجهتسرخوشه

LEACHکههرگرهفقطدریکدورمیتواندسرخوشهباشد،گرههایقابلشارژدارایشانسباالییجهتسرخوشهشدندرهمۀ
شبیهسازیونتایجبدستNS2رابااستفادهازنرمافزارشبیهسازLEACHبهمنظورارزیابی،روشپیشنهادیوروشدورهاهستند.

آمدهباهممقایسهشدهاند.نتایجشبیهسازی،برتریروشپیشنهادیرانشاندادهاست.
 

شبکهحسگربیسیم،خوشهبندی،طولعمر،انتقالانرژیبیسیم،لیزرکلمات کلیدی:
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 افزاری نرم صنعت در  باز متن/  آزاد های افزار نرم و لینوکس عامل سیستم تاثیر
  ملی امنیت و نوین ،کارآفرینی

 
 مومن رضا

دانشجوکارشناسیمهندسینرمافزار،موسسهآموزشعالیغیرانتفاعیآپاداناشیراز
Rezamomen.shz@gmail.com 


 سولماز صفری

 غیرانتفاعیآپاداناشیراز هیئتعلمیرشتهکامپیوترموسسهآموزشعالی

safari@apadana.ac.ir 


 

 چکیده
فناوریاینافزونروزرشد.استشدهشناختهدنیاکشورهایدرتوسعهساختهایزیرترینمهمازیکیعنوانبهاطالعاتفناوریامروزه
درکرههراییحوزهازیکی.دهدمیافزایشراتوسعهحالدرکشورهایوکشورهااینبیندیجیتالشکاف،یافتهتوسعهکشورهایدر
جنربش سیستمعامرللینروکسواستبازمتن/آزادافزارهاینرمولینوکسمقوله،داشتهبسزاییتاثیردنیادراطالعاتفناوریرشد

سالتالشبرایآزادینرمافزاردرسراسردنیا،امروزهبرهرشردوبالنردگیرسریدهاسرتوباعرث۲5متنبازپساز نرمافزارهایآزاد/
نرمصنعت،ملیسطحسهدرراآزادافزارنرمولینوکستاثیراتجملهاز.حوزهفناوریواطالعاتشدهاستپیشرفتوتحولیعمیقدر

ثرروتتولیدوکارآفرینیملی،توسعهامنیتحفظودستیابینیازهایپاسخگوییملیسطحدر.بردنامبازمتن/آزادافزارهاینرموافزار
افرزارنررمکراربرانبرایاحترام،علمبهدستیابیبازمتن/آزادافزارنرمسطحدرواستقاللوکفاییخودافزارنرمصنعتسطحدر،ملی

میباشد
 

فناوریاطالعات،نرمافزارآزاد/متنبازلینوکس،پشتیبانی،سیستمعاملبومی،کلمات کلیدی:
  



 

 

بین المللی مدیریت فناوری اطالعات، ارتباطات و کامپیوترچهارمین کنفرانس ه مقاالت خالص 99  

 المللجایگاه تجارت الکترونیک در اقتصاد بین
 
 اکبرپورحمید رضا 

ایرانفارس،تحقیقات،وعلوماسالمی،آزاددانشگاهنخبگان،وجوانپژوهشگرانباشگاه
Hamidakbarpour172@gmail.com 


 عبدالصمد دوالح

 بهشتیشهیددانشگاهالمللبینحقوقدکتریدانشجوی

Abdolsamad.doulah@yahoo.com 


 
 
 

 چکیده
بهررهدرسرعیکشورهاتمامیشرایطایندر.استاقتصادزمینهدرلمللیابیندرسطحرقابتافزایششدن،جهانینتایجترینمهماز
دارند.اینپژوهشدرپیبررسیجایگاهتجرارتالکترونیرکبرهعنروانیکریازرااقتصادجملهمنمختلفهایزمینهدرحداکثریوری
کرهاسرت،الکترونیکتجارترشدکشورها،اقتصادبرشدنجهانیپیامدترینمهمهاینوینتوسعهورشداقتصادیاست.بیشکزمینه
براارتباطاتواطالعاتفناوریبینتنگاتنگارتباطبیانگرکههستنداینترنتیتجارتودادهالکترونیکتبادلالکترونیک،بازارآنعناصر
برهروزجهان،تجاریگردشکلدرالکترونیکتجارتسهمکنونیموقعیتدر.استتجارتوبازارپیشرویوکنونیفرآیندهایوروندها
نهفترهالملرلالکترونیکدراقتصرادبریننقشتجارتروزافزونگسترشدرتوجهبهپژوهشاینانجامضرورت.استگسترشدرحالروز
شریوهازهمچنرین.اسرتگردیدهاستفادهاینترنتیومکتوبمنابعازبرداریفیشبرای،مبتنیکتابخانهروشازپژوهشایندر.باشدمی

 است.شدهگرفتهبهرهنوشتارایندرتحلیلی–توصیفی


جهانیشدن،اقتصادجهانی،تجارتالکترونیک.کلمات کلیدی:
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-های حسگر بینیازمندی منابع روش آشکارساز انرژی برای سنجش طیف در شبکه
 سیم شناختگر 



 حمیده نوروزی
،ایرانگرمسار،،دانشگاهآزاداسالمیکارشناسیارشدیدانشجو

Hamideh.norozi@gmail.com 

 مرتضی شفیعی نیستانک
،تهران،ایران،دانشگاهصنعتیمالکاشترعضوهیاتعلمی

mshafiee@iust.ac.ir 


 چکیده

سیمتشکیلشدهاست.اسرتفادهازحسگربیسیم،یکشبکهاقتضاییخودسازماندهیشدهاستکهازتعدادزیادیگرهشبکهحسگربی
هاآورد.باتوجهبهاینکهاینشبکهسیمشناختگررابوجودمیهایحسگربیها،شبکهفلسفهرادیوشناختگروسنجشطیفدراینشبکه

روش،ذاتراکنونتنهراها،انرژیمصرفیمحدودودرکلمحردودیتمنرابعهسرتند،لرهاییازجملهحافظهمحدودگرهدارایمحدودیت
بررایاسرتفادهدرایرن،سنجشطیفآشکارسازانرژیکهدارایپیچیدگیمحاسباتیکمینسبتبهسایرروشهایسنجشطیرفاسرت

هریچیرکازوبرودهعردمتشرخیصسریگنالاولیرهوروشدارایمعایبفراوانینظیرکاراییپاییناینهاپیشنهادشدهاست.اماشبکه
هرایاند،بهبررسیسازگاریمنابعموردنیازروشآشکارسازانرژیبرامنرابعدردسرترسگررهراپیشنهادکردهنستفادهازآمراجعیکها

هایسازیآنرویگرهاند.دراینمقالهبهبررسیمنابعموردنیازاینروشسنجشطیفوبررسیتحلیلیامکانپیادهحسگرینپرداخته
وبازماناجرایموردنیازمشکلینداشتهازنظرروشآشکارسازانرژی،دهندکههانشانمیداخت.نتایجبررسیسیمخواهیمپرحسگربی

پیچیدگیکمیکهدارد،نمیتوانردمحردودیتهایباوجودولیازنظرحافظهموردنیاز.کاراییخوبیمحدودیتهایزمانیراارضامیکند
فضاییراارضانماید.

 

سیمشناختگرهایحسگربیسنجشطیف،شبکه تحلیلمنابع،،آشکارسازانرژیدی: کلمات کلی  
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تولید خودکار الگوی مبتنی بر ریختی بر اساس های چندوارههای مقابله با کرموشر
 های تحقیقآخرین ایدهمحتوا: 

 
  راضیه اسکندری

مربی،دانشکدهفنیومهندسی،دانشگاهشهرکرد.
r. eskandari@eng.sku. ac. irآدرسایمیل:

 
 مهدی شجری

استادیاردانشکدهمهندسیکامپیوتروفناوریاطالعات،دانشگاهصنعتیامیرکبیر،
 mshajari@aut. ac. irآدرسایمیل:

 

 چکیده
هایتولیداتوماتیکالگوبرایجلوگیریازانتشارسرعتباالیانتشارآنها،نیازبهسیستمها،افزایشمیزانمخرببودنووارهشیوعکرم
-هامیوارهیافتهکرمهایچندریختیکهنسلبعدیوتکاملوارههایاخیرتولیدالگوبرایکرمهارامطرحنمودهاست.درسالوارهاینکرم

هایچندریختیارائهشدهاست.اینسیستموارههایمتفاوتیبرایتشخیصکرمست.روشهایمهمتحقیقاتبودهاباشند،یکیازچالش
هایمبتنیبرمحتواکهمتمرکزبرسیستم-۹بندیشوند:تواننددردودستهکلی،طبقههابراساسروشتحلیلانجامگرفتهدرآنهامی

توالیبایتینمونه میکردنکرمهایمختلفبرایمشخصیافتنشباهتدر واره برسیستم-۲باشند. متمرکز که رفتار هایمبتنیبر
دراینمقالهمروریبرروشمشخصکردنکرم هایارائهشدهبرایتولیدخودکارالگویوارهازطریقمعنایتوالیبایتیآنهاهستند.

هایسیستم-الف بندیکرد:توانصورتزیردستهرامیهاهایچندریختیشرحدادهشدهاست.اینروشوارهمبتنیبرمحتوابرایکرم
تولیدالگویهایسیستم-جهایمشترک)توکن(.هایتولیدالگویمبتنیبراستخراجزیررشتهسیستم-مبتنیبرتشخیصناهنجاری.ب
ساختارالگوهایالهمتمرکزبربررسیاینمق.برآسیبپذیریتولیدالگویمبتنیهایسیستم -دها.مبتنیبرهمترازیچندگانهتوالی
نقاطضعفوقوتروشهایفوقبودهوبرایروشنکردنافقتحقیقاتآتیتنظیمگردیدهاست.معرفیشدهومشخصکردن

  
هایچندریختیوارههایتشخیصنفوذ،تشخیصمبتنیبرمحتوا،تولیدخودکارالگو،کرمسیستمکلمات کلیدی:
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 بهینه ئل مسا حل برای(Black Hole) چاله سیاه الگوریتم کارائی وتحلیل ارزیابی

 سازی
 

  *رحیم رنجبری
دانشجویکارشناسیارشدعلومکامپیوتر،دانشگاهآزاداسالمیواحدخوی

Rahim_ranjbari@yahoo.com
 لو عبدالرضا حاتم

زاداسالمیواحدخویدانشگاهآاستادیارگروهعلومکامپیوتر
hatamlou@iaukhoy.ac.ir 

 
 چکیده

برایحلمسائلبهینهسازیمیپردازد.الگوریتم(Black Hole)اینمقالهبهتحلیلوارزیابیکاراییالگوریتمسیاهچاله
سیاهچالهیکیازجدیدترینالگوریتمهایفراابتکاریاستکهمبتنیبرپدیدهسیاهچالههادرفضامیباشد.ازویژگیهای

وریتمهایدیگرخوباینالگوریتمسادگیوکمبودنتعدادپارامترهایآناستودرعینحالنتایجآندرمقایسهباالگ
چالهوتعداد،شعاعسیاهجمعیتاندازهبهتروقابلرقابتاست.دراینتحقیقتاثیرپارامترهایالگوریتمسیاهچالهازجمله

مقایسهوزیر-nبرایحلمسالهیPSOوهمچنیننتایجآنباالگوریتمدرحلمسائلبهینهسازیبررسیشدههاتکرار
سرعتباالوعملکردخوباینالگوریتممیباشد.شدهاستکهحاکیاز

 
وزیر.-nمسالهیسیاهچاله،الگوریتمهایفراابتکاری،الگوریتمسیاهچاله،الگوریتمازدحامذرات،کلمات کلیدی: 
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 در مدارس شهر کرجیادگیری مشارکتی و آوری اطالعات  بررسی رابطه بکار گیری فن
 

 رضا اثرزاده
ارشدمدیریتآموزشی،دانشگاهتهرانکارشناسی

asarzadehr@ut.ac.ir 

 مریم خاکی صدیق

 مدرسدانشگاهفرهنگیان،کرجنوادبیاتانگلیسی،دانشگاهآزادکارشناسیارشدزبا

mkh_seddigh@yahoo.com 

 حمیده سادات رستگاری 
مدرسدانشگاه،انگلیسیدانشگاهآزادکرجآموزشزبانکارشناسیارشد

Hamideh.rastegari@yahoo.com 

 


 چکیده

گیریفن هدفبررسیمیزانبکار با تحققمؤلفهپژوهشحاضر کالسدرستوسطمعلمانو گانههایپنچآوریاطالعاتدر
دبیردورهراهنماییازناحیه64آموزپسرودانش۳50یادگیریمشارکتیبهصورتپیمایشیانجامشد.نمونهموردمطالعهدراینپژوهش

هایبهدستآمدهازبهطورتصادفیسادهانتخابشدند.ابزارپژوهشپرسشنامهمحققساختهودادهچهارآموزشوپرورششهرکرج
نتایجنشاندادکهspss19افزارطریقنرم ازفناوریمعلمانمیزاناستفادهودربخشتوصیفیواستنباطیتحلیلوبررسیشدند.

هاییادگیریمشارکتی،مؤلفهتعاملپیشرفتهونمرهمیانگینتحققمؤلفهلوبحدمطکمترازیادگیری-اطالعاتدرفرآیندیاددهی
بینمیزاناستفاده بعالوه بوده، کمترینمیانگینبرخوردار از گروهینیز پاسخگوییفردیو مؤلفه فناوریوبیشترینو یمعلماناز

یادگیریمشارکتیرابطهمعناداریوجوددارد.
 

یادگیریمشارکتی،دانشآموزان.فنآوری،کلمات کلیدی:

  

mailto:asarzadehr@ut.ac.ir
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 شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش در صنایع کوچک ومتوسط
 
 

 رضا نوروزی
عضوهیاتعلمیگروهمدیریت،دانشگاهپیامنور،سراوان،ایران

Rezanorouzi20@yahoo.com 

 

 جنگی زهیمنصور 
 عضوهیاتعلمیگروهصنایع،دانشگاهپیامنور،چابهار،ایران

Jangizehi@yahoo.com 


 چکیده

تغییراتایجادشدهدررونداقتصادجهانیوتوجهصنایعوشرکتهایپیشروبهحفظموقعیتخوددربازارجهانی،باعثخلقمفهومو
گردید.دراینمقالهکوشششدهاستکهبااستفادهازتحقیقاتانجامگرفته،عواملکلیدی«مدیریتدانش»دانشجدیدیتحتعنوان

موفقیتدرپیادهسازیمدیریتدانشدرصنایعکوچکومتوسط)صنایعغذاییمستقردرشهرکهایصنعتیاستاناردبیل(شناسایی
ابزارگردآوریدادههاپرسشنامهایبودکهبراساسمرور برایهریکازاینعواملگویههاییشوند. ادبیاتموضوعتهیهشدهاست.

وتعریفوبااستفادهازروشتحلیلعاملیاکتشافی،ابعادوگویههایبدستآمدهموردآزمونوتجزیهوتحلیلقرارگرفتندوابعاداصلی
ع استکه داده نشان عاملی تحلیل از حاصل نتایج شدند. استخراج آن مدیریتدانشعوامل سازی پیاده کلیدیموفقیتدر وامل

کارتیمی،زیرساختتوزیعارتباطاتفرهنگسازمانی،توسعهمنابعانسانی،عبارتنداز: درنهایتازطریق.حمایتمدیریتارشد،
 آزمونفریدمنعواملکلیدیموفقیتشناساییشدهدرصنایعکوچکومتوسطاولویتبندیشدند.


مدیریتدانش،تحلیلعاملی،عواملکلیدی،صنایعکوچکومتوسطکلیدی:کلمات 
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