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  پيام دبير سمينار 

ر هاي مهندسي برق و كامپيوتبا استعانت از درگاه حضرت حق، پنجمين سمينار دانشجويي تازه
صنعتي خواجه نصيرالدين  توسط دانشكده مهندسي برق دانشگاه 1398اسفند  5در تاريخ 

 .شودطوسي برگزار مي

سمينار ارائه شده توسط دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي برق  265در اين دوره، از ميان 
ي بر اساس كيفيت پژوهش و كيفيت ارائه ،1398تيرماه در  و كامپيوتر در درس سمينار

ترونيك، قدرت، كنترل، هاي الكپژوهش انجام شده، اساتيد محترم درس سمينار گرايش
سمينار برتر را انتخاب  30مخابرات، مكاترونيك، مهندسي پزشكي و كامپيوتر در مجموع 

نشست ارايه خواهد شد. در مراسم اختتاميه نيز  6سمينار منتخب در  30كردند. بدين ترتيب 
د. خواهد ش كنندگان اين سمينارها، لوح تقدير و هدايايي اعطابه رسم يادبود به تمامي ارائه

قديم اي تي برتر به انتخاب اساتيد محترم روساي شش نشست، هداياي ويژهارائه 6همچنين به 
  خواهد شد.

ايم مفيد واقع شود و نقش هرچند كوچكي اميدواريم آنچه در اين دوره از سمينار فراهم آورده
  .يمهاي پژوهشي و اعتلاي دانشجويان داشته باشدر ارتقاي كيفيت فعاليت

هاي كنندگان پنجمين سمينار دانشجويي تازهدر پايان سخن، ضمن عرض خير مقدم به شركت
و اجرايي، روساي محترم  ي علميمحترم كميتهو همكاران مهندسي برق و كامپيوتر، از اساتيد 

دانشكده مهندسي برق و  معاونت آموزشي و تحصيلات تكميليها، معاونت پژوهشي، نشست
در برگزاري شايسته اين سمينار نقشي بر عهده داشتند، صميمانه  همه بزرگواراني كه

  . نمايمسپاسگزاري مي

  بهاره اخباري

  هاي مهندسي برق و كامپيوتردبير پنجمين سمينار دانشجويي تازه

  1398اسفند 
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 دبير سمينار
 دكتر بهاره اخباري 

  كميته علمي سمينار (به ترتيب حروف الفبا)
 دكتر سيد آرش احمدي 

 مديحدكتر علي ا 

 دكتر فرهاد اكبري برومند 

 دكتر سيد محمد تقي بطحائي 

 دكتر علي خادم 

 دكتر مهدي دلربايي 

 دكتر حسين شمسي 

 دكتر فرناز شيخي 

 دكتر مسعود علي اكبر گلكار 

  دكتر عبدالرسول قاسمي 

 دكتر كمال محامدپور 

 دكتر بيژن معاوني 
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  به ترتيب حروف الفبا)سمينار ( روساي نشست

 دكتر سيد آرش احمدي  
 دكتر محمود احمديان  
 دكتر اصغر اكبري ازيراني 

 دكتر محمد تشنه لب 

 دكتر محمد توكلي بينا 

 دكتر علي خادم 

 دكتر حميد خالوزاده 

 دكتر مهدي دلربايي 

 دكتر هدي رودكي 

 دكتر حسام زندي 

  دكتر امير مسعود سوداگر 

 دكتر بابك ناصر شريف  

  كميته اجرايي سمينار
 اخباري دكتر بهاره 

 دكتر زهرا قطان كاشاني 

 نرگس ملكي 

 مينا حاجي ملاحسيني 
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  اهسمينارچكيده 
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  كامپيوتر نشست 
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  نرم افزار ييبر جستجو در بازآرا يمبتن يروشها يبررس

Survey on Search-Based Refactoring 

  نام دانشجو: مائده زمزمه 

  انجامنام اساتيد راهنما: دكتر سعيد صديقيان و دكتر امين نيك 

  چكيده: 

هاي غيركاركردي در توسعه و نگهداري افزار، توجه به ويژگيدر مهندسي نرم
هاي غيركاركردي، مواردي مانند افزار حائز اهميت است. از ميان اين ويژگينرم

 وريپذيري، امنيت، كارايي (زمان اجرا) و بهرهقابليت استفاده مجدد، توسعه
 است.شدهافزاري مورد بررسي واقعهاي نرمنهانرژي در توسعه و نگهداري ساما

تواند منجر به بهبود افزار ميافزاري، بازآرايي نرمدر فاز نگهداري سامانه نرم
پذيري، كاهش زمان اجرا و هايي مانند قابليت استفاده مجدد، توسعهويژگي

منظور از شود.  1هاي كد بدبهبود طراحي از طريق حذف پادالگوها و نشانه
تواند هشدار ، وجود ساختارهاي خاصي در كد است كه ميكد بدانه هاي نش

نقض اصول اساسي در طراحي سامانه نرم افزاري باشد و ممكن است اثر 
ده اين بيان كنن كد بد،نامطلوبي بر كيفيت طراحي سامانه بگذارد. نشانه هاي 

شد. است كه ممكن است نياز به بازآرايي در آن قسمت كد وجود داشته با
هاي بازآرايي خاص خود را نياز دارد و برطرف نمودن هر نشانه بد در كد، روش

ممكن است امكان توسعه و استفاده مجدد از كد را  هاي بد در كد،وجود نشانه
از پادالگو، به كارگيري متداول الگويي در شرايط نادرست منظور   .نمايددشوار 

                                                      
1 Bad code smells 
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راه حل براي مسئله، براي طراحي بهتر  ارائه الگو به مفهوم است به عبارتي،
است و پادالگو دقيقا مفهوم متضاد الگو را دارد يعني ارائه راه حل براي مسئله، 

  .گرددكه منجر به طراحي ضعيف سامانه مي

هاي جستجو هستند كه با الهام از اي از الگوريتمهاي تكاملي دستهالگوريتم
ر ايجاد جمعيت اوليه، انتخاب والد هاي جستجو دكارگيري تكنيكطبيعت و به

برش، جهش و... با تعيين تابع برازش، براي حل مسائل و اعمال عملگرهاي هم
  شوند. مي سازي استفادهبهينه

ورت صتكاملي چندهدفه براي انجام بازآرايي، به هايدر اين پژوهش از الگوريتم
   شود.مي چندهدفه و براي بهبود اهداف متناقض استفاده
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  اشيا اينترنت بستر در افزار نرم استقرار

Software Deployment in IOT Environment 

  نام دانشجو: مريم سادات نوابي قمصري 

  نام استاد راهنما: دكتر محمد مهدي اثني عشري

  چكيده: 

پيشرفت تكنولوژي، امروزه مبحث جديدي از هوشمندي تحت عنوان با 
است. هدف اصلي اينترنت اشياء هوشمندسازي مطرح شده » اينترنت اشياء«

ها سروكار داريم باشد كه به صورت روزانه با آنمحيط زندگي ما و اشيايي مي
ها و خدماتي در اختيار كاربران قرار گيرد و زندگي صورت، سرويستا بدين
هايي كه تري براي انسان فراهم گردد. خدمات و سرويستر و آسانراحت

افزارهاي كاربردي دهد به صورت نرمدر اختيار كاربران قرار مياينترنت اشياء 
خواهند بود. بنابراين يك مسأله و چالش اساسي در اينترنت اشياء، استقرار 

  باشد.هاي اجرايي ميهاي كاربردي بر روي گرهبرنامه

زار افطور كه مشخص است، در طول ساليان طولاني به مسأله استقرار نرمهمان
شده است، اما آنچه كه باعث ايجاد اهميت اين مسأله در محيط پرداخته 

شود اين است كه با توجه به ماهيت اينترنت اشياء و تغيير اينترنت اشياء مي
ه هايي را ارائه دهيم كه بنياز كاربران به صورت روزانه، لازم است بتوانيم برنامه

و بتوان خدمات و ها وجود داشته باشد راحتي امكان اعمال تغييرات در آن
ها افزود. موضوع مهم ديگري افزار به آنهاي جديدي را در طول عمر نرمقابليت

هاي اينترنت اشياء، از نظر منابع داراي باشد اينكه دستگاهكه قابل طرح مي
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- توانند ميزبان منطق برنامه باشند؛ چرا كه برنامهباشند و نميمحدوديت مي

شوند، با توجه به مطرح شدن مباحثي طراحي مي هايي كه براي اينترنت اشياء
اي خواهند هاي بسيار پيچيدههاي حجيم و يادگيري ماشين، برنامهمثل داده

  .بود

هايي از جمله ها ويژگينكته قابل توجه ديگر آن است كه؛ اين برنامه
بنابراين اطمينان از  .بودن به تأخير و نياز به پاسخگويي بلادرنگ دارندحساس

ه باشد. با توجه بهاي حساس به تأخير الزامي ميفيت سرويس براي برنامهكي
هاي مطالعات انجام شده، مشخص شد كه بهترين روش براي توسعه برنامه

 باشد. يعني برنامه به صورتي طراحياينترنت اشياء، توسعه مبتني بر مدل مي
ها هركدام ها تشكيل شده و اين سرويساي از سرويسشود كه از مجموعهمي
هاي تواند در قالب يك يا چند مؤلفه بوده و به صورت جداگانه در مكانمي

 هاي برنامهمولفه از اين رو فراهم كردن منابع جهت اجراي مختلفي اجرا گردد.
هاي اصلي در اين حوزه خواهد بود؛ علاوه بر اين مباحث ديگري يكي از چالش

چنين تضمين كيفيت سرويس براي از جمله استفاده بهينه از منابع و هم
  گردند. هاي اينترنت اشياء مطرح ميبرنامه

افزارهاي به طور كلي در اين سمينار به بررسي مقالات در حوزه استقرار نرم
 بندي كلي بر روياينترنت اشياء پرداخته شده است و نتيجه آن ارائه دسته

ها ههاي گرو قابليت ءيانگاه به معماري اينترنت اشمقالات اين حوزه بر اساس 
  .باشدمي بستر اينترنت اشياء در هر لايه
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 هاي پيچيدههاي شكست آبشاري در شبكهبررسي مدل

Investigation of Cascade Failure Models in Complex Networks 

  زهرا نكودري نام دانشجو: 

  دكتر عبدالرسول قاسمي نام استاد راهنما:

 چكيده: 

توان يك شبكه هايي كه با آن سرو كار داريم را مياز سيستمامروزه بسياري 
خ هايي كه در آن رهاي پيچيده و پديدههاي شبكهپيچيده دانست. شناخت ويژگي

ها دارد. يكي از اين دهد، اهميت زيادي براي شناخت عملكرد اين سيستممي
اي ردهگست ها، فرآيند شكست آبشاري است كه وقوع آن، موجب ايجاد تغييرپديده

ست شود. بنابراين لازم ادر عملكرد و ساختار شبكه و حتي از كارافتادن سيستم مي
هاي پيچيده را هاي اين فرآيند را شناسايي و امكان وقوع آن در سيستمويژگي

ن ها بتوانيم از وقوع ايبررسي كنيم. بسيار اهميت دارد كه با شناخت اين ويژگي
در  عظيمي وقوع به كنترل آن بپردازيم تا خسارتفرآيند جلوگيري يا درصورت 

   شبكه بوجود نياورد.

ها ايم. اين مدلهاي شكست آبشاري پرداختهدر اين سمينار به بررسي مدل
اند. با توجه به ماهيت سيستم و هدف براساس پويايي شكست آبشاري ارائه شده

د براي ست و بايشبكه، نحوه فراگير شدن شكست آبشاري در آن سيستم متفاوت ا
هر سيستم و شكست آبشاري رخ داده در آن، نمايش رياضي مناسب را بيابيم. با 

 هاي مهم شكست آبشاري مثل اندازهتوجه به مدل ارائه شده در هر سيستم، ويژگي
ا هايي بآبشار، احتمال از كار افتادن شبكه، مدت زمان وقوع آبشار و ... را در شبكه

  كرديم. ساختار متفاوت بررسي
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  گر هاي توصيههاي يادگيري عميق در سيستمبررسي روش
A Review on Deep Learning Methods for Recommender 

Systems 

  نام دانشجو: زهرا سلماني درختنجاني 

  نام استاد راهنما: دكتر چيترا دادخواه

  چكيده: 

هاي لويتابيني گر با قابليت كشف علايق كاربران و پيشهاي توصيهسيستم
وجود حجم بالاي داده، با صرف  كنند كه كاربران باها، اين امكان را فراهم ميآن

  زمان و انرژي كمتر به اطلاعات مورد نظر خود دسترسي پيدا كنند.

ها و نتايج هاي يادگيري عميق در چند سال گذشته پيشرفتاز طرفي روش 
اند. تحقيقات انجام شده همصنوعي داشتهاي مختلف هوشتوجهي در زمينهقابل

هاي يادگيري عميق نيز كارگيري روشگر با بههاي توصيهدر زمينه سيستم
هاي سنتي عملكرد بهتري داشته ها نسبت به روشدهد كه اين روشنشان مي

شوند. هدف اين سمينار بررسي هاي سيستم ميو باعث افزايش دقت توصيه
گر هاي توصيههاي سيستماع مدلهاي يادگيري عميق در انوكاربرد روش

  باشد.مي
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 گذاري معنايي تصاوير با استفاده از نويسي و برچسب حاشيه

  يادگيري عميق

Semantic Annotation and Labeling of Images Using Deep 
Learning 

  نام دانشجو: فائزه عرب نژاد خانوكي 

  نام استاد راهنما: دكتر علي احمدي 

  چكيده: 

ي تصاوير در تعدادي بندرده، به Image Classificationي تصاوير يا بنددسته
و يك مسئله اساسي در بينايي  شوديمگفته  شدهفيتعركلاس از پيش 
ي تصاوير پايه و اساس امور ديگر بينايي ماشين مانند بنددستهكامپيوتر است. 

localization ،detection  وsegmentation اگرچه اين كار براي انسان باشديم .
چالش مطرح  عنوانبهي خودكار هاستميساما در  شوديمذاتي انجام  صورتبه

 objectبه نظرات متفاوت در مورد يك  توانيمي آن هايدگيچيپ ازجملهاست. 
و  هايژگيو قبلاًهاي درون يك كلاس اشاره كرد.  objectو انواع زيادي از 

feature  ي دست صورتبهها(Handcrafted)  و سپس از اين  شدنديماستخراج
ن مشكل اي نيتربزرگ. شديماستفاده  بنددستهيا  classifierدر يك  هايژگيو

به طراحي فاز استخراج ويژگي  شدتبهي بنددستهرويكرد اين است كه دقت 
ي يادگيري هامدلي اخير هاسالدشوار است. در  غالباً باوابسته است و اين امر 

ي براي استخراج ويژگي و تبديل رخطيغپردازش اطلاعات  هيچندلاعميقي كه از 
ي استفاده بنددستهبراي تحليل الگو يا  transformationو تغيير شكل يا 

ون غلبه كنند. اكن ذكرشدهي هاچالشبر  تواننديمكه  اندكرده، ثابت كننديم
تصويري  هادادهعداد بسيار زيادي از ي عظيم قرار داريم و با تهادادهدر عصر 
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حتواي دستي م صورتبهي سنتي سينوهيحاشي هاكيتكنموجود روبرو هستيم. 
. معايب اصلي كننديمي گذاربرچسب (semantic)تصاوير را در سطح معنا 

ي دستي با سينوهيحاشي بودن رعمليغ) 1ي تصاوير مشهودند. سينوهيحاش
ابهام و وابستگي حاشيه گذاري دستي به تفكر فرد ) 2توجه حجم عظيم داده 

ي اهپژوهش، تحقيقات و ذكرشدهو مشكلات  كمبودهابا توجه به   انجام دهنده.
 (Automatic Image Annotation or AIA)ي خودكار سينوهيحاش نهيدرزم

يي براي برچسب زدن هاتميالگور/هامدل صورتبه AIAي هاروشمعروف شد. 
هاي تصاوير  featureميان  هاشباهتو يا كشف  مفهومشانتفاده از تصاوير با اس

ي مرتبط از هابرچسب AIAيي بالا و ذهنيت پايين هستند. در كارآو معنا با 
 اً كامل صورتبهو به تصاوير فاقد تگ  شدهانتخاب هابرچسبديكشنري از 

اين است كه فاصله  AIA. هدف شونديميا با نظارت ضعيف نسبت داده  خودكار
را  ي معنايي سطح بالاهابرچسبي بصري سطح پايين و هايژگيومعنايي ميان 

ي هايگژيوي معنايي سطح بالا، از هابرچسبآوردن  به دستكمينه كنند يعني 
ي هايتگهمبسي تصاوير با تصاوير، هايهمبستگبصري سطح پايين را با كاوش 

  ياد بگيرند. هابرچسببا  هابرچسبي هايهمبستگو  هابرچسبتصاوير با 
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