
آپارات(Abstract)خالصه پروژه استاد راهنماعنوان پروژهشماره دانشجویینام و نام خانوادگی

810196591ابوالفضل یوسفی چوبینی
 با استفاده از یادگیری DDoSتشخیص و دفع حمالت 

SDNتقویتی در شبکه های 
دکتر ناصر یزدانی

 data و control plane، بر خالف شبکه های رسوم قبلی قسمت (SDN)شبکه های مبتنی بر نرم افزار 

planeبه این صورت که برای عملیاتی کردن چند سوئیچ وجود یک کنترلر به صورت .  هر سوئیچ آن جدا است

به .  علیه کنترلر صورت بگیرد می تواند شبکه را به شدت مختل کندDDoSحال اگر حمله . متمرکز کافی است

همین دلیل از الگوریتم یادگیری تقویتی استفاده گردیده است تا بتوان الگوی این حمالت را درک کرد و با ایجاد 

.محدودیت های الزم بر لینک های مشکوک بتوان کنترلر را در شبکه حفظ کرد

https ://www.aparat.com/v/bc5PV

دکتر رشاد حسینیاستفاده از خودرمزگذارهای متغیر در شبکه های جریان نرمال810196682الهام ابوالحسنی

مدل سازی مولد عمیق شاخه ای از روش هایی هستند که به مدل کردن توزیع داده ها با استفاده از آموزش شبکه 

در این روش رویکردهای متفاوتی وجود دارد که هرکدام مزیت ها و محدودیت . های عصبی عمیق می پردازد

هدف از این تحقیق ارتقا گونه هایی از مدل های مولد به منظور کاهش محدودیت ها و رسیدن به . هایی دارند

در این جهت روش هایی در راستای بهبود فضای نهان مدل خودرمزگذارمتغیر و ترکیب دو . نتایج بهتر می باشد

به منظور استفاده از مزایای مشترک هر دو دسته  (خودرمزگذارمتغیر و جریان نرمال)دسته از مدل های مولد 

کاهش نویز در داده های تصویری از طریق ترکیب دو مدل و تالش در جهت کاهش بُعد . پیشنهاد گردیده است

نتایج این . فضای نهان مدل های جریان نرمال از جمله کاربردهای روش پیشنهادی ترکیب مدل ها می باشد

تحقیق نشان می دهند که ایده پیشنهادی در راستای بهبود فضای نهان مدل خودرمزگذارمتغیر باعث ارتقا 

معیارهای ارزیابی می شود و آزمایشات حاکی از آن است که نمونه های تولیدشده از مدل ترکیبی از چندان کیفیت 

مطلوبی در مقایسه با مدل های پایه برخودار نمی باشد و این مسئله خود زمینه ساز مطالعه و بررسی مفاهیمی 

.نظیر اثر تغییر فضای نهان در شبکه های جریان نرمال و مباحث ناپایداری آن در این پژوهش گردیده است

https ://www.aparat.com/v/OIMb3

810196582امید واهب

طراحی و آموزش مدل برای تشخیص اتوماتیک صدای گریه 

کودکان با اختالل اوتیسم در فضای ویژگی های استخراج 

شده به کمک یادگیری عمیق

دکتر رشاد حسینی

. اوتیسم گونه ای اختالل رشدی است که با رفتارهای کالمی ارتباطی و کالمی غیرطبیعی مشخص می شود

معموال تشخیص اوتیس .  سالگی بروز می کنند و علت اصلی آن هنوز مشخص نشده است٣عالیم این اختالل تا 

توسط تست های روانشناسی و پرسشنامه هایی انجام می شود اما نیاز است که فرد به سن خاصی رسیده باشد تا 

مطالعات قبلی نشان داده است از عالیم این بیماری تفاوت در . بتوان این بررسی های شخصیتی را انجام داد

در این پروژه قصد داریم تا سیستمی اتوماتیک طراحی شود تا از صدای گریه . صدای گریه با کودکان عادی است

از دیگر ویژگی های این افراد مثل سن و . ی پاکسازی شده ی کودک اوتیستیک، بیماری او تشخیص داده شود

اگر بتوان این کار را انجام داد می توان تشخیص زودهنگام کودکان . جنسیت نیز در کنار صدا استفاده می شود

دارای این اختالل را به راحتی توسط یک اپلیکیشن به صورت خودکار انجام داد که به روند درمان سرعت می 

.بخشد

بدون قسمت های ابتدا، انتها و نفس گرفتن های ) در این پروژه داده ی پاکسازی شده را که شامل اصل گریه 

برای انجام این کار از تبدیل فوریه و . هستند را برای آموزش مدل طراحی شده استفاده می کنیم (بین آن

اسپکتروگرم صداها استفاده می کنیم و برای استخراج ویژگی ها از مدل های معروف یادگیری ماشین که روی 

سپس با طراحی شبکه ای ساده، در فضای ویژگی ها . داده های صوتی آموزش داده شده اند استفاده می کنیم

.استخراج شده به بررسی و تشخیص صداهای که منبع آنها فرد اوتیستیک است می پردازیم

https ://www.aparat.com/v/OkyVh
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دکتر قاسمی اصفهانیپیاده سازی چارچوب اجرایی برای زبان های مبتنی بر اکتور810196435امیر پورمحمدعلی

مدل محاسباتی اکتور ها برای مدل کردن سیستم های توزیع شده مبتنی بر رویداد و غیر هم زمان معرفی شده 

در هر زبان، سیاست های . زبان های برنامه نویسی متنوعی مبتنی بر این مدل محاسباتی طراحی شده اند. است

این سیاست ها در مدل . متفاوتی برای انتقال پیام ها میان اکتور ها و یا خواندن پیام ها از بافر هایشان وجود دارد

معنایی این زبان ها به صورت ضمنی وجود دارند و چون به صورت مشخص بیان نشده اند فهم آن ها خیلی ساده 

مدل اکتور شفاف، مدل معنایی برای زبان های مبتنی بر اکتور ارائه می دهد درحالیکه نقاط تغییر برای . نیست

در نتیجه مدل معنایی هر زبان مبتنی بر اکتور با استفاده از مدل اکتور . سیاست های مختلف را مشخص می کند

در این پروژه می خواهیم چارچوب . شفاف تنها با مشخص کردن سیاست زبان در نقاط تغییر تعریف می گردد

.این چارچوب براساس مدل اکتور شفاف طراحی می گردد. اجرایی برای زبان های مبتنی بر اکتور پیاده سازی کنیم

https ://www.aparat.com/v/4sDxQ

810196442امیرحسین چاوشی
طراحی و ساخت ماژول تکمیلی تست خودکار ترانسفورماتور 

جریان

جناب آقای دکتر مهدی 

داورپناه

 تپ 3است که هر کدام بصورت متداول دارای  ( هسته7تا )ترانسفورماتور جریان مجهز به هسته های مختلفی 

از طرف دیگر تست های متعددی را باید بر روی آن انجام داد که در هر کدام الزم است مدار . مختلف است

آزمایش به دالیلی نظیر تغییر نوع خروجی منبع ولتاژ ، تغییر محل اتصال منبع ولتاژ یا جریان و تغییر محل اندازه 

.گیری سیگنال های الکتریکی عوض شود

 بنابراین برای انجام تست های کامل یک ترانسفورماتور جریان، الزم است مدار آزمایش به دفعات عوض شود که 

. این کار باعث پیچیده شدن آزمایش، زمان بر شدن و افزایش اشتباه نیروی انسانی می شود

 از طرف دیگر در آزمایشگاه تحلیل حوادث شبکه برق دانشگاه تهران، دستگاهی به نام کاوش ساخته شده است 

. که قادر به انجام تست های مختلف بر روی تجهیزات فشار قوی است

 در نتیجه هدف از این پروژه ساخت ماژولی است برای انجام تست های ترانسفورماتور جریان به صورت کامال 

همین طور الزم به ذکر است که کنترل این ماژول توسط . خودکار که بتواند با کلید زنی مدار آزمایش را تغییر دهد

دستگاه کاوش صورت گرفته و نوع ولتاژ و جریان و دامنه و فرکانس را نیز دستگاه کاوش تعیین کرده و در آخر نیز 

.نتایج را ثبت می کند

810196431تارخ بهمنش
 و بررسی ارتباطات مبتنی بر CAN-Openمعرفی پروتکل 

این پروتکل در توربین های بادی
دکتر بهزاد مشیری

 است و در اتوماسیون و فرایندهای Can که یک پروتکل الیه های باالیی شبکه Canopenبررسی پروتکل 

کنترلی استفاده می شود ، در این پروژه می خواهیم با بررسی دقیق توربین های بادی و شبیه سازی آنها و بررسی 

. به ارتباط این پروتکل در کنترل توربین های بادی بپردازیمCanopenجزیی شبکه و پروتکل 

https ://www.aparat.com/v/1xeXp

دکتر مجید بدیعیساخت سنسور زیستی انعطاف پذیر810196450حامد حسن زاده مقدم

حسگر زیستی به حسگری اطالق می شود جمع آوری اطالعاتی برای مطالعه یک یا چند مشخصه زیستی را 

به دلیل متحرک بودن اغلب منشا ها برای به دست آوردن چنین اطالعاتی، نیاز به افزودن عامل . ممکن می سازد

در این پروژه تحت عنوان پروژه کارشناسی تالش . انعطاف پذیری به چنین حسگر هایی ضروری به نظر می رسد

هایی از قبیل استفاده از مواد انعطاف پذیر کمتر شناخته شده، روش های ساخت این حسگر ها به روشی نو و 

.مقایسه زیر الیه های متفاوت برای این نوع حسگر ها انجام شد تا مسیر دستیابی به چنین هدفی محقق شود

 در این پروژه از روش های اندازه گیری امپدانس، بررسی تکرار پذیر بودن فرآیند ها با توجه به مشخصات آنها، 

، .بررسی دقت ساخت حسگر با استفاده از میکروسکوپ نوری، و لیتوگرافی نوری استفاده شده است

 در نهایت پس از ساخت چندین حسگر با زیرالیه های منعطف متفاوت و مقایسه آنها با هم، بهترین نوع این 

.زیرالیه های برای اهداف متفاوت پس از بررسی مشخصات آنها به صورت پیشنهادی ارائه شد

https ://www.aparat.com/v/62yNY
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810196627حسنا نیاورانی
ستانده بین صنایع با استفاده جداول -برآورد جداول آینده داده

سال های پیشین
دکتر مسعود رهگذر

ستانده به عنوان یک چارچوب نظری و تحلیل، ابزار کاربردی اقتصادی مناسبی برای تحلیل روابط -جدول داده

از . متقابل بین صنایع یا کشورها در رابطه با تولید و مصرف محصوالت آن ها و محصوالت وارد شده ازخارج است

آنجایی که این جداول با چند سال تاخیر منتشر می شوند، محققین و تحلیلگران اقتصادی نیازمند برآورد تخمینی 

این جداول با استفاده از جداول سال های گذشته و نیز برخی داده های جدیدتر اعالم شده توسط بانک جهانی می 

در این پروژه پس از مطالعه مقاله های مرتبط و بررسی راهکارهای پیشنهادی برای برآورد داده ها، با . باشند

ستانده سال های آتی را به کمک جداول سال های قبل -استفاده از یکی از الگوریتم های ارائه شده، جداول داده

.پیش بینی کردیم

https ://www.aparat.com/v/HCyXD

دکتر مجید بدیعیشبیه سازی میدان های درمانگر تومور810196453حسین حیدری

 Tumor)های درمانگر انسان ¬میدان. بیماری سرطان و درمان آن همواره از چالش های بشر بوده است

Treating Fields)  روش نسبتا جدیدی برای درمان و کندکردن سرعت رشد سلول های سرطانی است که

مبنای کارکرد آن براساس ایجاد میدان الکتریکی متغیر با زمان بوده و به علت غیرتهاجمی بودن آن و همچنین 

های الکتریکی متغیر با ¬به طور خالصه با اعمال میدان. تاثیرگذاری باالیش، مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است

نکته مهم در این روش اعمال حداقل دوز الزم از . زمان در روند تکثیر سلولهای سرطانی وقفه ایجاد می شود

 200 در فرکانس Glioblastomaاین میدانها برای تومور . میدان برای اثر گذاری بر سلولهای سرطانی است

کیلوهرتز، در صورت اعمال دوز مناسبی از میدان بر روی سلولهای تومور، عملکرد مناسبی را دارا هستند و این 

قابل ذکر است با توجه به نتایج قابل قبول این روش، تحقیقات وسیعی .  نیز می باشدFDAروش دارای تاییدیه 

. در انواع دیگر سرطان نیز در جریان استTTFبرای استفاده از 

https ://www.aparat.com/v/OmnfV

دکتر حامد کبریاییتشخیص احساسات کاربران توییتر از روی متن توییت ها به کمک روش یادگیری فدرال شده810196506دنا عربی

در این پروژه . به علت لزوم روزافزون امنیت در دنیای امروز به روش های امن تری برای طبقه بندهای خود نیاز داریم

ما یک طبقه بند با کمک روش یادگیری فدرال طراحی کرده و مزیت های آن را نسبت به روش های معمول 

.یادگیری عمیق بررسی میکنیم

https ://www.aparat.com/v/NW65w

810195410راستین سورکی
نگاشت بافت اشیاء با طرح های تکرار شونده برای بازسازی 

سه بعدی با ورودی تصویر دوبعدی شئ
 دکتر هادی مرادی

در این پروژه تالش می شود با استفاده از تصویر دوبعدی از بافت یک شئ که دارای طرح های تکرار شونده است، 

برای دست یابی به این هدف از ویرایش قطاع های طرح . بافت نهایی مورد نیاز برای بازسازی سه بعدی تولید شود

نتایج . تکرار شونده در فضای گرادیان و تکرار و اتصال قطاع ها به تعداد متناسب با تصویر ورودی استفاده می شود

به دست آمده نشان می دهد استفاده از این روش برای به دست آوردن بافت مدل سه بعدی بازسازی شده، نتایج 

.مناسب تری از آینه کردن بافت برای قسمت پشت شئ فراهم می کند

https ://aparat.com/v/n0lEL

810196545ریحانه گلی
پیش بینی روند قیمت نمادها با استفاده از اندیکاتور میانگین 

متحرک
دکتر هشام فیلی

پیش بینی روند تغییرات قیمت و ارزش سهامی بورس از دیرباز تا کنون آرزوی سرمایه گذاران در بازارهای مالی 

بوده است و به این منظور روش های مختلفی همواره برای پیش بینی قیمت سهام شرکت ها مدنظر قرار گرفته 

یکی از پرطرفدارترین تحلیل هایی که برای پیش . است

 بینی روند تغییرات در بازه های زمانی مختلف ، از آن استفاده می شود، تحلیل تکنیکال نام دارد که در آن 

تحلیلگران با بررسی الگوها و با بهره گیری از اندیکاتور و اسیالتور ها به دنبال یافتن استراتژی مناسب و کسب 

امروزه دامنه وسیعی از ابزار های تحلیل . سود می باشند

یکی از مهمترین این .  تکنیکال معرفی شده اند که بسته به اهداف تحلیل گران مورد استفاده قرار می گیرند

ابزارها که نوعی اندیکاتور تلقی می شود، میانگین متحرک می باشند که دارای انواع متفاوتی است و با دوره های 

در این پروژه با طراحی الگوریتمی که وظیفه ی آن یافتن موقعیت ها و قیمت . زمانی مختلف قابل تعریف است

های خرید و فروش است، بهترین مقدار میانگین متحرک را برای هریک از نماد ها یافتیم به طوری که سود 

.حاصل از خرید و فروش در بازه زمانی مشخص شده به حداکثر خود برسد

https ://aparat.com/v/hiPZd
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810196526زینب سادات قاضوی
تحلیل مشکالت یادگیری در افراد دچار سندروم داون با 

استفاده از مدلسازی محاسباتی
دکتر فریبا بهرامی

سندرم داون یا نشانگان داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور تمام یا بخشی از یک کروموزوم اضافی 

توان ذهنی پایین تر از حد میانگین دارند  (DS)افراد مبتال به سندرم داون .  به وجود می آید۲۱در جفت کروموزوم 

میزان یادگیری و حافظه به تطبیق اتصاالت سیناپسی . و به طور معمول دچار ناتوانی ذهنی خفیف تا متوسط هستند

 بطور طبیعی LTPپس از .  رخ می دهدLTPبرای تقویت و تحکیم سیناپس ها در هنگام یادگیری . متکی است

 مشخص LTP/LTDدر افراد نرمال نسبت طول مدت . (برای محافظت سیناپس) رخ می دهد LTDیک دوره 

 LTD و افزایش LTP تغییر یافته و با کاهش LTP/LTDاز لحاظ فیزیولوژیکی در سندروم داون الگوی . است

.این تغییر الگو بر نحوه یادگیری افراد اثر می گذارد.  بهم می خوردLTD بر LTP، نسبت 

https ://aparat.com/v/Ka6o7

810196415سبا الهقلیلو
بررسی تغییرات ارتباطات بین فعالیتهای مغزی و عضالنی در 

طی یادگیری حرکتی
دکتر فریبا بهرامی

بررسی ارتباطات در حوزه ی زمان و فرکانس، تحلیل و آشنائی با مشخصات سیگنال های مغزی و عضالنی با 

استخراج ارتباطات با استفاده از روشهای

  Coherency, Correlation و Transfer Entropy

https ://aparat.com/v/n6Rox

دکتر هادی مرادیبازی روانشناختی 810196667Corsi Blockسپهر رزم یار

 9 یک تست روان شناسی است که از اوایل دهه هفتاد میالدی نشات گرفته که از Corsi Blockتست 

blockفرد مورد آزمایش باید .  تشکیل شده استblock های روشن شده را به ترتیب حفظ کند سپس سعی 

در این پروژه از ایده کرسی بالک برای توانبخشی .  های روشن شده را بازسازی کندblockکند آن دنباله از 

در . به بیان دیگر، برای تقویت کارکردهای اجرایی از کرسی بالک استفاده شده است. شناختی استفاده شده است

:  عادی، انواع جدیدی از این تست ساخته می شودCorsi Blockضمن عالوه بر 

  کرسی بالک سه بعدی، دو بعدی، شنیداری و نوشتاری به زبان فارسی

: ترتیب3 و 

 با ترتیب جلو، بدون ترتیب و ترتیب برعکس

.  و به همراه چرخش

. با افزودن حالت شنیداری، نوشتاری و چرخش، پردازش و کارکرد های اجرایی نیز درگیر می شوند

https ://aparat.com/v/AypHO

انتقال سبک تصویر در ویدیو با حفظ انسجام زمانی810196651سید بردیا اقبالی
دکتر رضا آقایی زاده 

ظروفی

انتقال سبک تصویر یکی از شاخه های مهم بینایی کامپیوتر و پردازش تصویر است که با پیشرفت یادگیری عمیق 

هدف از انتقال سبک تصویر، ترکیب سبک و محتوای دو تصویر جداگانه در یک تصویر است به . شکوفا شده است

یکی از . طوری که خروجی محتوای یک تصویر را داشته باشد اما از لحاظ بصری شبیه به سبک تصویر دیگر باشد

یکی از چالش های . کاربرد های این مسئله، انتقال سبک در ویدیو برای خلق تصاویر پویا با سبکی خاص است

اگر با روش های متداول و بدون توجه به . اصلی در انتقال سبک در ویدیو، حفظ ثبات تصویر در ویدیو است

انسجام زمانی تصویر، فریم های یک ویدیو را به تصویر با سبک جدید تبدیل کنیم، کیفیت بصری ویدیو بسیار 

از طرفی روش های موجود برای . پایین آمده و دنبال کردن اجسام و اشخاص متحرک در آن سخت خواهد بود

انتقال سبک در ویدیو که پیوستگی زمانی تصویر در آن ها حفظ می شود، به فریم های نمونه که از قبل با دست 

از این رو، در این . این موضوع استفاده از آن ها را برای کاربران عادی سخت می کند. ترسیم شده اند نیاز دارند

پروژه با ترکیب پیشرفته ترین روش ها در این زمینه، نیاز به فریم های نمونه با حفظ ثبات تصویر در خروجی رفع 

.شده و نرم افزاری برای انتقال سبک در ویدیو با استفاده از یک تصویر به عنوان سبک هدف توسعه یافته است

https ://aparat.com/v/TVHuC
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810196604سید پارسا حسینی نژاد

 در Matrix Factorizationپیاده سازی الگوریتم 

سیستم های توصیه گر و مقایسه ی عملکرد آن با سایر 

سیستم ها

دکتر سید پویا 

شریعت پناهی

یک سیستم توصیه . یکی از مباحث داغ و مورد بحث در دوره ی کنونی، استفاده از سیستم های توصیه کننده است

. گر، یک زیر کالس از سیستم فیلتر اطالعات است که به دنبال پیش بینی رتبه یا اولویت کاربر به یک مورد است

برای مثال، سایتی که بر اساس سلیقه ی کاربر به او فیلم های مشابه توصیه می کند، نمونه ای از این گونه سیستم ها 

در این سیستم ، کامپیوتر به کمک داده هایی که از قبل از کاربرانش جمع آوری کرده است تالش میکند تا . است

نظرات مبهم کاربران نسبت به موضوعات خاص را پیش بینی کند و از این حدس در جهت ترغیب کاربر به 

.استفاده ی بیشتر از پلتفرم استفاده کند

 این سیستم را پیاده سازی کنیم و Matrix Factorization در این پروژه قصد داریم تا با استفاده از روش 

 که با استفاده از هوش مصنوعی این عملیات را انجام می دهد RBMدر نهایت آن را با روش های دیگر از جمله 

 Collaborative)فاکتور سازی ماتریس یک کالس از الگوریتم های فیلترینگ مشارکتی . مقایسه کنیم

Filtering) الگوریتم های فاکتورسازی ماتریس با . است که در سیستم های توصیه کننده استفاده می شود

پس از این که این دو . مورد به ضرب دو ماتریس مستطیلی با ابعاد کمتر کار می کنند-تجزیه ماتریس تعامل کاربر

.ماتریس تشکیل شوند، می توان پیش بینی هایی در مورد نظرات کاربران انجام داد

سپس با استفاده از .  در این روش ابتدا ماتریس های وزن و ماتریس های کاربر و مورد مقدار دهی اولیه می شوند

SGD یا Stochastic Gradient Descent مقدار خطا به حداقل رسانده می شود و سپس از 

.ماتریس های محاسبه شده استفاده می شود تا نظرات کاربران پیش بینی شود

https ://aparat.com/v/RfVoz

810196572سید جواد میرکاظمی مقدم
محاسبه مقدار خازن مناسب ترانسفورماتور قدرت در مطالعات 

حالت گذرا

دکتر محمد حامد 

صمیمی

در بسیاری از مطالعات حالت گذرا نظیر محاسبه میزان ولتاژ بازیابی گذرا بر روی کلیدهای قدرت، خازن تجهیزات مختلف و 

اگر مقادیر خازن ها به درستی در شبیه سازی در نظر گرفته نشود، امکان . از جمله خازن ترانسفورماتور مورد نیاز است

از این رو اهمیت دارد که خازنی که برای . محاسبات اشتباه و در نتیجه انتخاب اشتباه مشخصات تجهیزات وجود دارد

اندازه گیری خازن تجهیزی مثل ترانسفورماتور به صورت دوره ای در . شبیه سازی در حالت گذرا مناسب است تعیین شود

نکته ای که وجود دارد آن است که هنگام آزمون، دو سر سیم پیچ به هم اتصال کوتاه شده و کل سیم . پست ها انجام می شود

این در حالی است که . پیچ ترانسفورماتور روی یک ولتاژ معین قرار می گیرد و کل حلقه های سیم پیچ هم پتانسیل می باشند

پیچ ترانسفورماتور به صورت خطی می باشد به نحوی که مثال در ¬هنگام کار عادی ترانسفورماتور، توزیع ولتاژ روی سیم

توزیع یکنواخت ولتاژ باعث می شود تا . سیم پیچ ستاره، در نقطه فاز بیشترین ولتاژ و در نقطه نوترال ولتاژ صفر وجود دارد

انرژی الکترواستاتیک متفاوتی توسط خازن ترانسفورماتور جذب شود و این به معنای آن است که تاثیر خازن ترانسفورماتور 

در هنگام بررسی حالت گذرا، با توجه با اینکه . به اندازه عددی که در تست اندازه گیری می شود نیست و مقدار آن کمتر است

توزیع پتانسیل بر روی سیم پیچ غیرخطی است، انرژی الکترواستاتیک ذخیره شده در سیم پیچ ترانسفورماتور مجددا متفاوت 

مسئله ای که در اینجا مطرح شده و این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به آن . بوده و این به معنای یک خازن متفاوت است

خازن مناسب ترانسفورماتور در حالت اضافه ولتاژ گذرا چه رابطه ای با خازن اندازه گیری شده آن : است به این شکل است که

حین تست دارد؟

ضرورت این طرح .   هدف از این طرح محاسبه و مشخص کردن مقدار خازن مورد نیاز برای مطالعات حالت گذرا می باشد

با  (که توزیع پتانسیل روی تجهیزات به صورت غیر خطی می باشد)بررسی مواردی مانند عملکرد کلید قدرت در حالت گذرا 

در صورتی که مقدار خازن کمتر از مقدار مناسب استفاده شود، تنش . استفاده از اندازه گیری خازن تجهیزات مختلف می باشد

موجود بر روی کلید بیش از حالت اصلی برآورد شده و در نتیجه ممکن است تصمیم گرفته شود که کلید قوی تری در محل 

از سوی دیگر، در صوتی که خازن بزرگتر از مقدار مناسب استفاده شود، تنش روی کلید قدرت کمتر تخمین . استفاده شود

زده شده و ممکن است کلیدی برای محل نصب استفاده شود که قادر به تحمل تنش ها در حالت واقعی نبوده و باعث بروز 

.از این رو تعیین مقدار مناسب خازن تجهیزات از جمله ترانسفورماتور برای مطالعه دقیق حالت گذرا ضروری است. حادثه شود

https ://aparat.com/v/5DQhb
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810195470سید عمادالدین محمدی
مسیریابی کیفیت سرویس در شبکه ی مبتنی بر نرم افزار 

Ryuتوسط کنترلر 
دکتر ناصر یزدانی

این . شبکه های مبتنی بر نرم افزار سطح کنترل را از سطح داده جدا می کنند و منطقا سطح کنترل متمرکز باید باشد

، سطح کنترل SDNدر شبکه های . فناوری انعطاف پذیری و نوآوری در شبکه های کامپیوتری را تسهیل می کند

نقش سیستم عامل شبکه را ایفا می کند که برنامه های شبکه ای مختلف بر روی آن توسعه داده شده و اجرا 

با توجه به ارائه ی کنترلرهای متعدد، انتخاب کنترلر مناسب و تسلط بر نحوه ی توسعه ی ماژول های جدید . می شوند

.بر آن اهمیت باالیی دارد

 به منظور ارائه ی کیفیت سرویس به مشتریان، مسیریابی ترافیک درون شبکه بر اساس اولویت مسئله اساسی 

.است

https ://aparat.com/v/AMKWO

دکتر رامتین خسروی از منظر کارایی و سهولت استفادهnettyبررسی چارچوب 810196486سیده فاطمه سلطان زاده

هسته معامالتی بورس به عنوان یکی از مهم ترین بخش های تکنولوژیکی اقتصاد نیازمند کارایی باال در انتقال 

.پیام می باشد و هدف ما در این پروژه بررسی یکی از چارچوب های موجود انتقال پیام برای این منظور می باشد

  که یکی از چارچوب های انتقال پیام می باشد و ادعای کارایی باال در انتقال netty در این پروژه چارچوب   

پیام دارد مورد بررسی قرار می گیرد و زمان انتقال پیام به وسیله ی آن سنجش و اندازه گیری شده و در نهایت 

.برای جایگزینی با تکنولوژی های مورد استفاده در حال حاضر قضاوت می شود

https ://aparat.com/v/EubMk

810196493سیده مهرناز شمس آبادی
تعریف تابع سازواری مناسب برای آزمون جستجو محور 

مبتنی بر توصیف تابعی
رامتین خسروی

در روش آزمون مبتنی بر توصیف های تابعی، منطق کارکرد سیستم تحت آزمون در قالب زبان های برنامه نویسی 

. پس از آن به کمک روش آزمون جستجو محور آزمایه هایی به طور خودکار تعریف می شوند. تابعی مدل می شود

در این . در این روش تعریف تابع سازواری مناسب نقش کلیدی در کیفیت آزمایه های تولید شده خواهد داشت

سعس کردیم تا  (سامانه هسته معامالت بورس)پروژه برای سیستم تحت آزمونی که به عنوان مبنا در نظر گرفتیم 

به عبارتی با بررسی و سپس اعمال اثر نقش اندازه ی آزمایه در تایع . تغریف کارآمد تری از این تابع ارائه دهیم

.سازواری توانستیم کارایی این تابغ را افزایش دهیم

https ://aparat.com/v/IwX2Z

810195454علی قشالقی

حالت قرار گرفتن دست از روی داده های . پیش بینی ژشت 

 به صورت STM32 با استفاده از ماژول EMGسیگنال 

برخط

دکتر سیدکمال الدین 

ستاره دان

 برای تحلیل داده های فیزیولوژیکی EMGیکی از نکات مورد توجه در دنیای علم، استفاده از سیگنال های 

در مراجع، شاهد آن . مربوط به عضالت و ماهیچه ها برای کاربرد های درمانی و تشخیصی و زندگی روزمره است

هستیم که برای کالس بندی و پیش بینی حرکات و وضعیت ماهیچه ها با استفاده از داده های مربوط به سیگنال 

EMG اقدام شده است که اکثرا با استفاده از ابزارهای پردازشی CPU و GPU  بر روی کامپیوتر های دسکتاپ 

آنچه که من در. انجام می شود، و برای تشخیص وضعیت ماهیچه ها نیز از همین ابزار استفاده می شود 

و  میکروکنترلر ELM این پروژه می خواهم انجام دهم، تکرار این مطالعه است، ولی با این تفاوت که از چارچوب 

32STM به طور دقیق تر در این  پروژه قصد .  استفاده کنم4 برای تشخیص وضعیت ماهیچه به صورت بر خط

 که از ماهیچه ساعد دست به صورت بر خط دریافت می شود،  اقدام به EMGدارم تا با استفاده از سیگنال 

در واقع، می خواهم وضعیت دست را ، از راست به چپ، در  چند حالت کف دست . تشخیص وضعیت دست کنم

، مشت فشرده شده، دست به طرف باال و دست به طرف پایین، به طور بر(استراحت)صاف 

. ساعد دست تشخیص دهمEMG خط و با استفاده از سیگنال 

https://aparat.com/v/AMKWO
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810196581علی نیکخواه بهرامی
طراحی و بررسی عملکرد شبکه واحد های کنترل 

الکترونیکی در خودرو
دکتر بهزاد مشیری

در این پروژه به طور کلی، انواع مختلف واحدهای کنترل الکترونیکی در خودرو، چگونگی ارتباط آنها با دیگر اجزاء 

در ادامه، دستگاهی طراحی و ساخت شده . ی دریافت اطالعات از آنها بررسی میشود-خودرو و همچنین نحوه

است که بتواند با اتصال به دیاگ خودرو، به این شبکه متصل شود و داده های دلخواه مربوط به سنسور های 

با تحلیل و . مختلف موجود در خودرو و به خصوص موتور آن را دریافت کند و در کارت حافظه ای ذخیره کند

در ادامه نیز به . بررسی این داده ها میتوان اطالعات مورد نیاز را بدست آورد و خطا های احتمالی را تشخیص داد

روش هایی برای منظور هوشمند تر کردن پروژه، و ورود به مبحث اینترنت اشیاء ، مطرح خواهد شد تا بتوان 

.برخی از این داده ها را به روی سایتی فرستاد تا به صورت لحظه ای، توسط کاربر مشاهده شود

https ://aparat.com/v/uqC 2I

810196523علیرضا فیاضی
پیاده سازی روش ادغام تصویر در تصاویر هیستوپاتولوژی 

سرطان سینه

دکتر مجید بدیعی 

رستمی

در ابتدا روش . در این پروژه عملیات پردازش تصویر بر روی تصاویر هیستوپاتولوژی سرطان سینه انجام شده است

های مختلف رفع اختالالت ناشی از نویز را بررسی می کنیم و سپس به بررسی روش های مختلف برای 

جداسازی و تفکیک سلولی بخش های مختلف تصاویر هیستوپاتولوژی سرطان سینه میپردازیم و مقایسه ای بر 

در این روش ها از . روی نتایج به دست آمده از ین روش ها انجام میدهیم

  عکس اولیه ای که داریم، عکس خروجی به دست می آوریم که تمامی هسته های سلول های سرطانی را 

در انتها نیز با روش تبدیل ویولت، فرآیند ادغام تصویر را . شناسایی کرده است و به یه ماسک باینری می رسیم

برای عکس اصلی و ماسک باینری به دست آمده انجام می دهیم و برخی مشخصات عکس به دست آمده را با 

.تصویر اصلی دیتاست موجود مقایسه می کنیم و نتایج را باهم مشاهده می کنیم

https ://aparat.com/v/vwgJ q

810196625فاطمه نظری
بررسی اثر حرارت روی مرگ سلولی و مانیتورینگ آن با 

روش الکتروشیمیایی در محلول کشت سلولی
دکتر محمد عبداالحد

محرک های فیزیولوژیک و . آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلول، مکانیسم مهم هوموستاز سلولی است

اختالل در آپوپتوز منجر به بیماری های مختلف از قبیل بیماری خود . پاتولوژیک سبب ایجاد آپوپتوز می شوند

برای بررسی آپوپتوز از روش های مختلفی استفاده می . ایمنی، سرطان، مقاومت تومور به دارو و ایدز می گردد

بررسی سیتوتوکسیسیتی، تغییرات مورفولوژی، الگوی : روش های متداول بررسی آپوپتوز عبارتند از. شود

در روش های بررسی آپوپتوز، انتخاب روش به سیستم سلولی، .  و فلوسیتومتریTUNEL ، روش DNAنردبانی

از طرفی روش های . ماهیت ماده القا کننده آپوپتوز و اطالعاتی مورد نظر و محدودیت های تکنیکی بستگی دارد

از طرفی . الکتروشیمیایی مثل ولتامتری چرخه ای امروزه در زمینه های مختلف سلولی مورد بررسی قرار گرفته اند

آپوپتوز در شرایط متفاوتی ایجاد میشود که در این پروژه به اثر حرارت روی آپوپتوز سلولی با روش الکتروشیمیایی 

.بررسی می شود

https ://www.aparat.com/v/Urspa

810196444فرزانه حاجی قاسمی

امپدانس سنجی الکتریکی روی توده های بافت پوست به 

منظور بدست آوردن کالیبراسیون برای ضایعات سرطانی 

نسبت  (مثل مالنوما، بازال کارسینوما و اسکاموس کارسینوما)

 بر EPA-TDPبه ضایعات خوش خیم با استفاده از سیستم 

 ساخته شده توسط Z1KHz, IPSپایه پارامترهای 

آزمایشگاه نانوبیوالکترونیک دانشگاه تهران

دکتر محمد عبداالحد

سرطان پوست که در اثر رشد غیرطبیعی سلول های پوستی ایجاد می شود یکی از شایع ترین سرطان ها در 

.خاورمیانه است

بدین .  نسخیص به موقع سرطان پوست بیشترین شانس را برای درمان موفقیت آمیز این سرطان به ما میدهد

منظور جایگزین کردن روش های تشخیصی معمول با یک روش مطمین و ساده که به 

 صورتreal_time  و با دقت و حساسیت باال ارزیابی و تشخیص انجام دهد بسیار مورد توجه است 

  (EIS) Electrical Impedance Spectroscopy روش 

 که مبتنی بر خواص بایولوژیکی بافت است می تواند در تشخیص زودهنگام سرطان پوست کمک کند

https ://aparat.com/v/gojan

https://aparat.com/v/uqC2I
https://aparat.com/v/vwgJq
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https://aparat.com/v/gojan


810196606کیمیا خبیری
 در سیستم های توصیه گر و RBMsپیاده سازی الگوریتم 

Matrix Factorizationمقایسه ی آن با روش 

دکتر سیّد پویا شریعت 

پناهی

امروزه نقش پررنگی را در دنیای تکنولوژی ایفا  (Recommender Systems)سیستم های توصیه گر 

هدف اصلی این سیستم ها پیش بینی نظرات یا سالیق کاربران در ارتباط با مواردی است که کاربران تا . می کنند

.  و یا کاالهای معرفی شده در دیجی کاالNetflixمانند فیلم های پیشنهاد شده در . کنون با آن برخورد نداشته اند

در این پروژه دو روش مرسوم و مورد استفاده توسط سیستم های توصیه گر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و 

 RBMs (Restrictedروش اول یا . نتایج حاصل شده از هرکدام با یکدیگر مقایسه شده است

Boltzmann Machines)  یک مدل دو الیه شبکه  عصبی را ارائه می دهد که می تواند برحسب داده های

آموزشی ای که دریافت کرده بدون نظارت توزیع احتماالتیِ  میان داده ها را محاسبه کند و این توزیع را برای حدس 

 Matrix Factorizationروش دوم یا . و استنتاج روی داده هایی که تا به حال ندیده است به کار بگیرد

تالش می کند تا ماتریسی شبیه به ماتریس ورودی را با استفاده از ضرب دو ماتریس دیگر تولید کند و از مقادیر 

هدف از شکستن . این ماتریس جدید میزان عالقه ی کاربران نسبت به مواردی که تا به  حال ندیده اند حدس بزند

ماتریس به دو ماتریس کوچکتر استخراج ویژگی های نهانیست که در تشکیل دادن عالیق متنوع کاربران نقش 

 Matrix Factorization پرداخته شده و نتایج آن با RBMsدر این پروژه به معرفی و توضیح . دارند

پیاده سازی » می توانید پروژه ی Matrix Factorizationدر صورت عالقه به آشنایی با . مقایسه می گردد

در «  در سیستم های توصیه گر و مقایسه ی عملکرد آن با سایر سیستم هاMatrix Factorizationالگوریتم 

.همین دوره را دنبال کنید

https ://aparat.com/v/2VziI

810196488مبینا شاه بنده
تشخیص مراحل شستشوی دست با استفاده از مدل های 

بینایی ماشین مبتنی بر هندسه
دکتر مهدی طالع ماسوله

امروزه با همه گیری . شستشوی دست ها برای جلوگیری از ویروس ها و عفونت ها همواره حائز اهمیت بوده است

ویروس کرونا، استفاده از ماسک و رعایت بهداشت دست ها موثرترین روش های کنترل گسترش این ویروس 

سازمان بهداشت جهانی دستورالعملی برای شستشوی دست ها با الکل ارائه داده که در هشت مرحله . هستند

این مراحل شامل حرکات پیچیده ای هستند . اطمینان حاصل می کند تا تمامی سطوح دست ها کامال پاکیزه شوند

بینایی ماشین امکان بررسی دقیق صحت . که بررسی چشمی آنها توسط انسان دقت کافی را به عمل نمی آورد

در این پایان نامه، در ابتدا . انجام این مراحل را به منظور آموزش و ارائه بازخورد به کاربران فراهم آورده است

 به دست آمده و سپس این مشخصه ها به MediaPipeمشخصه های هندسی دست ها به کمک کتاب خانه 

عنوان ورودی به مدل های مختلف بینایی ماشین داده شده تا تشخیص صحت انجام مراحل شستشوی دست ها 

.انجام شود و همچنین نتیجه این مدل ها با یکدیگر مقایسه شده است

https ://aparat.com/v/cnOgT

https://aparat.com/v/2VziI
https://aparat.com/v/cnOgT


810195456محمد قنبری
طراحی سامانه پشتیبانی یکپارچه از سامانه های آرشیو 

تصاویر پزشکی در مراکز درمانی

دکتر رضا آقائی زاده 

ظروفی

امروزه سامانه های دیجیتال در زندگی انسان ها نقش بسیار پر رنگی را بازی می کنند به طوریکه کمتر زمینه ای را 

در سال . حوزه ی سالمت و درمان نیز مستثنی نیست. می توان یافت که از موهبت های این تکنولوژی بهره نگیرد

های اخیر بسیاری از مراکز درمانی کشور به دستگاه های تصویر برداری دیجیتال و همچنین سامانه های آرشیو 

 تجهیز PACS (Picture Archiving and Communications Systems)تصاویر پزشکی 

 در فرآیندهای تشخیصی و یا درمانی بسیار حائز اهمیت است و PACSامروزه نقش سامانه های . گردیده اند

کوچکترین وقفه در عملکرد صحیح این سامانه ها می توانند فرایند درمانی را با اختالل مواجه نموده و در مواردی 

 اهمیت ویژه ای PACSاز این رو نظارت بر درستی کارکرد سامانه های . باعث به خطر افتادن جان بیماران شود

سامانه پکس زنجیره ای از حلقه های متفاوت است که فرایندهای خدمات مدیریت، کنترل سطح . پیدا می کند

دسترسی، آرشیو، مبادله، جستجو، بازبینی، چیدمان، مقایسه، پردازش، ایجاد گزارش پزشکی، چاپ، تولید 

CD/DVDسامانه های پکس ابری از .  و غیره را برای تصاویر پزشکی در یک مرکز درمانی به انجام می رساند

این فراتر رفته و بیمارستان ها و مراکز درمانی یک سازمان مثل یک دانشگاه علوم پزشکی را به هم متصل می 

لذا سامانه های پکس در نقش پل ارتباطی بسیار مهم در انجام خدمات مهندسی تصاویر پزشکی بین . نمایند

سامانه های اطالعات بیمارستانی و کاربران مختلف نظیر کارشناسان رادیولوژی، پزشکان، پرستاران و بیماران 

در حال حاضر عمدتا، با توجه به اجزای متعدد و متنوع تشکیل دهنده سامانه پکس در یک مرکز . عمل می نمایند

درمانی و گستردگی جغرافیایی مراکز درمانی در سطح کشور، اعالم خرابی، تشخیص نوع اشکال و رفع آن همگی 

این کار در مواردی با حضور اجباری کارشناس پشتیبان در یک مرکز درمانی که . به صورت دستی انجام میگیرد

این موضوع خدمات مهندسی .  کیلومتر با کارشناس فاصله داشته باشد انجام می گیرد1000می تواند بیش از 

هدف از انجام . پشتیبانی فوری برای سامانه های پکس که یک نیاز مبرم است را با ریسک جدی مواجه می نماید

این پروژه، طراحی و پیاده سازی سامانه ی یکپارچه ای است که به بتواند به صورت بهینه خدمات مهندسی 

.پشتیبانی سامانه پکس را در مراکز درمانی در سطح کشور به انجام رساند

https ://aparat.com/v/soS hD

810195464محمد کالنتری
مسیریابی در شبکه ی مبتنی بر نرم افزار توسط کنترلر 

ONOS
دکتر یزدانی

این . شبکه های مبتنی بر نرم افزار سطح کنترل را از سطح داده جدا می کنند و منطقا سطح کنترل متمرکز باید باشد

، سطح SDNدر شبکه های .  شبکه های کامپیوتری را تسهیل می کندinnovationفناوری انعطاف پذیری و 

کنترل نقش سیستم عامل شبکه را ایفا می کند که برنامه های شبکه ای مختلف بر روی آن توسعه داده شده و اجرا 

با توجه به ارائه ی کنترلرهای متعدد، انتخاب کنترلر مناسب و تسلط بر نحوه ی توسعه ی ماژول های جدید . می شوند

 مانند شبکه  ی مراکز داده LANبرای استفاده از این فناوری در شبکه های بزرگتر از . بر آن اهمیت باالیی دارد

. با گذشت زمان سرویس های جدید روی شبکه نیاز داریم.  نیاز اساسی است٣مسیریابی سریع و بهینه در الیه ی 

برای اینکه سازمان ها با هزینه ی کم بتوانند به این نیازها پاسخ بدهند باید دانش شبکه های مبتنی بر نرم افزار رو 

.داشته باشند

https ://aparat.com/v/p1EM2

https://aparat.com/v/soShD
https://aparat.com/v/p1EM2


810196492محمد معین شفی
دریافت، دستکاری و ارسال بسته با نرخ باال با استفاده از 

XDP
دکتر یزدانی

پیشرفت روز افزون انواع فناوری های مرتبط با شبکه و افزایش سرعت انتقال و پردازش اطالعات در حدود ده سال گذشته، باعث بوجود 

 packet processingآمدن تفکرات مختلفی پیرامون یکی از پایه ترین و مهمترین موضوعات در شبکه، یعنی پردازش بسته یا 

در طی این سال ها روش های گوناگونی مطرح شده اند که هر یک مزایا و معایب خود را دارند؛ یکی از این روش های . شده است

.XDPپرطرفدار و کارآمد مکانیزمی است به نام 

 XDP مخفف eXpress Data Path است و چارچوبی را برای BPFکند که ¬ فراهم میpacket processing قابل 

 Berkeley Packet Filter. سازد¬با عملکرد باال را در هسته لینوکس امکان پذیر می (programmable)برنامه نویسی 

(BPF) این یک . گیرد که باید ترافیک شبکه را تجزیه و تحلیل کنند¬هایی مورد استفاده قرار می¬یک فناوری است که برای برنامه

.  فراهم می کند و اجازه می دهد بسته های خام الیه لینک را ارسال و دریافت کرد (data link)های پیوند داده ¬رابط برای الیه

 متصل eBPF (extended BPF) یا BPF به شما امکان می دهد ویژگی های جدید شبکه را از طریق برنامه های XDPفناوری 

پیش از قرار گرفتن در پشته هسته، با از بین بردن سربار مدیریت  (kernel packet processing)به قسمت پردازش بسته هسته 

، کاهش سربار مدیریت حافظه در هر بسته و ایجاد امکان کارآیی بیشتر در استفاده از  (socket buffers (SKBs))بافرهای سوکت 

bulkingرا پیاده سازی یا بازنویسی کنید .

 را برای eBPF هسته اضافه کرد و به کاربر اجازه داد تا یک برنامه RX در مسیر early hook این است که یک XDP ایده پشت 

 دقیقاً پس از قسمت پردازش وقفه و قبل از هرگونه تخصیص حافظه مورد نیاز توسط پشته شبکه hook. سرنوشت بسته مشخص کند

 می تواند در هر XDPبا توجه به این طراحی، .  قرار می گیردNICو در درایور  (زیرا تخصیص حافظه می تواند عملیاتی پرهزینه باشد)

. کند drop را RX queue میلیون بسته در هر 26ثانیه 

برخی از .  کردن بسته ها استmanipulate و Capture ، Inject برای Wrapper هدف نهایی پروژه پیاده سازی یک 

این لیست کامل نیست و با توجه به قابلیت برنامه ریزی و کارایی )مهمترین کاربردهای این تکنولوژی به طور خالصه به شرح زیر هستند 

XDP و BPFمی توان آن را به راحتی برای موارد استفاده بسیار خاص سازگار کرد ، ) :

 • DDoS mitigation, firewalling

 • Forwarding and load-balancing

 • Pre-stack filtering / processing

 • Flow sampling, monitoring

 CloudFlare و Facebook که در حال حاظر در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد، می توان به شرکت های XDP از کاربردهای 

. از این فناوری استفاده می کنندLoadBalancing و همچنین DDOSاشاره کرد که به منظور که جلوگیری از حمالت 

https ://aparat.com/v/jERoH

810196622محمد هادی معصومی
طراحی و ساخت انبرک پالزمونیکی با هدف به دام انداختن 

ذرات زیستی
دکتر محمود شاه آبادی

بیومکانیکی روی / امروزه انبرک های نوری به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای انجام عملیات های بیوفیزیکی

به . ذرات زیستی، نظیر به دام اندازی، جدا سازی و مطالعه ذرات زیستی مثل باکتری یا ویروس ظهور پیدا کرده اند

با وجود . طور متداول انبرک های نوری از یک پرتو بسیار متمرکز و نسبتاً پرتوان برای ایجاد تله استفاده می کنند

:پیشرفت ها و کاربرد های گسترده این نوع از انبرک ها، دو محدودیت اساسی برای آنها وجود دارد

دشواری به دام انداختن ذراتی با اندازه کوچکتر از طول موج منبع به دلیل حد تفرق - 1 

آسیب رسانی به ذرات زیستی حساس به نور به دلیل توان باالی پرتو تابشی- 2 

انبرک های پالزمونیکی .  برای حل این چالش ها، انبرک های پالزمونیکی پیشنهاد و مورد تحقیق قرار گرفته اند

نانو ساختار های فلزی هستند که با تابش نور در شرایط خاص می توانند پالزمون های سطحیِ انتشاری یا /میکرو

تحریک پالزمون ها سبب ایجاد نقاط تمرکز میدان الکتریکی در نزدیکی . پالزمون های محلی را تحریک کنند

به کمک این میدان ها، می توان ذرات . سطح ساختار می شود که می توانند ذرات را به سمت خود جذب کنند

زیستی را برای مدت طوالنی، در سطح وسیع و بصورت موازی بدون نیاز به توان باالی تابش، به دام انداخت، 

.مطالعه کرد و بر روی آنها بعضی عملیات را انجام داد

 در این پروژه، هدف طراحی و ساخت یک انبرک پالزمونیکی برای به دام انداختن ذرات زیستی با ابعادی در 

. میکرومتر است1.5 میکرومتر تا 0.5حدود 

https ://aparat.com/v/r2vfS
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810196615محیا قینی
مدل سازی عملیات انتشار شوک اقتصادی در شبکه تجاری 

بین صنایع کشور ها
دکتر مسعود رهگذر

این روابط تاثیر بسزایی . در دنیای امروز یکی از مهم ترین روابط بین کشورها ارتباط تجاری میان صنایع آنهاست

بر رشد اقتصادی و رفع نیاز های داخلی هر کشور دارد و اهمیت روابط تجارت خارجی بخصوص صادرات بر رشد 

.اقتصادی و ارتقاء امکانات رفاهی ملت ها بر کسی پوشیده نیست

 عالوه بر روابط تجاری، بین کشورها روابط سیاسی نیز حائز اهمیت است؛ که بر روابط تجاری و در نتیجه روابط 

در علم اقتصاد درک درست از تاثیر حوادث و تغییرات در حجم . اقتصادی بین کشورها نیز بسیار تاثیرگذار است

یکی از ابزار های بررسی تاثیرات و در . مبادالت بر داده های اقتصادی و تجارت خارجی بسیار حائز اهمیت میباشد

برنده جایزه )ستانده پیشنهاد شده توسط آقای واسیلی لئونتیف -نتیجه تصمیمات اقتصادی بین صنایع مدل داده

 میالدی بوده که تا به امروز مورد استفاده اقتصاد دانان و محققان بیشماری قرار گرفته 1950در اوایل دهه  (نوبل

در این مدل می توان در قالب یک ماتریس کلیه روابط تجاری و میزان عرضه و تقاضای کاالهای میانی و . است

نهایی و یا عرضه و تقاضای خدمات توسط صنایع مرتبط در زنجیره های تولید جهانی را با دقت بسیار خوب 

.مشخص کرد

ستانده، شبکه ای از - هدف از این پروژه، طراحی و توسعه ابزاری است که با استفاده از داده های جدول داده

واردات میان آنها ایجاد نموده، سپس با استفاده از -روابط تجاری بین صنایع کشورها را با توجه به میزان صادرات

الگوریتم های انتشار شوک در شبکه مذکور انواع حوادث و تغییرات اقتصادی در صحنه بین المللی را شبیه سازی 

گذاری ¬که انتشار شوک های اقتصادی و تاثیر تغییرات در سیاست¬در صورتی. و تاثیرات آن را محاسبه نماید

تجاری بین صنایع کشورها با شبکه فوق، به درستی مدل سازی شود؛ می توان با ارزیابی نتایج سناریو های 

.اقتصادی مختلف، بهترین گزینه ها را با توجه به شرایط موجود انتخاب کرد

https ://aparat.com/v/ReXBg

استخراج خودکاره از شبکه های عصبی بازگشتی810196571مریم میرزایی
سرکار خانم دکتر فتحیه 

فقیه

. سیستم های یادگیری عمیق با وجود استفاده ی گسترده در بسیاری از برنامه ها، از مشکالت کیفیت رنج می برند

این کمبودها . این سیستم ها به شکل جعبه سیاه هستند و نمی توان درک درستی از فرایندهای داخلی آن داشت

.ممکن است باعث تصادف ها و اتفاقات ناگوار شود مخصوصا وقتی استفاده آن ها در مسائل مربوط به انسان باشد

 با اینکه روش های متعددی برای آنالیز کمی برای برنامه های سنتی وجود دارد، این روش ها نمی توانند مستقیما بر 

در این رساله، یک روش آنالیز کمی برای شبکه های عصبی .  روی سیستمهای یادگیری عمیق اعمال شوند

بازگشتی ارائه می دهیم که رفتارهای داخلی آن را به ما نشان دهد

https ://aparat.com/v/Z8em4
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دکتر هشام فیلیتوسعه سامانه تشخیص متون تنفرآمیز در زبان فارسی810196589مهتاب همتی حسین خانلو

 درصد از جمعیت 52در سال های اخیر، استفاده از شبکه های اجتماعی رشد چشم گیری پیدا کرده است؛ به طوری که حدود 

قابلیت ناشناس بودن در شبکه های اجتماعی، هر کسی را قادر می سازد . کره ی زمین در حال استفاده از این فناوری می باشند

برخی از این نفرت پراکنی ها ممکن است در طول زمان به یک باور . که اقدام به نفرت پراکنی علیه افراد و گروه ها کند

بنابرین جلوگیری از این نفرت پراکنی ها، امری . عمومی غلط تبدیل شوند و آسیب های زیادی به گروه هدف وارد کند

.ضروری می باشد

 

را واداشته است تا اقداماتی جهت  (از قبیل فیسبوک و توییتر) اهمیت این موضوع محققان و شرکت های بزرگ فناوری 

تشخیص و پنهان کردن محتوای تنفر آمیز از منظر عمومی و معلق کردن حساب هایی که منبع تولید این گونه مطالب 

.  اما این شرکت ها هنوز با چالش های فراوانی جهت مبارزه با این موضوع رو به رو هستند. هستند؛ انجام دهند

 بر اساس آنچه بیان شد؛ تشخیص متون تنفر آمیز در زبان فارسی نیز امری مهم به حساب می آید که برای ارائه ی چنین 

:سامانه ای نیاز است مراحل زیر طی شود

ارائه تعریف رسمی از انواع متون و عبارات تنفر و اهانت آمیز :  مرحله اول

جمع آوری یک دادگان از توئیت های تنفر و اهانت آمیز به زبان فارسی:  مرحله دوم

آموزش یک مدل خودکار با استفاده از یادگیری ماشین روی دادگان برچسب خورده و ارزیابی آن و ارائه :  مرحله سوم

گزارش نهایی طرح 

 هزار توئیتی است که حداقل نیمی از آنها برچسب 2 هدف از این پروژه اجرای مرحله دوم، به منظور جمع آوری یک دیتاست 

برای اجرای این مرحله ابتدا باید توئیت های مورد نظر را استخراج کنیم و در ادامه اقدام به برچسب . تنفرآمیز خورده باشند

 توئیت که صرفاً مشکالت تنفرآمیز دارد، مد نظر است که بایستی به صورت خودکار از 1000در ابتدا حداقل . دهی آنها کنیم

 توئیت دیگر نیز 1000همچنین حداقل . بین توئیت های سامانه توئیتر استخراج شود و به صورت دستی برچسب دهی شود

در واقع خروجی اول و هدف اصلی این پروژه، یک . توئیت هایی که مشکل تنفرآمیزی ندارند، به صورت دستی انتخاب گردد

.خواهد بود (تنفرآمیز) عدد آن توئیت های با برچسب مثبت 1000 هزار توئیت است که حداقل 2دیتاست با 

810196597مهسا اسکندری قادی

طراحی و پیاده سازی مجموعه ای از بازی های شناختی 

در  (اختالل خفیف شناختی). M.C.Iبرای ارزیابی امکان 

سالمندان

دکتر هادی مرادی

.  میلیون نفر با بیماری آلزایمر یا زوال عقل دیگری زندگی می کنند50در سراسر جهان، حداقل 

 مورد جدید بیماری آلزایمر در ایاالت متحده تشخیص داده 500000 تخمین زده می شود که امسال نزدیک به 

.  ثانیه یک نفر در جهان دچار زوال عقل می شود3هر . شود

اینها پروتئین .  تحقیقات نشان داده است، تمرین دادن به مغز می تواند از ایجاد رسوبات بتا آمیلوئید جلوگیری کند

بازی های شناختی می توانند به کاهش پیشرفت زوال . های مخربی هستند که مشخصه بیماری آلزایمر شده اند

عقل در مراحل اولیه در افرادی که این بیماری را دارند، جلوگیری یا عقب انداختن در افرادی که هنوز دچار این 

لذا در  ( 2011گزارش جهانی آلزایمر در سال (. بیماری نشده اند و حتی تشخیص سریع تر این بیماری کمک کند

- که به عنوان غربالگری) بازی( تکلیف 9این پروژه قصد داریم ، با همکاری به یک تیم متخصص روانشناسی، 

 ارزیابی شناختی عمل می کنند و طیف وسیعی از فعالیت ها را برای تحریک عمومی تفکر، تمرکز و حافظه ارائه 

نتایج عملکرد و داده های هر کاربر تست دهنده جمع آوری می شوند تا بعد با . می کنند را طراحی و توسعه بدهیم

. این قسمت توسط تیم روانشناسی انجام گرفته و در صورت نیاز تکلیفها بهبود خواهند یافت. دقت تحلیل شوند

این موتور بازی کامال با .  صورت می گیردUnity طراحی و پیاده سازی این بازی ها نرم افزار موتور بازی 

Windows ،OS Mac ،Linux و همچنین iOS و Android و WebGLپس می توان .  سازگار است

بازی ها را روی هر دستگاهی توسعه داد  

. توسعه داده می شوندC# کار میکند این بازی ها با زبان C# از آنجایی که یونیتی با به طور خاص با 

https ://aparat.com/v/CEm0F
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810196635مهسا مسعود

پاکسازی صدای گریه کودکان به کمک یادگیری ماشین 

جهت استخراج ویژگی های تعیین کننده تشخیص اختالل 

اتیسم

دکتر رشاد حسینی

از آنجایی که بیماری اتیسم یک اختالل روانی شایع میان کودکان است، تشخیص به موقع آن میتواند تاثیر به 

صدای گریه کودکان اتیسمی دارای تفاوت هایی با صدای . سزایی در بهبود و  تسهیل این اختالل داشته باشد

گریه کودکان عادی میباشد و می توان از این داده ی ارزشمند، جهت تشخیص به موقع و زودهنگام این اختالل 

در این پروژه تعدادی از صدای کودکان زیر دو سال، از یکی از مراکز اتیسم واقع در کشور جمع . استفاده نمود

آوری شده و هدف آن است که بتوان با پاکسازی مناسب این داده و استخراج ویژگی های تعیین کننده این 

تمامی صدا ها با یک ابزار و تحت شرایط. اختالل از صدای گریه، روند درمان این این بیماری را بهبود ببخشیم

برای مثال دلیل گریه، جنسیت و سن نوزادان که میتوانند پارامتر های مهمی جهت حل .  معلوم گرفته شده اند

.مساله باشند، گردآوری شده اند

 هدف این طرح بررسی و استخراج آن دسته از ویژگی های صدای گریه کودکان است، که در تشخیص وجود یا 

امید است با انجام این طرح، قدمی در جهت بهبود . عدم وجود اتیسم در آن ها نقش مهمی را ایفا می کنند

.سالمت کودکان، با کمک به فرآیند رشد آنها ، برداشته باشیم

 در این پروژه ابتدا انواع روش های تشخیص قسمت هایی از صدا که مربوط به گریه کودکان است بررسی شده و 

با ترکیب روش های پردازش سیگنال های صوتی و استفاده از یادگیری انتقالی ، داده پاکسازی شده و در فاز 

. بعدی عمل طبقه بندی تشخیص اختالل روی آن انجام می شود

. جهت بهبود مدل و استفاده آن در صنعت ، فاز آینده افزونگی دیتا و مقاوم تر کردن مدل خواهد بود

https ://aparat.com/v/ij8Tp

810195525نسیم شکوئی نژاد
تولید و توسعه داده های موازی در زبان های فارسی و 

انگلیسی
دکتر هشام فیلی

این داده ها متناسب با . امروزه داده های موازی نقش بسیار پراهمیتی را در سیستم های ترجمه ماشینی ایفا می کنند

زبان مقصدی که به آنها ترجمه می شوند، معنا و مفهوم یکسانی را می رسانند اما در جمالت، دستور زبان متفاوتی 

هم ترازی . ترجمه ماشینی بر داده های موازی بزرگ بین زبان های مبدا و مقصد متکی است. از یکدیگر دارند

هدف از هم ترازی کلمات، کشف . کلمات یک گام مهم اولیه در آموزش اکثر سیستم های ترجمه ماشینی است

.تناسب کلمه به کلمه در یک جفت جمله است

 یکی از روش هایی که می توان با کمک از آن داده های موازی تولید کرد، استفاده از مترجم های ماشینی 

استفاده از سرویس های مترجم ماشینی . یک نمونه معروف از آنها، مترجم ماشینی گوگل است. قدرتمند است

از . گوگل محدودیت ها و قوانینی دارند که در صورت عدم توجه به آنها درخواست های ارسالی مسدود می شوند

. این رو تمامی شرایط می بایست در نظر گرفته شوند تا بتوانیم ترجمه های صحیحی را در ابعاد بزرگ داشته باشیم

در این پروژه، . هدف از انجام این پروژه، کنار زدن محدودیت های استفاده از سرویس ترجمه گوگل می باشد

توانستیم با کمک از مترجم ماشینی گوگل و استفاده از وب درایور سلنیوم، داده های موازی را تولید کرده و آنها را 

در ابعاد بزرگ توسعه دهیم تا بتوانیم به کمک آنها، مترجم ماشینی شخصی خود را آموزش

. دهیم

https ://aparat.com/v/y3Iv9
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810196599نگین باغبان زاده
ارزیابی سیستمهای مبتنی بر شبکه های عصبی با استفاده از 

آزمون موتاسیون

دکتر فتحیه فقیه 

خراسانی

 هستند، در زمینههای فراوانی از جمله Deep Learningشبکه های عصبی که بخشی از علم یادگیری عمیق یا همان 

پزشکی، بورس، پردازش تصویر، دادهکاوی و ریاضیات به کمک بشر آمده است و زندگی را تا حد زیادی برای ما آسانتر 

.کرده است

 کیفیت مجموعه داده آموزشی و تستی که برای شبکه عصبی استفاده میشود بسیار مهم است زیرا این داده ها هم تاثیر 

در . زیادی در مقدار نهایی وزنها و بایس های شبکه دارند و همچنین با آنها میتوان دقت شبکه عصبی را اندازه گیری کرد

موارد حساسی مانند رانندگی خودکار، اگر از شبکه های عصبی استفاده کنیم، بسیار مهم است که از داده های با کیفیت 

.استفاده کنیم و از کیفیت داده ی خود مطمئن  باشیم

 آزمون موتاسیون در شبکه های عصبی، یکی از روشهای آنالیز آنها میباشد که در آن با ایجاد تغییری در ساختار شبکه 

، شبکه عصبی را جهشدار یا همان موتانت شده ) در برنامهfaultبه اصطالح وارد کردن (عصبی و یا دادهی    ورودی 

به ازای هر یک از داده هایی که جواب شبکه . سپس دادههای تست به این شبکه عصبی موتانت شده داده میشود. میکند

عصبی موتانت شده به ازای آنها، با جواب شبکه عصبی اصلی متفاوت باشد، یک امتیاز به امتیاز موتاسیون شبکه عصبی 

هر چه . در نهایت کیفیت شبکه عصبی و دادهای تستی، به  کمک این امتیاز موتاسیون مشخص میشود. اضافه می شود

. امتیاز موتاسیون بیشتر باشد، دادههای تستی قویتر می باشند

 در این پروژه ما با کمک آزمون موتاسیون کیفیت مجموعه داده تستی شبکه های عصبی را به وسیله نمره موتاسیون 

. روش پیاده سازی موتاسیون استفاده شده است۵در این پروژه .  بررسی می کنیم

اضافه کردن خطای گوسی. ۱ 

جابه جایی وزن ها. ۲ 

از بین بردن اثر یک نورون. ٣ 

برعکس کردن اثر یک نورون. ۴ 

جابه جایی دو نورون. ۵ 

https ://aparat.com/v/aA1IK

810196469یاسمین رحیمی صادق
5G - 4G بررسی و مقایسه سیموالتورهای موجود برای 

شبکه های دسترسی رادیویی
دکتر پویا شریعت پناهی

در این پروژه قصد داریم تا به بررسی و مقایسه سیموالتورهای موجود برای شبکه های دسترسی رادیویی 

(Radio Access Networks یا RAN) 4G - 5Gبپردازیم .

 این بررسی از لحاظ سطح امکانات و جزییات شبیه سازی، ویژگی های سیموالتور، میزان در دسترس بودن، شیوه 

نصب و راه اندازی، سیستم مورد نیاز و همچنین اجرای سناریوهای ساده و متوسط روی سیموالتور و بررسی دقت، 

هدف این بررسی درک ویژگی ها، قابلیت ها و . سرعت و زمان اجرای سناریوی موردنظر صورت می گیرد

.محدودیت های هر یک از سیموالتورهای مورد بررسی می باشد

https ://aparat.com/v/b7tck

دکتر سلطانیان زاده810196427LDCT GAN Denoisingسجاد بلغه

کاهش دوز یکی از راه های کاهش . دوز باال در تصویر برداری پزشکی سی تی اسکن برای بدن خطر آفرین است

کاهش دوز منجر به نویزی شدن تصاویر و اشتباه در تشخیص بیماری ها به . خطرات این تصویر برداری است

به همین دلیل رفع نویز از تصاویر سی تی اسکن با دوز پایین همواره حائز اهمیت . وسیله این تصاویر می شود

رفع نویز این تصاویر در گذشته به روش های فیلتراسیون سینوگرام و بازسازی تکراری صورت می گرفته که . بوده

این دو روش به دلیل هزینه های محاسباتی باال و دقت نسبتا پایین، عملکرد ضعیف تری نسبت به روش های 

یادگیری عمیق یکی از روش های رفع نویز پساپردازشی تصاویر سی تی اسکن است که اخیرا . پساپردازشی دارند

 شبکه های عمیق نیز نسبت به گذشته GANبا ظهور شبکه های متخاصمی . مورد توجه قرار گرفته است

رفع نویز تصاویر سی تی اسکن به کمک یادگیری عمیق در حال حاضر یکی از . عملکرد بسیار بهتری پیدا کردند

دو عامل مهم تابع هزینه و معماری شبکه تعیین کننده دقت . با کیفیت ترین روش های فعلی در این زمینه است

نهایی شبکه در طی فرایند یادگیری این شبکه ها می باشند که توابع و معماری های گوناگونی تا کنون برای حل 

در این پروژه به پیاده سازی یکی از روش های پیشنهادی اخیر به نام شبکه . این مسئله پیشنهاد شده اند

DUGAN این شبکه به کمک توابع هزینه مفهومی و معماری در دو حوزه تصویر عادی و گرادیان .  می پردازیم

در این پیاده . کمک به رفع نویز تصاویر و رفع مشکل بلور شدن تصاویر خروجی می کند که بسیار کاربردی است

.سازی به معرفی معماری شبکه ، تابع هزینه و دیتاست استفاده شده در کنار روش های پیاده سازی می پردازیم

https ://aparat.com/v/8HADS
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محمد حسین جعفری دولت 

ابادی
810194293

پیاده سازی سیستم هوشمند محاسبه ی شارژ واحدهای 

مجتمع مسکونی
دکتر مسعود رهگذر

در کشور ما پدیده  آپارتمان نشینی سابقه ی چندان زیادی ندارد و بیشتر در طول چهار دهه ی گذشته به دلیل رشد جمعیت و 

در ایران تا قبل از بوجود آمدن آپارتمان ها خانه های قدیمی که در اصطالح خانه های . توسعه ی شهرها بوجود آمده است

ویالیی نامیده می شوند، رواج داشتند اما این خانه ها به تدریج با گسترش ساخت و ساز آپارتمان ها جای خود را به آن ها دادند 

به همین خاطر ممکن است هنوز فرهنگ آپارتمان نشینی در . و افراد به جای خانه های ویالیی ساکن واحد آپارتمانی شدند

وجه به مسأله ی همسایه داری و رعایت حقوق دیگران از جمله مهم ترین مواردی هستند که عدم . ایران جا نیفتاده باشد

به همین دلیل آگاهی از فرهنگ آپارتمان نشینی . رعایت آن ها باعث بوجود آمدن برخی از مشکالت آپارتمان نشینی می شود

.یک امر ضروری برای ساکنان این دسته از منازل مسکونی است

هزینه ی شارژ هزینه ای است که بصورت .  دیر پرداخت کردن هزینه ی شارژ یکی از رایج ترین مشکالت آپارتمان نشینی است

میزان این هزینه بر اساس یک توافق کلی مشخص شده و به مدیر . ماهیانه توسط ساکنان یک مجتمع پرداخت می شود

هزینه ی شارژ صرف مصارف عمومی مجتمع مانند نظافت کلی ساختمان، هزینه ی تعمیرات عمومی . مجتمع پرداخت می شود

هزینه ی شارژ در مجتمع های آپارتمانی . مانند سرویس آسانسور، رنگ آمیزی فضاهای عمومی و مصارفی از این قبیل می شود

در صورتی که مقداری از هزینه های . مختلف متفاوت است و برحسب فضا و امکانات مجتمع ممکن است کم یا زیاد باشد

پرداختی ماهیانه در پایان هر ماه اضافه بماند، مدیر ساختمان آن را نزد خود نگه می دارد تا در مخارج عمومی در آینده مورد 

استفاده قرار دهد

https ://aparat.com/v/h6k2P

دکتر محمد علی اخاییتاثیرات تعاملی در چهره به کمک یادگیری عمیق810196412پریسا افتاده

در این پژوهش به معرفی و پیاده سازی روشی بر پایه ی یادگیری عمیق یعنی برای تشخیص خستگی راننده و 

در ابتدا به کمک یادگیری عمیق، چهره ی راننده . هشدار دادن به موقع پیش از بروز حادثه پرداخته شده است

شناسایی می گردد، سپس موقعیت اجزای صورت و سر راننده در هر فریم دریافت شده به بررسی می شود و در 

برای درستی سنجی این تحقیق از داده های آنالین و همچنین از . صورت لزوم، هشدار خستگی اعالم می شود

. سناریوی گوناگون، می باشد5 نفر در 22 که شامل فیلم رانندگی شبیه سازی شده ی NTHU-DDDدیتاست 
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