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Persian Abstract

استاندارد مدل در ردیابی قابل خوشبینانه منصفانه تبادل پروتکل یک

سلماسی زاده۲ محمود و عصار۱ رجب زاده مریم گنجوی۱، رامین

ايران تهران، شريف، صنعتی دانشگاه برق، مهندسی ۱دانشکده

ايران تهران، شريف، صنعتی دانشگاه الکترونيک، ۲پژوهشکده

منصفانه شکل به را خود ديجيتالی کاالهای تا می کند کمک پروتکل در درگير طرف دو به که است روشی خوشبينانه منصفانه تبادل پروتکل
موفقيتی طرفين از هيچکدام يا کنند پيدا دسترسی خود نظر مورد کاالی به طرف دو هر پروتکل، اجرای پايان در که طوری به کنند مبادله
عمل کند. داور عنوان به که است مبادله  طرف دو بين سوم شخص يک به نياز خوشبينانه منصفانه تبادل پروتکل يک در نياورند. دست به
اين در که امنيتی مشکل می شود. عمل وارد طرفين ، بين اختالف بروز هنگام تنها و است امين نيمه وارسی کننده و امضاکننده منظر از داور
مجوز بدون مبادله، کردن کامل امکان کند، تبانی کننده وارسی با و کرده عمل بدخواه داور اگر که است صورت بدين دارد وجود پروتکل ها
طرح امنيت اما دادند. پاسخ را مشکل اين پاسخگويی ويژگی کردن رسمی با ۲۰۱۱ سال در همکارانش و هوانگ دارد. وجود کننده امضا
اولين مقاله اين در ندارد. وجود واقعی دنيای در و است ايده آل مدل يک که می شود اثبات تصادفی پيشگوی مدل در همکارانش و هوانگ
می شود. اثبات چندکاربره و منتخب کليد مدل در شده ارائه پروتکل امنيت می شود. ارائه استاندارد مدل در خوشبينانه منصفانه تبادل عام طرح

استاندارد. مدل رديابی، قابل حلقوی امضای پاسخگويی، خوشبينانه، منصفانه تبادل کلیدی: واژه های
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ریزتجمیعی مسئله ی برای محلی جستجوی روش یک

جلیلی۲ سعید و ۱ مرتضوی رضا

ايران دامغان، دامغان، دانشگاه مهندسی، و فنی ۱دانشکده

ايران تهران، مدرس، تربيت دانشگاه کامپيوتر، و برق ۲دانشکده

مدل پياده سازی برای مکانيزم اين از است. ريزتجميع حريم خصوصی حفظ با آماری داده های انتشار برای قابل استفاده مکانيزم های از يکی
اين در است. سخت -NP مسئله ی يک ريزتجميع مسئله ی کلی حالت در که است شده داده نشان می شود. استفاده k-بی نامی حريم خصوصی
تعيين شده حريم خصوصی سطح ازای به می تواند که می شود ارائه محلی جستجوی الگوريتم يک قالب در قيود ارضای بر مبتنی روشی مقاله
از نشان اخير ريزتجميع الگوريتم های ساير با پيشنهادی روش نتايج مقايسه ی کند. توليد را سودمند و بی نام سازی شده داده های ،k توسط

دارد. ارائه شده روش برتری

خوشه بندی. k-بی نامی، حريم خصوصی، حفظ با داده ها انتشار ريزتجميع، کلیدی: واژه های
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سازمان های برای خصوصیت-مبنا و معنایی دسترسی کنترل مدلهای از ترکیبی
مجازی

آراسته۱ مجید و امینی۱ مرتضی

ايران تهران، شريف، صنعتی دانشگاه کامپيوتر، مهندسی دانشکده شبکه، و داده امنيت ۱آزمايشگاه

به دستيابی منظور به را سازمان ها بين تعامل و منابع اشتراک امکان که است مشترک عاليق با واقعی سازمان تعدادی شامل مجازی سازمان يک
مکانيزم خصوص به و امنيتی مکانيزم های فراهم سازی مجازی سازمان های در اساسی نيازهای از يکی می نمايد. فراهم مشترک هدف تعدادی
دسترسی کنترل مدل های از استفاده است، منبع و کاربر زيادی تعداد با پيچيده محيطی مجازی سازمان يک که آنجايی از است. دسترسی کنترل
محيط ها اين در دسترسی کنترل برای کنونی شده ارايه پيشنهادهای از بسياری باشد. محيط ها اين امنيتی نيازهای پاسخگوی نمی تواند سنتی
خصوصيت-مبنا دسترسی کنترل مدل و SBAC معنايی دسترسی کنترل مدل از ترکيبی مقاله، اين در است. منابع و کاربران خصوصيات بر مبتنی
عضو سازمان هر مدل اين در است. شده پيشنهاد مجازی سازمان های در عامل ها خصوصيت از مشترک هست شناسی يک مبنای بر ABAC

سطح در که است حالی در اين می کند. کنترل خود سطح در ABAC از ارتقاءيافته مدل يک اساس بر را خود منابع به دسترسی مجازی سازمان
عامل ها هست شناسی از استفاده می پذيرد. صورت SBAC ارتقاءيافته مدل اساس بر و انتزاعی تر سطحی در دسترسی کنترل مجازی، سازمان
می نمايد. تسهيل سازمان توجهی قابل تعداد با بزرگ مجازی سازمان های در را دسترسی کنترل مديريت امکان ترکيبی، مدل اين در منابع و
و معايب مدل، دو هر مزايای از برخورداری ضمن مجازی، سازمان و واقعی سازمان های سطح دو در ABAC و SBAC مدل های ترکيب با
اساس بر دسترسی کنترل سيستم يک پاسخ زمان ارزيابی و پيشنهادی مدل کاربردپذيری اثبات منظور به می شود. داده پوشش آن ها مشکالت
گرديد. پياده سازی Protégé و Pallet ،Jena ،Sun’s XACML API جمله از موجود APIهای از استفاده با و جاوا زبان در پيشنهادی مدل

.ABAC مدل ،SBAC مدل دسترسی، کنترل معنايی، وب مجازی، سازمان کلیدی: واژه های
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رقابت الگوريتم و ژنتيک الگوريتم ترکيب با تصوير نهان نگاری بهينه سازی
استعماری

رفسنجانی۱ کوچکی مرجان و کرمانی۱ زریسفی فاطمه صادقی۱، فرامرز

ايران کرمان، کرمان، باهنر شهيد دانشگاه کامپيوتر، و رياضی دانشکده کامپيوتر، علوم ۱گروه

ارائه ديجيتال تصاوير در محرمانه اطالعات پنهان کردن منظور به نهان نگاری و رمزنگار  ی ترکيب حاصل جديد روش يک مقاله، اين در
در پيشنهادی الگوريتم از استفاده با سپس و شده رمزنگاری تک حرفی، جايگزينی روش با محرمانه داده ابتدا فرآيند، اين در است. شده
بهترين يافتن منظور به فضاپرکن منحنی های بر مبتنی تصادفی الگوهای از پيشنهادی، جاسازی الگوريتم در می شود. جاسازی ميزبان تصوير
گسسته استعماری رقابت الگوريتم کمک به شده بهينه پيکسل زوج انطباق روش سپس می  شود. استفاده ميزبان تصوير بلوک های پيمايش
مسئله يک پيکسل زوج انطباق روش در بهينه شبه جانشينی ليست يافتن که آنجا از می شود. به کاربرده رمزشده محرمانه داده جاسازی براي
نهايت در شده است. استفاده آن گسسته نسخه ارائه و استعماری رقابت الگوريتم اصالح منظور به وراثتی عملگرهای از بنابراين است، گسسته
محسوب تصاوير بصری کيفيت اندازه گيری معيار دو که (PSNR) نويز به نسبت سيگنال حدباالی و (MSE) خطا مربع ميانگين محاسبه با

می شود. داده نشان روش ها ساير با مقايسه در پيشنهادی روش کارايی می شوند

و پيکسل زوج انطباق روش نهان نگاری، وراثتی، الگوريتم گسسته، استعماری رقابت الگوريتم ترکيبی، بهينه سازی کلیدی: واژه های
فضاپرکن. منحنی های
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گروه محور شايعه ی بر مبتنی شهرت تجميع الگوريتم

قاسمی۲ سیمین و الدانی۱ ترک بهروز فالورجانی۱، قاسمی صفیه

ايران اصفهان، دانشگاه کامپيوتر، مهندسی ۱دانشکده ی

ايران پيام نور، دانشگاه کامپيوتر، مهندسی ۲دانشکده ی

از يکی می دهد. کاهش را شبکه هايی چنين کارايی که هستند بدخواه گره های وجود نظير به نظير شبکه های در مهم موضوعات از يکی
می کند. رتبه بندی آن ها رفتار براساس را گره ها که است شهرتی سيستم بدخواه، گره های جداسازی و تشخيص برای پيشنهادی راه حل های
می باشد. شايعه مفهوم براساس نظير به نظير شبکه های در شهرت تجميع برای قبلی شده ی پيشنهاد الگوريتم های از يکی GossipTrust

می شود. نهايی نتايج صحت کاهش نيز و اجرا زمان افزايش به منجر شبکه، در گره ها زياد تعداد الگوريتم، اين برتری و اهميت علی رغم
ميان GossipTrust ،GGRA در است. شده پيشنهاد (GGRA) شايعه براساس گروه محوری شهرت تجميع الگوريتم مقاله، اين در
ضعيف، گراف جای به قوی اتصاالت با گراف از استفاده و گره ها تعداد در کاهش دليل به می گردد. اجرا گروه ها مابين و گروه هر اعضای
بلکه مي گردد، مقياس پذيرتر شهرت تجميع تنها نه گروه بندی، از استفاده با می گردد. اجرا بيشتری سرعت با GGRA در شايعه الگوريتم
با آن مقايسه ی و پيشنهادی الگوريتم ارزيابی دارند. بيشتری صحت شايعه پراکنی نتايج شايعه، ارتباط خطاهای تعداد در کاهش دليل به

می کند. تاييد را انتظار مورد نتايج ،GossipTrust

گروه محور. شهرت گروهی، نظير به نظير شبکه ی شهرت، تجميع شايعه، الگوريتم نظير، به نظير شبکه ی کلیدی: واژه های
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بهبود و تهدیدآمیز مدارهای درج از جلوگیری منظور به ثبات ها امن جایابی
سخت افزاری تروجان تشخیص

جهانیان۲ علی و وثوقی۱ مهرشاد

ايران قزوين، قزوين، آزاد دانشگاه کامپيوتر، و برق مهندسی ۱دانشکده

ايران تهران، بهشتی، شهيد دانشگاه کامپيوتر، مهندسی و علوم ۲دانشکده

ثالث شخص شرکت های به بازار به ارائه زمان و ساخت هزينه قبيل از محدوديت هايی بدليل الکترونيکی تراشه های ساخت پروسه امروزه
اين در بود. خواهد افزاری سخت سيستم های طراحان بزرگ دغدغه های از يکی اصلی طرح آسيب پذيری شرايط اين در می شود. سپرده
مشکل را سخت افزاری تروجان های عنوان تحت تهديد آميز اضافی مدارات درج که کرده ايم ارائه سلول ها جايابی برای جديد تکنيکی مقاله
شده ارائه جايابی الگوريتم که می دهند نشان آزمون مدارهای روی بر شبيبه سازی نتايج کرد. خواهد تسهيل آن های وجود تشخيص يا و کرده

می بخشد. ارتقاء درصد ۲۰ تا را سخت افزاری تروجان های تشخيص مناسب بسيار تاخير و سربار هزينه با

ساعت. درخت ساختار سلول ها، جايابی افزار، سخت امنيت کلیدی: واژه های
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