
 
  

  
 
 
 
 

  

  
 معاونت آموزشي 

 ریزي درسي دفرت برنامه
  
  
  
   
  

  هايهاي برنامه و سرفصل درس برنامه و سرفصل درس،،مشخصات کلیمشخصات کلی
  
  

  دوره کارشناسی ارشد 
  افزار  نرمگرایش-مهندسی کامپیوتر

  
  
  
  

   شوراي برنامه ریزي درسی دانشگاه 11/3/87مصوب جلسه مورخ 
  
  
  
  

 



  رافزا  نرم-خصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترمش  
 

2 

  
  
  

  تاریخچه تغییرات
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش

  افزار  بررسی در گروه نرم- توسط دکتر پارسا تدوین اولیه  10/9/84  0,0
  دکتر عبداللهی ازگمیویرایش توسط   02/06/85  0,1
  ویرایش توسط دکتر شریفی  12/07/85  0,2
  ازگمیدکتر عبداللهی ویرایش مجدد توسط   25/07/85  0,3
  ویرایش توسط دکتر حق جو  17/2/86  0,4
  ویرایش توسط دکتر پارسا  31/2/86  0,5
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  ::  ل اول  ل اول
ظام ل  ول دوره و  ف،  ا     ف، ا د ظام    ل  ول دوره و  ف،  ا     ف، ا د      
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ی عا ی     ه  عا        ه 
   قد  قد 

هاي نظري و عملی دانش کـامپیوتر، بواسـطه ایجـاد شـبکه جهـانی                نظر به پیشرفت سریعی که در کلیه زمینه       
مسلماً، کلیه . افزار با ظهور مباحث جدید گسترش یافته است         ده است، دامنه علم مهندسی نرم     اینترنت، ایجاد ش  

هـاي  نـایی اهـا و تو لذا، با در نظر گرفتن عالیق، قابلیت     . توان در یک گروه آموزشی ارایه نمود        این مباحث را نمی   
هـاي معتبـر دنیـا       ه شده در دانشگاه   افزار و با در نظر گرفتن مباحث ارای         اعضاي هیات علمی کنونی در گروه نرم      

 نتـایج در  يافزار و ارایه نرم -کامپیوترارشد مهندسی   اصالح برنامه آموزشی دوره کارشناسی ومبادرت به بررسی 
هاي اعـضاي هیـات علمـی       ها و توانایی   بهینه از عالیق، قابلیت    يهدف اصلی استفاده  . قالب این مجموعه گردید   

  . استي مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران بوده  دانشکدهافزارمموجود در گروه نر
  

ف  --١١ ا ف و ا د ف    ا ف و ا د      
هـاي تولیـد    افزار با هدف آموزش تخصصی دانـشجویان در زمینـه    نرم-دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 

در  علمـی و تجـاري   ،يهاي کاربرد افزار در ایجاد برنامه هاي مهندسی نرم  کارگیري روش  هافزارهاي بنیانی و ب     نرم
افـزار و     افـزار، امنیـت نـرم       افزار، مهندسـی نـرم      سازي و تحلیل نرم   شده، مدل   پردازش توزیع زمینه تخصصی   پنج  

  :دنباش  به شرح ذیل میزمینه هاي تخصصییک از این اهداف هر .  محاسبات تعریف شده استيباالخره نظریه
بـا    هـاي سیستم  طراحی و تولید   ي  در زمینه  د تخصص  ایجا  زمینه تخصصی  هدف از این  :  یپردازش توزیع  •

  .است ها و چندپردازندهکامپیوترهاچندبر روي توزیع شده قابلیت پردازش 
 ،سـازي هاي مـدل    پرورش متخصصین در زمینه     زمینه تخصصی  هدف از این  : افزار  سازي و تحلیل نرم   مدل  •

 .ستافزاري ا ي نرمها سیستمها و  برنامهو تحلیل   رسمیتوصیف
 مـدیریت،   يافـزار در زمینـه       مهندسـی نـرم    ایجاد تخصص زمینه تخصصی    از این     هدف :افزار  مهندسی نرم  •

 .افزاري است ي بزرگ نرمها سیستمتحلیل و طراحی و ایجاد 
هـاي   سیستمهاي مختلف امنیت   آموزش متخصصین در زمینه زمینه تخصصی هدف از این  :افزار  امنیت نرم  •

 .استها و اطالعات  ده و حفاظت دايافزار نرم
و مباحث نظري محاسبات هاي  همتخصصین در زمینپرورش زمینه تخصصی  هدف از این :نظریه محاسبات  •

 .است ها الگوریتم طراحی و تحلیل علوم کامپیوتر،
  

گان ھارت -٢ و ش آ  ا     ی د
هاي کاربردي، بنیـانی و   شود تا دانش آموختگان با توجه به گرایش خود در یکی از زمینه  در این دوره تالش می    
  . پیدا کنندتخصصافزار  نظري مهندسی نرم
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ش  --٣٣ ط   ش     را ط          را
افـزار    نـرم -کـامپیوتر  پذیرش در این دوره منوط به موفقیت در آزمون متمرکز ورودي کارشناسی ارشـد رشـته                 

، ي اطالعاتمهندسی فناور،  علوم کامپیوترکامپیوتر،هاي کارشناسی مهندسی  دانش آموختگان دوره. خواهد بود
دروس امتحانی جهـت ارزیـابی در آزمـون متمرکـز     . توانند در این دوره شرکت کنند میو ریاضی مهندسی برق  

اصـول طراحـی    ،  ي عامـل  هـا   سیـستم ،   الگـوریتم   و هـا  ساختمان داده ،  سازي پیشرفته  برنامهشامل  
  .است زبان تخصصی و هاکامپایلر

  

ظام  --٤٤ ل  ظام    ول دوره و  ل    ::    ول دوره و 
 هفتـه آموزشـی کامـل،       16طول هر نیمـسال     . ریزي شده است   ه براي چهار نیمسال طرح    هاي درسی دور   برنامه

  .باشد  ساعت می48 و 32، 16مدت هر واحد درس نظري، آزمایشگاهی و کارگاهی به ترتیب 
  

ه   د ه  --٥٥ ن ر ا ی ا ط  ارا ا    ه   د ه    ن ر ط ا ی ا ارا ا       ::  
 در هندسـی کـامپیوتر   متوانایی در ارایه رشـته مهندسـی کـامپیوتر و دارا بـودن هیـأت علمـی متخـصص             ) الف

  .ول براي دوره هاي تحصیالت تکمیلی در حد قابل قبههاي مربوط زمینه
  .هاي کامپیوتري پیشرفتهوجود آزمایشگاه )ب
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  ::  ل دوم  ل دوم
ی و  دول ی و  دولا و د ی         س  سا و د ی  
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د بـه   واحـ 32برابر ) 1(  جبرانی مطابق با جدولهايتعداد واحدهاي درسی این دوره بدون در نظر گرفتن درس      
  :شرح زیر است

  
   دورههايکلیه درس -1 جدول

   واحدواحدواحدتعداد تعداد تعداد    هاهاهاموقعیت درسموقعیت درسموقعیت درس   ردیفردیفردیف
  12  )اصلی (1 گروه هايسدر  1
  12  )تخصصی (2گروه هاي درس  2
  2   )پیشنهاد پایان نامه(سمینار   3
  6  پایان نامه  4

  32  جمع واحدها  
  

 12برانی را نگذرانده و یا با نمـره کمتـر از   شدگان یک یا چند درس از دروس ج       ی که پذیرفته  درصورت: توضیح
جبرانی در جـدول    هاي  درس.  بگذرانند 12نمره  با   آنها را حداقل     هاگذرانده باشند، می بایست با اخذ این درس       

  .اند  مشخص شده)2(
  

ی ی یسس    --١١ یص  ا   ص  ا
افـزار را      نـرم  -وتر کـامپی  اند که مبانی و اصول الزم براي رشته مهندسی         اي انتخاب شده    اصلی به گونه   هايسدر

 واحـدي بـوده و در       3همگی  ها  درساین  . باشند  داراي اولویت می   تخصصیهاي  درسپوشش دهند و نسبت به      
  .براي دانشجویان الزامی استها درس درس از این 4اخذ . اند  معرفی شده)3(جدول 

 

      ی    ی ی  ی  س س  --٢٢
 دانـشجو در یـک زمینـه خـاص فـراهم             امکاناتی را براي فعالیت تخصصی و تمرکـز بیـشتر          تخصصیهاي  درس
 4اخـذ   . اند معرفی شده ) 5-4(الی   )1-4( هاي  باشند و در جدول     واحدي می  3نیز همگی   ها  درساین  . آورند می

   .براي دانشجویان الزامی استها درسدرس از این 
  

ر نظـر   دهـاي تخصـصی   زمینـه دروس تخصصی هر یک از  معرفی شده در جدول     هاي  درس عالوه بر    :تبصره* 
 خود را از    تخصصی درس حداکثر دو افزار    پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه نرم       تواند با   دانشجو می  گرفته شده 

  . انتخاب نمایدي مهندسی کامپیوترهاسایر گرایشهاي درسمیان 
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پایان   ((   نار    نار   --٣٣   ))    ھاد پایان       ھاد 
در ایـن درس دانـشجو بـا گـزینش یـک      .  براي دانشجویان این دوره اجباري است يواحد 2 درس    این گذراندن

ایـن  . آورد وهش بـه عمـل مـی     ز پیرامون موضوع انتخاب شده مطالعـه و پـ         راهنماموضوع و با نظارت یک استاد       
هاي انجـام شـده، وضـعیت کنـونی و پـیش بینـی رونـد                 اي از پژوهش   بایست در برگیرنده تاریخچه    پژوهش می 

به پژوهش  هاي این     از پیشنهاد پروژه پایانی خود بر اساس یافته        دانشجو باید در خاتمه   . پژوهش مورد نظر باشد   
در بایـد   پیـشنهادي موضـوع  . صورت شفاهی و با حضور استاد راهنما دفاع نموده و به صورت کتبی ارایه نمایـد        

ي ها باشد و زمینه علمی و عملی الزم براي انجام آن با درس انتخابی دانشجوهاي مرتبط با گرایش یکی از زمینه
  .اخذ شده توسط دانشجو فراهم شده باشد

  

  پایان   پایان     --٤٤
تواند جهت    میدانشجو  ،  )سمینار کارشناسی ارشد   ( واحدي پیشنهاد پروژه پایانی    2درس  در  در صورت موفقیت    

. دازدوضـوع پیـشنهادي بپـر   واحدي بـه تحقیـق و پـژوهش پیرامـون م     6 يبا انجام یک پایان نامه تکمیل دوره   
هاي مرتبط با گرایش باشد و زمینه علمی و عملی الزم براي انجام آن با     در یکی از زمینه    ایدبموضوع پایان نامه    

 .هاي اخذ شده توسط دانشجو، فراهم شده باشددرس
 .باشد هاي تحصیالت تکمیلی می مقررات مربوط به دفاع و ارزیابی پایان نامه مطابق آئین نامه

  
  )تخصصی/عمومی (جبرانی هايدرس -2 جدول

ک  ساعتساعت
س
ددر

  

  عملیعملی  نظرينظري  جمعجمع  تعداد واحدتعداد واحد  عنوان درسعنوان درس
  نیازپیش

     -  48  48  3  ها اصول طراحی پایگاه داده  1
     -  48  48  3  هاي عامل  سیستم  2
     -  48  48  3  اصول طراحی کامپایلرها   3
     -  48  48  3  ها تحلیل و طراحی الگوریتم  4
     -  48  48  3  هاها و ماشیننظریه زبان  5
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  )اصلی( 1 گروه هايسدر -3 لجدو
  ساعت

س
ددر
ک

  

  نیازپیش  عملی  نظري  جمع  تعداد واحد  عنوان درس

  -  -  48  48  3  هاي موازي الگوریتم  01
  -  -  48  48  3  هاي توزیعی سیستم  02
  -  -  48  48  3 پیشرفتههاي  پایگاه داده  03
  -  -  48  48  3 پیشرفتهکامپایلر   04
  -  -  48  48  3  هاي کامپیوتري ی سیستمارزیابی کارایي و زسا مدل  05
  -  -  48  48  3   کاويداده  06
  -  -  48  48  3  امنیت شبکهرمزنگاري و   07

  )تخصصی( 2 گروه هايسدر 
  یتوزیع  پردازشزمینه تخصصی-1-4جدول 

  ساعت

س
ددر
ک

  

تعداد   عنوان درس
  عملی  نظري  جمع  واحد

نیاز یا پیش
  همزمان

  04 و 02  -  48  48  3   اي خوشهمحاسبات گرید و  هايمحیط  11
  04  -  48  48  3   کننده ي موازيکامپایلرها  12
  03  -  48  48  3  هاي توزیعی و سیار اصول پایگاه داده  13
  02  -  48  48  3  سیمهاي حسگر بی سنجش توزیعی در شبکه  14
  14  -  48  48  3  سیم توزیع شدههاي حسگربی پردازش اطالعات براي شبکه  15
  02  -  48  48  3  گیر و خودمختارمحاسبات فرا  16
  -  -  48  48  3  سیستمهاي همروند  17
  -  -  48  48  3  ارتباطات و همروندي  18
  -  -  48  48  3  مباحث پیشرفته در پردازش توزیعی  19

  

  افزار نرمسازي و تحلیل مدلزمینه تخصصی  -2-4جدول 
  ساعت

س
ددر
ک

  

  عملی  نظري  جمع  تعداد واحد  عنوان درس

 نیازپیش
یا 
  همزمان

  05  -  48  48  3  افزار  کارایی نرممهندسی  21
  05  -  48  48  3  هاي واکنشی یابی سیستم درستیبررسی مدل و   22
  05  -  48  48  3  ها یابی برنامه  توصیف صوري و درستی  23
  -  -  48  48  3  هاي اتکاءپذیرافزار  نرمطراحی  24
  -  -  48  48  3  مین کیفیتضافزار و ت گیري نرم هانداز  25
  -  -  48  48  3  افزار سازي و تحلیل نرم مباحث پیشرفته در مدل  26
  06 و05  -  48  48  3  )افزار از گرایش امنیت نرم( ارزیابی امنیت  45
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  افزار نرم مهندسی  زمینه تخصصی-3-4جدول 
  ساعت

س
ددر
ک

  

تعداد   عنوان درس
  عملی  نظري  جمع  واحد

نیاز پیش
  یا 
  مزمانه

  02  -  48  48  3  افزاري هاي نرم مدیریت پروژه  31
    -  48  48  3  افزار هاي نرم معماري  32
  04  -  48  48  3  افزار الگوهاي طراحی نرم  33
    -  48  48  3  رابط کاربرطراحی   34
  04  -  48  48  3  هاي مجازي ماشین  35
  04  -  48  48  3  افزار مهندسی مجدد نرم  36
    -  48  48  3  مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار  37
    -  48  48  3  )از گرایش مدلسازي( افزارهاي اتکاءپذیر راحی نرمط  24
    -  48  48  3  )از گرایش مدلسازي( افزار و تضمین کیفیت گیري نرم هانداز  25

  افزار نرم امنیت  زمینه تخصصی -4-4جدول 
  ساعت

س
ددر
ک

  

تعداد   عنوان درس
  عملی  نظري  جمع  واحد

نیاز پیش
  یا

   همزمان
  07  -  48  48  3   و کدینگنظریه اطالعات  41
  07  -  48  48  3  امنیت وب  42
  07  -  48  48  3  ها امنیت پایگاه داده  43
  07  -  48  48  3  هاي عامل امنیت سیستم  44
  07 و05  -  48  48  3   نرم افزارارزیابی امنیت  45
  07  -  48  48  3  افزار نرممباحث پیشرفته در امنیت   46

  نظریه محاسباتزمینه تخصصی  -5-4جدول 
  ساعت

س
ددر
ک

  
تعداد   عنوان درس

  عملی  نظري  جمع  واحد

نیاز پیش
یا 
  همزمان

  01  -  48  48  3  ي یادگیر براياتوماتامدلهاي   51
  01  -  48  48  3  هاي پیشرفته الگوریتم  52
  01  -  48  48  3   محاسباتیيهندسههاي  الگوریتم  53
  01  -  48  48  3   محاسباتينظریه  54
  01  -  48  48  3   پیچیدگیينظریه  55
  -  -  48  48  3  مباحث پیشرفته در نظریه محاسبات  56
  02  -  48  48  3  )از گرایش پردازش توزیعی( اي و خوشهمحاسبات گرید هاي محیط  11
  02  -  48  48  3  )از گرایش پردازش توزیعی( فراگیر و خودمختار محاسبات  17
  07  -  48  48  3  )افزار از گرایش امنیت نرم(نظریه اطالعات و کدینگ   41
  



  رافزا  نرم-خصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترمش  
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   سمینار و پایان نامه -5جدول 

س
ددر
ک

  

تعداد   عنوان درس
  واحد

  2  سمینار  61
   6  پایان نامه   62

  



  رافزا  نرم-خصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترمش  
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 13 سرفصل درسهاي اصلی  

ل      ١١--٣٣ ل      ر یھایھای    ر یص  ا   ص  ا
  

  هاي موازي الگوریتم:  عنوان درس  01: کد درس
(Parallel Algorithms) 

  
  :مشخصات

  -:   پیشنیاز             اصلی  :نوع درس
  -:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف
هـا و   هاي موازي براي اجرا بر روي این نـوع معمـاري          هاي کامپیوترهاي موازي، طراحی الگوریتم    این درس آشنایی با انواع معماري      هدف
  .ستسازي مناسب در این زمینه ا هاي برنامهزبان

  
  :هاسرفصل

  سازي مرتبهاي  الگوریتم )6   با حافظه مشتركSIMDانواع کامپیوترهاي  )1
 جستجوهاي  الگوریتم )Broadcasting 7 و Allsumهاي  الگوریتم )2
  عملیات ماتریسی )SIMD   8انواع ساختارهاي ارتباطی براي کامپیوترهاي  )3
  عملیات بر روي گراف )9  هاي گزینش الگوریتم )4
  سازي موازي برنامههاي زبان )10  ها هادغام رشتهاي  الگوریتم )5

  

  :مراجع پیشنهادي
1. L. Ridgway Scott, T. Clark and B. Bagheri, Scientific Parallel Computing, ISBN: 0-691-11935-X, University Press 

(2005) 
2. A. Grama, A. Gupta, G. Karypis, An Introduction to Parallel Computing, ISBN: 0-201-64865-2, Addison-Wesley 

(2003)  
3. H. Leah, The Characteristics of Parallel Algorithms, ISBN 978-0-262-10036-6, MIT Press (1997) 

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  کتر شریفید  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  

  



 14 سرفصل درسهاي اصلی  

  
  توزیعیهاي   سیستم:  عنوان درس  02: کد درس

(Distributed Systems) 

  
  :مشخصات

  -- :نیاز  پیش             اصلی  :نوع درس
  ندارد :  پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :  تدریسهاي  جمع ساعت            3: تعداد واحد

  
  :هدف

افـزاري مـورد نیـاز    هاي میان در قالب فناوري  نرم افزار سیستمی     هاي مالحظات اساسی نیازمندي   یم و هدف از این درس آشنایی با مفاه      
  . است کامپیوتريهاي گسترده و توزیعی برروي سیستمها و کاربردهاي برنامهبراي اجرا
  :هاسرفصل

افزار و مفاهیم اساسی نرم، اهداف، هاتعریفشامل : مقدمات بحث) 1
  )خادم و مخدوممحاسباتی ل مد، و افزارسخت

هاي پروتکل، هاي سازگاريمدلشامل : سازيسازگاري و کپی) 6
  هاي عملینمونه و هاي سازگاريپروتکل، توزیعی

، و پیغام تبادل، هاي راه دورفراخوانی، هاپروتکلشامل : ارتباطات) 2
 هااستریم

و ارتباطات مطمئن گروهی ، مفاهیمشامل   :پذیري خطاتحمل) 7
  بازسازي، و نقطه به نقطه

هاي امن، کنترل دستیابی، مدیریت امنیت و شامل کانال: امنیت) 8  مهاجرت و هامخدوم، هاخادم، هاریسمان شامل  :هاپردازش) 3
  هاي عملینمونه

هاي یابی موجودیتمحل، گذاريهاي نامموجودیت شامل: گذارينام) 4
  ي بالاستفادههاروبی موجودیتزباله، و  متحرك

- گرا، سیستمهاي توزیعی شیشامل سیستم: ي مورديمطالعه) ٩
  هاهاي توزیعی فایلي مستندات، و سیستمهاي توزیعی بر پایه

هاي الگوریتم، زمان منطقی، سازي زمانهمگام شامل: سازيهمگام) 5
  هاي توزیعیتراکنش، و الجمعیمانعه، انتخابات

  

  

  :يپیشنهادمنابع و مراجع 
1. A. S. Tanenbaum and M. van Steen, Distributed Systems: Principles and Paradigms,   Prentice Hall (2005)  
2. G. Coulouris, J. Dollimore:  Distributed Systems Concepts and Design, ISBN: 1619180, Addison Wesley (2001) 
3. M. van Steen and A. S. Tanenbaum: Reliable Distributed Systems: Technologies, Web Services, and Applications, 

Springer (2005) 
4. H. Attiya and J. Welch: Distributed Computing: Fundamentals, Simulations, and Advanced Topics, John Wiley 

(2004)  
5. ACM SIGOPS 
6. http://dipc.iust.ac.ir  

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  شریفیدکتر   12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  

http://dipc.iust.ac.ir
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    پیشرفتهها  داده پایگاه:  عنوان درس  03: کد درس

)Advanced Databases(  

  
  :مشخصات

  -:   پیشنیاز             یاصل  :نوع درس
  :   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

هاي   پیشرفته پایگاه داده شامل مدلهاي جدید، همروندي و ترمیم، مبانی نظري مدیریت پایگاه داده             هدف از این درس آشنایی با مفاهیم        
   .ستها ا توزیع شده و امنیت در پایگاه داه

  
  :سرفصلها

  ترمییم پذیري )6  زبانهاي پرس و جوي تابعی )1
 پروتکلهاي کنترل همروندي )7 نرمالتر سازي )2
  مبانی نظري مدیریت تراکنش )8  بانک اطالعات شیی گرا )3
  کنترل همروندي و ترمیم) 9  اي بانک اطالعات شیی رابطه )4
  ها امنیت در پایگاه داده) 10  پی در پی پذیري )5

  

  :مراجع پیشنهادي
1. M.S. Haghjoo,  Databases Systems: Theory and Applications,  Part 2: Advanced Concepts, 1st Edition, IUST 

Publication, ( 2006)  
2. A. Silberchatz, Database System Concepts, 5th Edition, McGraw Hill, (2006) 
3. P.A. Bernshein, Concurrency Control and Recovery in Database Systems, Addison Wesley (1987) 
4. S. Abiteboul, P. Buneman, and D. Suciu, Data on the Web: From Relations to Semistructured Data and XML, 

Morgan Kaufmann publisher (2000) 
  

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  مراجع جدیدتر: شریفیدکتر   12/07/85  بازنگري دوم
  دکتر حق جو تصحیح کامل  17/2/86  بازنگري سوم

  

 
 



 16 سرفصل درسهاي اصلی  

  
   پیشرفتهکامپایلر : عنوان درس  04: کد درس

)Advanced Compiler(  

  
  :مشخصات

  -:   پیشنیاز             اصلی  :نوع درس
  :   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

  . ها و تولید کد بهینه است هدف از این درس ضمن مرور روشهاي تحلیل نحوي و تولید کد میانی، آموزش فنون تحلیل برنامه
  

  : سرفصلها
  متغیرهاي زنده )9 مروري بر روشهاي تحلیل نحوي )1
  انتشار کپی و مقادیر ثابت )10  مروري بر روشهاي تولید کد میانی )2
  تولید کد )11  سازي بررسی انواع فنون بهینه )3
  گذاري درختهاي خالصه نحوي برچسب )12  گراف جریان )4
  مدیریت ثباتها )13  شونده تعاریف دسترسی )5
  هاي تولید کد  الگوریتم )14  فهاي تعریف و استفاده و استفاده تعری زنجیره )6
  سازي کد بهینه )15  گرها اي از  طریق اشاره هاي داده وابستگی )7
    عبارات موجود )8

  

  :مراجع پیشنهادي
  

1. L. Torczon, L. Cooper, Engineering A Compiler, Morgan Kaufmann Pub, ISBN: 155860698X  (2003) 
2. D. Grune, H. Bal, C. Jacobs, and  K. Langendoen, Modern Compiler Design, John Wiley&Sons, ISBN: 

0471976970 (2000) 
3. S.S. Muchnick, Advanced Compiler Design and Implementation, Morgan Kaufmann, ISBN: 1-55860-320-4 (1997) 
4. A.W. Appel, Modern Compiler Implementation in Java , Cambridge University Press, ISBN: 0-521-58388 (1998) 

  
  

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  شریفیدکتر   12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم
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  :مشخصات
  -:   پیشنیاز             اصلی  :نوع درس

  دارد:   پروژه            نظري: واحدنوع 
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  :هدف
در طـی ایـن درس دانـشجویان    . استبا تاکید بر روشهاي مبتنی بر مدل هاي کامپیوتري  سیستمکارایی این درس آشنایی با روشهاي ارزیابی        هدف

هاي   را در زمینه  در درس   شده    ها، در قالب پروژه و مطالعه موردي، روشهاي معرفی          تمسیسکارایی  سازي و ارزیابی      ضمن آشنایی با مبانی نظري مدل     
  .مختلف به کار خواهند گرفت

  
  : سرفصلها

  هاي صف باز و بسته شبکه )9 کارایی سازي و ارزیابی  مبانی مدل )1
  و روشهاي تحلیل آنها هاي پتري شبکه )10   و توصیف بارکاريگیري  اندازهفنون )2
  هاي پتري بسطهاي تصادفی شبکه )11  رخداد -سازي گسسته شبیه )3
  (SPNs)هاي پتري تصادفی  شبکه •  اي بر فرآیندهاي تصادفی مقدمه )4
  (GSPNs)یافته  هاي پتري تصادفی تعمیم شبکه •  هاي مارکوف و روشهاي حل آنها مدل )5
  (SANs)هاي فعالیت تصادفی  شبکه •  هاي مارکوف ارزیابی کارایی با زنجیره )6
   و سایر روشها (SPAs)یندهاي تصادفی جبر فرآ )12  قوانین عملیاتی )7
  سازي و ارزیابی کارایی ابزارهاي مدل )13  مجزا و روشهاي حل آنها هاي صف مدل )8

  

  :مراجع پیشنهادي
1. G. Bolch, S. Greiner, H. de Meer and K.S. Trivedi, Queuing Networks and Markov Chains: Modeling and 

Performance Evaluation with Computer Science Applications, 2nd Edition, John-Wiley & Sons (2006) 
2. P.J. Fortier and H.E. Michel, Computer Systems Performance Evaluation and Predictionby, Digital Press (2003) 
3. K. Kant, Introduction to Computer System Performance Evaluation, McGraw-Hill (1992) 
4. R. Jain, Art of Computer Systems Performance Analysis - Techniques for Experimental Design, Measurement, 

Simulation, and Modeling, John-Wiley & Sons (1991)  
5. B.R. Haverkort, Performance of Computer Communication Systems: A Model-Based Approach, John Wiley & 

Sons (1998) 
6. M. Ajmone Marsan, G. Balbo, G. Conte, S. Donatelli and G. Franceschinis, Modelling with Generalized Stochastic 

Petri Nets, John Wiley & Sons (1995) 
  

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  عبداللهی ازگمیدکتر   02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  

  

   هاي کامپیوتري ارزیابی کارایی سیستمسازي و  مدل: عنوان درس  05: کد درس
(Modelling and  Performance Evaluation of Computer Systems) 
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    کاويداده: عنوان درس  06: کد درس

(Data Mining) 

  
  :مشخصات

  -:   پیشنیاز             اصلی  :نوع درس
  -:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

اي سـنگین فـراهم    هـاي داده  زار مناسبی را براي تجزیه و تحلیل اطالعات و کشف و اسـتخراج روابـط پنهـان در مجموعـه                 ، اب  کاوي داده
کـارگیري   بررسی روشهاي به) 2 ( کاويادهداي  آموزش مفاهیم پایه) 1: (توان تبیین نمود هدف از این درس را در دو بخش می    . نماید  می

  .هاي کاربردي این مفاهیم در پروژه

  : سرفصلها
  داده کاويهاي  دهی الگوریتم ارزش) 6 و اعمال متداول در آن کاوي معرفی داده )1
  بندي کننده مدلهاي طبقه  )7  ها گیري داده اندازه )2
  ساز مدلهاي خوشه) 8  ها و بررسی آنها نمایش تصویري داده )3
   کاويو متنکاوي وب ) 9  ها و عدم قطعیت تحلیل داده )4
    داده کاويي آماري ها بررسی کلی الگوریتم )5

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
  

1. D.T. Larose, Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining, Wiley (2005) 
2. P.-N. Tan , M. Steinbach, and V. Kumar, Introduction to Data Mining, Addison-Wesley, ISBN: 0-32-32136-7 

(2005)  
3. S. Chakrabatri, Mining the Web: Discovering Knowledge from Hypertext Data, Elsevier Science (2003) 
4. J. Han and M. Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, ISBN: 1-55860-

489-8 (2000) 
  

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم
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  شبکهامنیت رمزنگاري و : عنوان درس  07: کد درس

(Cryptography and Network Security)  
  

  :مشخصات
  -: نیازپیش               اصلی  :نوع درس
  -:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :  تدریسهاي  جمع ساعت            3: تعداد واحد

  
  :هدف

 بـر امنیـت   اصـلی تاکیـد  . اسـت  شبکه و امنیت رمزنگاريها، فنون و ابزارهاي موجود براي  ها، روش هدف این درس، آشنایی با الگوریتم  
  .استهاي گسترده  ها در سطح شبکه داده

  
  :هاسرفصل

 MACسازي و  هاي درهم الگوریتم) 10 اي بر امنیت شبکه مقدمه )1
  امضاء رقمی و پروتکلهاي احراز هویت) 11 گذاري کالسیکرمزفنون  )2
  کاربردهاي احراز هویت) DES 12رمزهاي بلوکی و  )3
  امنیت پست الکترونیکی) 13  (AES)ها  استاندارد رمزگذاري داده )4
 IPامنیت ) 14  مطالبی بیشتر پیرامون رمزهاي متقارن )5
  امنیت وب) 15   استفاده از رمزگذاري متقارنمحرمانگی با )6
 (intruders)نفوذگران ) RSA  16رمزگذاري کلید عمومی و  )7
 (malicious software)افزارهاي مخرب  نرم) 17  مدیریت کلید )8
 (firewalls)هاي دیوارآتش  سیستم) 18  سازي احراز هویت پیغام و توابع درهم )9

  

  :مراجع پیشنهادي
1. W. Stallings, Cryptography and Network Security Principles and Practices, 4th ed., Prentice-Hall (2005) 
2. M. Bishop, Introduction to Computer Security, Addison-Wesley (2005)  
3. E. Cole, R. Krutz and J.W. Conely, Network Security Bible, Wiley (2005) 

  
    مهر مهر مهرمحلمحلمحل   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  



 20   پردازش توزیعی سرفصل درسهاي زمینه تخصصی  

ل  ۲۲--۳۳ ر ل       ر ی      ھاھا       ه  ی       ز ه  وز         ز زش  وزا    د زش    ییا    د
  

  اي محاسبات گرید و خوشههاي محیط: عنوان درس  11: کد درس
(Grid and Cluster Computing Environments)  

  
  :مشخصات

   و کامپایلرپیشرفتههاي توزیعی سیستم :   پیشنیاز          تخصصی  :نوع درس
  -:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

اري بـراي نـرم افزارهـاي ایجـاد شـونده در            ساختار معم . در این درس مفاهیم گرید و محاسبات گریدي مورد بررسی قرار داده می شود             
  .سطح گرید و بخصوص مدیریت منابع در گرید بسیار حایز اهمیت می باشند

  
  :سرفصلها

   گریديساز بومی) 6 اي هاي گرید و خوشه اي بر محاسبات در شبکه مقدمه )1
  یدها در گر مدیریت داده  )7 هاي گرید ها براي اجرا بر روي شبکه سازي الگوریتم آماده )2
افزارهاي مورد استفاده در  ها و نرم هایی از بسته نمونه) 8 افزاري گرید  و میان افزارهاي نرمهاابزار )3

  گرید
    مدیریت منابع در گرید )4
    هاي گرید امنیت در شبکه )5

  

  :مراجع پیشنهادي
1. I. Foster and C. Kesselman, The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure, 2nd ed., Morgan Kaufmann, ISBN: 1-558-

60933-4 (2003) 
2. F. Berman, G. Fox and T. Hey, Grid Computing: Making the Global Infrastructure a Reality, John Wiley & Sons, ISBN: 0-470-

85319-0 (2003) 
3. J. Nabrzyski, J.M. Schopf and J. Weglarz, Grid Resource Management: State of the Art and Future Trends, Kluwer Academic 

Publishers, ISBN: 1-402-07575-8 (2003) 
 
  

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  



 21   پردازش توزیعی سرفصل درسهاي زمینه تخصصی  

  
  کامپایلرهاي موازي کننده: عنوان درس  12: کد درس

(Supercompilers)  
  

  :مشخصات
  کامپایلر پیشرفته: پیشنیاز           تخصصی  :نوع درس
  -:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف
ها  هاي ترتیبی به برنامه    هاي ترتیبی و تبدیل و زمانبندي برنامه        این درس آشنایی با روشهاي استخراج خودکار توازي از متن برنامه           هدف

  .هاي موازي است دازندهبا قابلیت اجرا بر روي پر
  

  :سرفصلها
  روشهاي حل دستگاه معادالت خطی) 7 تولید گراف جریان )1
  روشهاي حل دستگاه نامعادالت) 8 اي تشخیص وابستگیهاي داده )2
  ها بندي فضاي تکرار حلقه  کاشی )9 تشخیص وابستگیهاي کنترلی )3
  ه در فضاي تکرار حلقWavefront تشخیص خطوط  )10  ایجاد گراف وظایف )4
  هاي موازي زمانبندي حلقه) 11  زمانبندي پویا و ایستاي گراف وظایف )5
    هاي ترتیبی اي بین تکرارهاي حلقه وابستگیهاي داده )6

  

  :مراجع پیشنهادي
1. Allen, R., and Kennedy, K., Optimization Compilers for Modern Architectures, Morgan Kaufmann Publishers 

(2002) 
2. Lawrence Rauchwerger ,Languages and Compilers for Parallel Computing, Springer ISBN 3-540-21199-3 (2004) 
3. Zimaand, H. and Chapman, B., Supercompiler for Parallel and Vector Computers, ACM Press, ISBN: 0-262-

73082-0 (1991) 
4. Gelernter, D., Nicolau, A. and Padua, D., Languages and Compilers for Parallel Computing, MIT press, ISBN 0-

262-57080-7 (1990) 
1. Wolfe, M. J., High Performance Compilers for Parallel Computing, Addison-Wesley  (1996) 

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  

  



 22   پردازش توزیعی سرفصل درسهاي زمینه تخصصی  

  
  اصول پایگاه داده هاي توزیعی و سیار : عنوان درس  13: کد درس

(Fundamentals of Distributed and Mobile Databases)  
  

  :مشخصات
  هاي پیشرفته پایگاه داده: پیشنیاز            تخصصی  :نوع درس
  -: پروژه                نظري: نوع واحد
 22 : جمع ساعات تدریس                3: تعداد واحد

  
  :هدف

ي سیار مورد بررسی قرار داده سیستمهاي استفاده کننده از پایگاه داده ها   معماري   ی توزیع يدر این درس پس از توصیف انواع معماریها       
  .  می شود

  
  :سرفصلها

 مدیریت تراکنشهاي توزیعی) 6  هاي توزیعی اي بر پایگاه داده مقدمه )1
 هاي سیار اي بر پایگاه داده  مقدمه )7 هاي توزیعی معماري )2
 هاي توزیع شده سیار معماري) 8 طراحی سیستمهاي توزیعی )3
 هاي سیار  پردازش پرس و جو در پایگاه داده )9 نهاي توزیعی همگون و ناهمگو پایگاه داده )4
   پردازش پرس وجوهاي توزیعی )5

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. Wuian Lin, B. Veeravalli, Object Management in Distributed Database Systems for Stationary and Mobile 

Computing: A Competitive Approach, Springer, 183 pages (2003) 
2. M.T. Ozsu, Principles of Distributed DBSs, 2nd ed., Prentice-Hall (1999) 
3. V. Kumar, Mobile Database Systems, John Wiley & Sons Inc, ISBN:  0471467928, 320 Pages ( 2006) 
4. K. Donald, Managing Distributed Databases: Building Bridges between Database Islands, John Wiley & Sons, 

(1995) 
  
  

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
   مراجع اصالح شوند:دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
  دکتر پارسا  7/11/85  بازنگري سوم

  

  



 23   پردازش توزیعی سرفصل درسهاي زمینه تخصصی  

  
  یمس بیگرحسسنجش توزیعی در شبکه هاي : عنوان درس  14: کد درس

(Wireless Sensor Networks) 

  
  :مشخصات

  هاي توزیعی سیستم: نیاز  پیش                      تخصصی  :نوع درس
  ندارد:   پروژه            نظري: نوع واحد
 22 :  تدریسهايت  جمع ساع            3: تعداد واحد

  
  :هدف

هـا ارایـه      بردها، و مالحظات اساسی کمـی و کیفـی اینگونـه شـبکه            ها، کار ویژگی. سیم است هاي حسگر بی  هدف این درس آشنایی با فناوري شبکه      
  .شوند می

  :هاسرفصل
  کنترل قابل اطمینان ازدحام و ارسال  )10  سیمگر بیهاي شبکه هاي حسویژگی )1
   سیارسیمبیگرهاي حس  )11   معماري مبتنی بر کاربرد–سیم بیگرهاي حس کاربردهاي شبکه )2
   هماهنگ سازي –گر  عملسیمبیگر هاي حس  شبکه  )12  سیم بیگرهاي حس اصول طراحی شبکه )3
 قابلیت اطمینان در  –برقراري ارتباطات از طریق تبادل داده و پیام  )4

   بررسی عملی یک شبیه ساز در قالب یک پروژه درسی  )13  تبادل اطالعات

    ها و تبادل پیغام مسیریابی براي گردآوري داده )5
    سیمبی گرهايتعیین مکان حس )6
    رژيمدیریت ان )7
   سیم بیگرهاي حس سازي شبکه برنامه  )8
    سیم بیگرهاي حس امنیت شبکه )9
  

  :مراجع پیشنهادي
1. I. Stojmenovic, Handbook of Sensor Networks: Algorithms and Architectures, ISBN: 0471684724, 

Wiley-Inter Science (2005) 
2. F. Zhao and L. Guibas, Wireless Sensor Networks: An Information Processing Approach, ISBN: 1-

55860-914-8,  Morgan Kaufman (2004) 
3. N. Bulusu and S. Jha, Wireless Sensor Networks: A Systems Perspective, ISBN 1580538673, Artech 

House (2005) 
4. C. Siva, R. Murthy and B.S. Manoj, Ad Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols,   

ISBN: 013147023X, Prentice-Hall PTR (2004) 
  

  محل مهر  شرح تغییرات  تاریخ  ویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  

  



 24   پردازش توزیعی سرفصل درسهاي زمینه تخصصی  

  
   توزیع شدهسیمگر بی شبکه هاي حسپردازش اطالعات براي: عنوان درس  14: کد درس

(Information Processing for Wireless Sensor Networks)  

  
  :مشخصات

  سیمبی هاي حسگر شبکه:   همزمان          تخصصی  :نوع درس
  دارد:   پروژه            عملی: نوع واحد
  16 :  آزمایشگاههاي  جمع ساعت            1: تعداد واحد

  
  :هدف

  .این درس داراي یک پروژه عملی است.  سیم است هاي حسگر بی شده در حوزه شبکه هاي توزیع هدف این درس آشنایی الگوریتم
  

  :هاسرفصل
 سیم بیگرهاي حس سازي در شبکه ذخیره )2  سیم بیگرهاي حس ردگیري به وسیله شبکه )1
  بی سیمگرهاي حس دهنده درشبکه شده بدون سرویس هاي توزیع الگوریتم )4  سیم بیگرهاي حس ر شبکه دکنترل توزیع شده )3
  سیمبیگر هاي حس پذیري خطا در شبکهتحمل )6  سیم گر بی هاي حس سازي شبکه مدل )5
  سیمبیگر هاي حس کنترل توپولوژي در شبکه )8  هاي مرتبط  و الگوریتمغبار هوشمند )7
  گرهاي حس پراکنده کردن بهینه گره )10  سیم بیگرهاي حس شبکهخودمختاري  )9

  بررسی عملی یک زبان ،سیستم عامل و اموالتور در قالب یک پروژه درسی )MAC  12هاي الیه  ها و الگوریتم بررسی مختصر روش )11
 سیم بیگرهاي حس سازي در شبکه ذخیره )14  سیم بیگرهاي حس شبکهپوشش در  )13
  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
5. P. Santi, Topology Control in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks, ISBN: 0-470-09453-2, John Wiley 

& Sons (2005) 
6. M. Ilyas and I. Mahgoub, Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems, 

ISBN: 1-55860-914-8,  CRC PRESS (2005) 
7. N. Bulusu and S. Jha, Wireless Sensor Networks: A Systems Perspective, ISBN 1580538673, Artech 

House (2005) 
8. C. Siva, R. Murthy and B.S. Manoj, Ad Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols,  ISBN: 

013147023X, Prentice-Hall PTR (2004). 
   

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  

  



 25   پردازش توزیعی سرفصل درسهاي زمینه تخصصی  

  
  محاسبات فراگیر و خودمختار: عنوان درس  16: کد درس

(Pervasive and Autonomous Computing) 

  
  :اتمشخص

  هاي توزیعی سیستم: نیاز  پیش          تخصصی  :نوع درس
  -:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :  تدریسهاي  جمع ساعت            3: تعداد واحد

 
  :هدف

-هاي نمونه ها، مفاهیم اولیه، اجزا و نکات مطرح در محاسبات فراگیر است تا حدي که بتوان سیستم             هدف از این درس آشنایی با ویژگی      
  . را بررسی کرد آنهاسیم را طراحی نمود و مسائل ممکن سیار و بییاز نوع ا

  
  :هاسرفصل

  اشیاء متحرك و مدیریت مکان اشیاء ) 7  افزار و فناوري مورد استفاده براي محاسبات فراگیر معماري نرم )1
  انرژي الزم براي محاسبات ) 8  هاي مبایل و مکانیابی تلفنGPSهاي  سیستم )2
  هماهنگی زمانی) 9  گرهاگر و مدیریت داده هاي حسسهاي ح دستگاه )3
  ها روشهاي کشش و فشار براي توزیع داده) RFID   10کاربرد فناوري  )4
  ها  ها و دادهکنترل پیوسته درخواست) 11  هاي وابسته به مکانسرویس )5
  افزاري هاي نرمعامل)  12  هاي محاسباتی سیار دستگاه )6
  

  :مراجع پیشنهادي
1. F. Adelstein et al, Fundamentals of Mobile and Pervasive Computing, ISBN: 0071412379, McGraw-Hill 

(2004) 
2. P. Korhonen, Pervasive Computing: The Mobile World, ISBN: 3540002189, Springer (2003) 
3. M. McCullough, Digital Ground: Architecture, Pervasive Computing, and Environmental Knowing, 

ISBN: 0262134357, MIT-Press (2004) 
  

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  

  
  



 26   پردازش توزیعی سرفصل درسهاي زمینه تخصصی  

  
  
  

  :مشخصات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :منابع و مراجع پيشنهادي 
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   غييراتغييراتغييراتشرح تشرح تشرح ت   تاريختاريختاريخ   ويرايشويرايشويرايش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوين اوليه

  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم

      بازنگري سوم

  

                     

  :                                                                                               پيشنياز اصلي   :نوع درس 
  : پروژه                                                        نظري: نوع واحد 

 ٤٨:                                   جمع ساعات تدريس             ٣: تعداد واحد 

  :هدف 
براي اين منظور مواردي مثل .  در اين درس مباني سيستمهاي توزيعي، موازي و همروند مورد بررسي قرار مي گيرد
پروتکلهاي ارتباطي در سطح . همکاري کدهاي توزيع شده، نخ ها، فراخوانيها از راه دور و ارسال پيام مطرح مي شود

 . اين درس مطرح مي باشندشبکه و برنامه نويسي شبکه نيز در 
  

  : سرفصلها 
  پروتکلها، اليه بندي و کنترل جريان  -٦  تکنيهاي جاوا براي برنامه سازي همروند -١
   عمليات راه دور -٧    روشها و سيستمهاي پردازش توزيعي-٢
  وب سرويسها  -٨  برنامه سازي شبکه -٣
  سيستمهاي بالدرنگ   -٩      امکانات سيستم عامل براي برنامه سازي همروند-٤
    امکانات سخت افزاري براي ايجاد همروندي  -٥
  

1. J. Bacon, Concurrent Systems: An Integrated Approach to Operating Systems, Distributed Systems and Databases,  
1. 3rd ed, ISBN: 0321117883, Open University Edition (2002) 
2. H. Gomaa, Designing Concurrent, Distributed and Real-Time Applications, ISBN: 0201657937, Addison-Wesley 

(2000) 
3. M.L. Liu, Distributed Computing International Edition, Pearson Addison Wesley (2004) 
4. Z. Manna, A. Penueli, The Temporal Logic of Reactive and Concurrent Systems, ISBN: 0-387-97664-7, Springer-

Verlag (1991) 
5. S. Schneider, Concurrent and Real Time Systems, ISBN: 0471623733, John Wiley & Sons (1999) 
 

                                Concurrent Systems         سيستمهاي همروند  :عنوان    ١٧: كد درس
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  :مشخصات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :منابع و مراجع پيشنهادي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محل مهر  شرح تغييرات  تاريخ  ويرايش
      تدوين اوليه

      بازنگري اول
      بازنگري دوم

      بازنگري سوم

  

    :                                                                           پيشنياز اصلي   :وع درس ن
  :   پروژه                              نظري: نوع واحد 

  ٤٨:               جمع ساعات تدريس             ٣: تعداد واحد 

  : هدف 
هدف از اين درس آشنايي با روشهاي فرمال براي توصيف همروندي در عملکرد برنامه ها و پياده سازي سيستمهاي 

بدين ترتيب . همچنين روشهاي اثبات صحت توصيفهاي ايجاد شده مورد بررسي قرار مي گيرد. همروند مي باشد
  . اد مستندات علمي آشنايي مي يابنددانشجويان با چگونگي حل مسايل با ايجاد همروندي و ايج

  
  : سرفصلها 

    و اثبات درستي آنها CCS قوانين معادله براي -۹  مقدمه اي بر سيستمهاي همروند و توزيع شده  -١
   تکنيکهاي استدالل معادله اي-۱۰  مفاهيم همروندي، ارتباطات و اشياء متحرک -٢
   شبيه سازي دو طرفه ضعيف و قوي-۱۱  اطات و همرونديانگيزه هاي ايجاد تئوريهاي فرمال براي ارتب -۳
   تجانس ضعيف و قوي-۱۲  مدلسازي ارتباطات و همروندي -٤
   استدالل ترکيبي-۱۳  قوانين گذر، درختهاي استنتاج و گرافهاي گذر آشنايي با -٥
   نمونه هاي عملي براي مدلسازي ارتباطات و همروندي-۱۴  جبر فرايند -٦
 Calculus of Communication)تمهاي ارتباطي محاسبات سيس -٧

Systems)  
  

     قوانين معادله  و استدالل جبري -٨
 

1. R. Milner, Concurrency and Communication, ISBN: 0131150073, Prentice-Hall (1989) 
2. C.A.R. Hoare, Communicating Sequential Processes, ISBN: 0131532898, Prentice-Hall (1985) 
3. J.C. Baeten and W.P. Weijland, Process Algebra, ISBN: 0521400430, Cambridge University Press (1990) 
4. C. Fencott, Formal Methods for Concurrency, Thomson Computer Press (1996) 
5. A.W. Roscoe, The Theory and Practice of Concurrency, ISBN: 0136744095, Prentice-Hall (1997) 
6. S. Schneider, Concurrent and Real-time Systems, ISBN: 0471623733, Wiley (2000) 
7. W. Fokkink, Introduction of Process Algebra , ISBN: 354066579X, Springer (2000) 
8. C. Stirling, Modal and Temporal Properties of Processes, ISBN: 0387987177, Springer (2001) 

 

  Communication and Concurrency                   ارتباطات و همروندي: عنوان   ١٨: كد درس
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ل  ۳۳--۳۳ ر ل       ر ی      ھاھا       ه  ی       ز ه  ل  م   دل دل         ز ل  م ح  سازی و  ر   ح  سازی و  اا  ر  اا     
 

  افزار مهندسی کارایی نرم: عنوان درس  21: کد درس
(Software Performance Engineering) 

  
  :مشخصات

  ارزیابی کارایی سازي و مدل: نیاز  پیش          تخصصی  :نوع درس
  دارد:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :  تدریسهاي  جمع ساعت            3: تعداد واحد

  
  :هدف
 و روشـهاي  SPEبراي این منظـور متـدولوژي   . استریزي ظرفیت  و طرح افزارها    کارایی نرم روشهاي مهندسی   این درس آشنایی با      هدف

  . گیرد افزارها مورد مطالعه قرار می هاي معماري نرم ي کارایی از مدلها بدست آوردن مدل
  

  :سرفصلها
تحلیل کارایی در فرآیند تولید  :افزار مهندسی کارایی نرم) 1

، مدل SPE)(افزار  نرم افزار، متدلوژي مهندسی کارایی نرم
 مدل اجرائی سیستم افزار،  اجرائی نرم

هاي کارایی از توصیف مدل  رویکردهاي استخراج مدل) 2
UMLافزاري   معماري نرم  

  رویکردهاي مبتنی بر الگوهاي معماري) 3

:  و فازهاي آنCP معرفی متدولوژي: ریزي ظرفیت طرح) 4
سازي حجم بارکاري،  شناسائی وضعیت موجود، توصیف و مدل

هاي شبکه، توسعه و تدوین مدل کارکرد  وارسی و کالیبراسیون
بینی کارکرد و  سیستم وارسی و کالیبراسیون مدل کارکردي، پیش

 توانایی در آینده، توسعه و تدوین مدل و پیش بینی هزینه ها، تجزیه
  ر مقابل کارکرد و توانائی مورد نیازو تحلیل مدل د

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. C.U. Smith, Performance Engineering of Software Systems, Addison- Wesley (1990) 
2. R. Sahner, K. Trivedi and A. Puliafito, Performance and Reliability Analysis of Computer Systems- An 

Example-Based Approach Using the SHARPE Package. Kluwer Academic Publishers (1996) 
3. C.U. Smith and L. Williams, Performance Solutions: A Practical Guide to Creating Responsive, 

Scalable Software, Addison-Wesley (2002) 
4. D.A. Menascé, W.A.F. Almeida and L.W. Dowdy, Performance by Design: Computer Capacity 

Planning by Example, Prentice Hall (2004) 
5. OMG, UML Profile for Schedulability, Performance, and Time Specification, www.omg.org   
 

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم

  

http://www.omg.org
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  یشهاي واکن یابی سیستم بررسی مدل و درستی: عنوان درس  22: کد درس

(Model Checking and Verification of Reactive Systems) 

  
  :مشخصات

  ارزیابی کارایی  سازي و مدل:   پیشنیاز          تخصصی  :نوع درس
  دارد:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف
در طی این درس . است) همروند و توزیعی(ي واکنشی ها یابی سیستم سازي، توصیف، بررسی مدل و درستی این درس آشنایی با روشهاي مدل   هدف

یابی با روشهاي بررسـی مـدل،    ها با منطق زمانی و درستی هاي همروند، توصیف خصوصیت  سازي سیستم   دانشجو ضمن آشنایی با مبانی نظري مدل      
  .ها خواهد پرداخت یابی این سیستم در قالب چندین پروژه و مطالعه موردي به توصیف و درستی

  
  :فصلهاسر

 ها یابی سیستم مبانی بررسی مدل و درستی )1
هاي متنی، جبرهاي  هاي گذار، مدل سیستم: هاي همروندي مدل )2

تور، مسایل هاي پتري، مدل آک ، شبکه)CSP ،CCS(فرایندي 
سازي،  ارزي رفتاري، عدالت ضعیف و قوي، همگام معنایی، هم

 ارتباطات، 

، سیستم اثبات (CTL, LTL) منطقهاي زمانی : وارسی الگو)4
 و (OBDDs)استنتاجی، دیاگرامهاي تصمیم دودویی مرتب 

 کاربردهاي آن

سازي و   روشهاي بررسی مدل، ابزارهاي مدل:بررسی مدل) 5   اي، منطق مسندي  منطق گزاره:هاي پایه منطق )3
 ها یابی سیستم درستی

  

  :مراجع پیشنهادي
1. E. Clarke, O. Grumberg and D.A. Peled: Model Checking, The MIT Press (1999) 
2. R. Alur and T.A. Henzinger, Computer-Aided Verification, Draft (1999) 
3. Z. Manna and A. Pnuelli, The Temporal Logic of Reactive and Concurrent Systems: Specifications, 

Springer-Verlag (1991) 
4. Z. Manna and A. Pnueli, Temporal Verification of Reactive Systems: Safety, Springer Verlag (1995) 
5. K. Schneider, Verification of Reactive Systems: Formal Methods and Algorithm, Springer (2003) 
6. C.A.R Hoare, Communicating Sequential Processes (2004) 

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم
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  ها توصیف صوري و درستی یابی برنامه: عنوان درس          23: کد درس

(Formal Specification and Verification of Programs)                    
  

  :مشخصات
  ارزیابی کارایی  سازي و مدل:   پیشنیاز          تخصصی  :نوع درس
  دارد:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف
در طـی ایـن درس دانـشجو ضـمن     . و کاربردهـاي آن اسـت  این درس آشنایی با روشهاي صوري توصیف و درستی یابی برنامه ها              هدف

آشنایی با مبانی نظري موضوع و زبانهاي صوري توصیف و فنون درستی یابی برنامه ها، در قالب مطالعات موردي بـه اسـتفاده از مطالـب     
  .آموخته شده در زمینه هاي مختلف خواهد پرداخت پرداخت

  
  :سرفصلها

  ها دنباله) 10 توصیف غیرصوري )1
  نوع آزاد) 11 ا توصیف صوريچر )2
    (schema)شما  )9 ها جبر گزاره )3
  عملیات روي شماها) 12  جبر محموالت )4
 (promotion)ارتقاء ) 13  تساوي )5
  ارتقاء چندگانه) 14  مجموعه ها )6
  پیش شرط) 15  تعاریف )7
  مطالعات موردي و کاربردها) 16  ها رابطه )8
    توابع )9

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. J. Woodcock and J. Davies, Using Z: Specification, Refinement and Proof, Prentice-Hall (1996) 
2. A. Diller, Z - An Introduction to Formal Methods, 2nd ed., Wiley (1994) 
3. ISO/IEC 13565, Z Formal Specification Notation – Syntax, Type System and Semantics, 1st ed., ISO/IEC (2002) 

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم
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  پذیر هاي اتکاءافزار نرمطراحی : عنوان درس  24: کد درس

(Dependable Software Design) 
  

  :مشخصات
  -: نیاز  پیش          تخصصی  :نوع درس
  دارد:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

بـراي ایـن منظـور مـروري بـر مـسایل            . افزار و مسایل مرتبط با آن اسـت         هدف این درس، آشنایی دانشجویان با مفاهیم اتکاءپذیري نرم        
آوردن تجربـه، دانـشجویان بـراي     تـر و بدسـت   براي نیل به درك عمیق. شود ، حصول و ارزیابی آن انجام می مهندسی اتکاءپذیري، تعریف  

  .شوند هایی در این زمینه راهنمایی می ها و پروژه انجام تمرین
  :هاسرفصل

  ها سازي زمان اجراي برنامه نقاط بررسی و مدل ) 8 ها مبانی اتکاءپذیري سیستم )1
  شده هاي ترمیم توزیع طرح بلوك ) 9 هاي ترمیممفهوم بلوك )2
  افزاري با تنوع طرح تحمل خطاي نرم ) 10 نگارشی-nسازي   برنامهروش )3
  کاربرديافزاري در الیه تحمل خطاي نرم ) 11 افزار مسایل معماري در تحمل خطا در نرم )4
 هاي عامل یستمافزاري در س تحمل خطاي نرم ) 12 افزاري مدیریت استثنائات براي تحمل خطاهاي نرم )5
  پذیري خطا افزاري براي حصول تحمل درج خطاي نرم  )13 سازي اتکاءپذیري مدل )6
   هزینه و قیمت در اتکاءپذیرييمقابله ) 14 هاي پاداش تصادفی شبکه )7

  

  :مراجع پیشنهادي
1. M.R. Lyu, Software Fault Tolerance, John Wiley & Sons (2005) 
2. L.L. Pullum, Software Fault Tolerance: Techniques and Implementation, Artech House, Norwood (2001) 
3. M. Xie, Y.-S. Dai and K.-L. Poh, Computing System Reliability: Models and Analysis, Kluwer Academic Publishers 

(2004) 
4. D. Crowe (ed.), Design for Reliability, CRC Press (2001) 
5. B.W. Johnson, Design and Analysis of Fault-Tolerant Digital Systems, Addison-Weseley (1989) 
6. J.-C. Geffroy and M. Gilles, Design of Dependable Computing Systems, Kluwer Academic Publishers (2002) 

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم
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  افزار و تضمین کیفیت گیري نرم اندازه: عنوان درس  25: کد درس

(Software Measurement and Quality Assurance)  
  

  :مشخصات
  -: پیشنیاز            تخصصی  :نوع درس
  دارد:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

ی اطالعات کم(quantitative)افزاري حیاتی  این اطالعات در باره نیازمندیهاي یک سیستم نرم. افزارها هستند  داراي اهمیت کلیدي در توسعه نرم
تواند معیارهاي کمی در خصوص کیفیت   بندي گامهاي توسعه، پیگیري پیشرفت و کیفیت یک فرآیند و محصول کمک نموده و می                بوده و به اولویت   

اء فرآیند توسـعه را  زیرا امکان ارزیابی کیفیت و ارتق  . افزار داراي نقش اساسی است      افزار در مهندسی نرم     گیري نرم   اندازه. یک محصول را فراهم نماید    
افـزار در    گیـري نـرم     افزار و نحوه تاثیر انـدازه       هدف این درس آشنایی دانشجویان با مهمترین کاربردهاي اطالعات کمی در توسعه نرم            . کند  فراهم می 

هاي نظـري، فنـی و    دیدگاه. رفتگیري مطالعه شده و در عمل مورد استفاده قرار خواهند گ         هاي اندازه   نظریه. افزار است   هاي توسعه نرم    کاهش هزینه 
  .افزار مورد بحث قرار خواهد گرفت گیري نرم مدیریتی اندازه

  
  :سرفصلها

  گرا  استفاده از نظریه طبقه براي استخراج معیارهاي شئ) 6 افزار گیري در مهندسی نرم نقش اندازه )1
  گیري هاي قابلیت اطمینان و انازه مدل) 7 افزار گیري نرم اصول اندازه )2
  هاي تخمین هزینه و تالش مدل) 8 گیري یه اندازهنظر )3
  معیار-پرسش-نگرش هدف: گیري برنامه اندازه) 9  افزاري اعتبارسنجی معیارهاي نرم )4
  افزار گیري نرم مباحث جدید در اندازه) 10  افزار گیري و چرخه عمر نرم اندازه )5

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. J.C. Munson, Software Engineering Measurement, ISBN: 0849315034, Auerbach Publications (2003) 
2. N.E. Fenton and S.L. Pfleeger, Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach, , 2nd ed., PWS Publishing 

(1998) 
3. S.L. Pfleeger, Software Engineering: Theory and Practice, Prentice-Hall (1998)  
4. S.A. Whitmire, Object Oriented Design Measurement, Wiley (1997) 

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم
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  افزار سازي و تحلیل نرم مباحث پیشرفته در مدل: عنوان درس  26: کد درس

(Advanced Topics in Software Modeling and Analysis) 

  
  :مشخصات

  ارزیابی کارایی سازي و  مد:   پیشنیاز          تخصصی  :نوع درس
  دارد:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

  . تافزار اس سازي و تحلیل نرم ارائه جدیدترین موضوعات پژوهشی در زمینه مدلهدف این درس 
  

  :سرفصلها
  .در هر نیمسال مبتنی بر جدیدترین موضوعات مرتبط توسط مدرس تنظیم شده و به تایید گروه خواهد رسید

  
  

  :منابع و مراجع پیشنهادي

  .در هر نیمسال توسط مدرس تنظیم شده و به تایید گروه خواهد رسید 

 

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
   پارسادکتر  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم
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ل      ۴۴--۳۳ ل      ر یھاھا    ر ه  ی          ز ه  ی            ز ی   ند ر    م  م   ند اا  ر  اا     
  

  افزاري هاي نرم مدیریت پروژه: عنوان درس  31: کد درس
(Software Project Management) 

  
  :مشخصات

  پایگاه داده پیشرفتھ- : پیشنیاز           تخصصی  :نوع درس
  :   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

  .هاي فناوري اطالعات از دیدگاه مدیریت مراحل با کمک یک ابزار پشتیبانی است   ارائه کلیه مراحل اجراي پروژههدف این درس
  

  :سرفصلها
  هاي کاري تشکیل گروه) 6 عریف پروژهشروع فعالیت ت )1
  ارائه برنامه ریزي پروژه) 7 بررسی سابقه و حوزه پروژه )2
  اجراي پروژه در قالب برنامه تدوین شده) 8 کارسازي پروژه نزد مدیریتها )3
  اعمال کنترلهاي کیفی و مدیریت تیمهاي کاري) 9  تدوین بودجه )4
  ژهاتمام پرو) 10   تجزیه پروژهرتدوین ساختار امو )5

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. J. Philips, IT Project Management: On track From Start to Finish, McGraw-Hill (2002) 
2. K. Schwalbe, Infromation Technology Project Management, 2nd Edition, Course Technology (2001) 
3. R. Murch, Project Management: Best Practices for IT Professionals, Prentice Hall (2000) 

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم
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  (Software Architectures)افزار  هاي نرم معماري: عنوان درس  32: کد درس

  
  :مشخصات

  --: پیشنیاز            تخصصی  :نوع درس
  --:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

  .افزار است سازي معماري نرم  و پیاده توصیفهدف از این درس آشنایی دانشجویان با روشهاي طراحی، مدلسازي،
  

  :سرفصلها
  توصیف صوري و تحلیل معماري) 6 افزار افزار در مهندسی نرم ي نرممعمار )1
  معیارهاي ارزیابی معماري) 7 روشهاي توصیف معماري )2
  معماري مبتنی بر مدل) 8 سبکهاي معماري )3
   الگوهاي معماري )9  ها اتصال دهنده )4
    سازي تبدیل معماري به کد پیاده )5

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. M. Shaw and D. Garlan, Software Architecture: Perspectives on an Emerging Discipline, Prentice-Hall (1996) 
2. T.A. Powell, Web Site Engineering: Beyound Web Site Design, Addison Wesely  (1998) 
3. P. Clements et al, Documenting Software Architectures: Views and Beyond, Addison-Wesley (2002) 
4. J. Bosch, M. Gentelman, C. Hofmeister and J. Kuusela (eds.), Software Architecture: System Design, Development 

and Maintenance, Kluwer (2003) 

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  هی ازگمیدکتر عبدالل  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم
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  افزار الگوهاي طراحی نرم: عنوان درس  33: کد درس

(Software Design Patterns) 

  
  :مشخصات

  --:   پیشنیاز          تخصصی  :نوع درس
  --:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

هدف از ایـن در آشـنایی بـا الگوهـاي شـناخته      . الگوها امکان استفاده مجدد از تجربیات موجود در طراحی سیستمها را فراهم نموده اند         
  . شده و چگونگی بکارگیري آنها جهت طراحی سیستمها است

  
  :سرفصلها

 (Structured) الگوهاي ساختاري )6 وهاگتعریف لبکو و علت ایجاد ال )1
 (Behavioural) الگوهاي رفتاري )7 وهاگ روشهاي بکارگیري البررسی )2
   )8 ویژگیهاي یک الگو )3
  )9 همکاري الگوها یا یکدیگر )4
  )10 (Creational)الگوهاي ایجادي  )5

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides, Desighn Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software (Addison-

Wesley Professional Computing Series), Addison-Wesley Professional; ISBN-10: 0201633612, 395 pages (1995)  
2.  Eric Freeman, Elisabeth Freeman, Kathy Sierra, Bert Bates, Head First Design Patterns, ISBN : 0-596-00712-4,  ORE]LLY, 691 pages ( 2004) 

3. Jean-Marc Jézéquel, Michel Train  Christine Mingins, Design Patterns and Contracts, Addison-Wesley, ISBN 0201309599, paes: 368 (1999) 
4. Michael Mahemoff, ,Ajax Design Patterns, ISBN: 0596101805, OREILLY, 635 pages (2006) 
5. James W. Cooper, C# design patterns: A Tutorial, ISBN: 0201-844-53-2, Addison Weslley Professional, 416 pages (2006)  

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم
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  طراحی رابط کاربر: عنوان درس  34: کد درس

(User Interface Design) 

  
  :مشخصات

  --:   پیشنیاز          تخصصی  :نوع درس
  --:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

هاي کامپیوتري، به نحوي است کـه بـه سـادگی قابـل یـادگیري و       هاي کاربر سیستم    روشهاي طراحی رابط   هدف از این درس آشنایی با     
  .استفاده باشند

  
  :سرفصلها

   فرایند طراحی بر اساس وظایف)6 مقدمه اي بر ارتباط انسان با ماشین )1
  اي  طراحی رابطهاي نمایه)7 و کاربرانسان، ماشین :  مبانی ارتباط انسان با ماشین )2
  روشهاي کیفی:  ارزیابی رابطها)8  کامپیوتر–مدلهاي رفتاري انسان  )3
   مدیریت دامنه کاربردي)9 درك کاربرها و وظایف آنها )4
   محوریت کاربر: طراحی ارتباط انسان با ماشین )5

  

  
  :منابع و مراجع پیشنهادي

1. W. Kovach, User Interface Design For Delphi, ??? (2002) 
2. A. Dix, Human-Computer Interaction, 2nd Edition, Prentice Hall (2001) 
3. D.J. Mayhew, The Usability Engineering Lifecycle: A Practitioner's Handbook for  User Interface Design, Morgan 

Kaufmann (2000) 
4. C. Lewis and J. Rieman, Task-Centered User Interface Design A Practical Introduction, IT TechnoSphere.Net 

(2001) 

   
  

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم
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  هاي مجازي ماشین: ن درسعنوا  35: کد درس
(Virtual Machines) 

  
  :مشخصات

  کامپایلر پیشرفته-: نیاز  پیش          تخصصی  :نوع درس
  --:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :  تدریسهاي  جمع ساعت            3: تعداد واحد

  
  :هدف

-هـاي  سـخت    کند تا بدینوسیله برمحدودیت   ل می سازي را به کل یک ماشین محاسباتی اعما       هاي مجازي مفهوم مجازي   فناوري ماشین 
هـاي   ماشـین  .افـزار را فـراهم کنـد      افزارهاي مختلف فایق آمده و سطح باالتري از انعطاف و قابلیت حمل نرم            سختافزاري و عدم تطابق     

ي ایـن فنـاوري بـراي    ربارهاند و لذا دارا بودن دانش فنی الزم دمجازي یکی از عناصر اصلی در طرح هر سیستم کامپیوتري امروزي شده   
هاي کـسب شـده و   هاي مجازي که حاصل تجمیع فناوريهاي ماشینفناوريدر این درس    . موفقیت هر سیستم کامپیوتري حیاتی است     

  . شوندباشد ارایه میسازي و معماري کامپیوتر میهاي برنامهي سیستم عامل، زباناعمال شده در سه حوزه
  :هاسرفصل
   سازي سطح باالهاي برنامه زبانهاي مجازي ماشین)6 ي مجازيهاکلیات ماشین )1
  هاي مجازي سیستمی ماشین)7 ي دو دوییتفسیر و ترجمه: اموالسیون )2
  هاي جدید فناوريهاي مجازي در حوزه کاربرد ماشین)8 هاي پویااي و مترجمپردازه هاي مجازيماشین )3
   بهینه سازي پویا )4
   حی کمک طراهاي مجازيماشین )5

  

  :پیشنهاديمنابع و مراجع 
1. J. Smith and R. Nair, Virtual Machines: Versatile Platforms for Systems and Processes, Elsevier, 

Hardbound, ISBN: 1-55860-910-5, 656 pages, 2005. 
2. I. D. Craig, Virtual Machines, Springer, ISBN: 1852339691, (2006) 
3. Silberschatz and Tanenbaum Books on Operating Systems, Some chapters on Virtualization. 
4. VEE Annual Conference Programs 
5. Virtual Strategy Magazine 
6. http://dl.iust.ac.ir (only accessible to students taking the course at IUST) 

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   ریخریخریختاتاتا   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه

      
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  

 

http://dl.iust.ac.ir
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  افزار مهندسی مجدد نرم: عنوان درس  36: کد درس

(Software Reengineering)  
  

  :مشخصات
  کامپایلر پیشرفته-:   پیشنیاز          تخصصی  :نوع درس
  --:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

دهنـده و رابطـه بـین آنهـا در جهـت توسـعه،                افزارهاي موجود از طریق بازیابی اجزا تشکیل         نرم افزار بررسی   هدف از مهندسی مجدد نرم    
  .  آن استترمیم، نگهداري و پشتیبانی

  
  :سرفصلها

  افزار بازیابی معماري نرم )6 با قابلیت ترمیم و توسعه بسیار ضعیف legacyهاي  سیستم )1
  افزار  معیارهاي پیچیدگی و ترمیم پذیري نرم)7 افزار سالخوردگی نرم )2
  ها مشاهده برنامه )8 افزار اي بر مهندسی مجدد و ترمیم نرم مقدمه )3
  یممهندسی مستق )9 مهندسی معکوس )4
  (refactoring) مجددبندي  دسته )10 ها  برنامهتحلیل )5

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. S. Demeyer, S. Ducasse and O. Nierstrasz, Object-Oriented Reengineering Patterns, Morgan Kaufmann, ISBN 1-

55860-639-4 (2003) 
2. C. Ryan, Automatic Re-engineering of Software Using Genetic Programming, Kluwer, ISBN 0792386531 (1999) 
3. M. Fowler, Refactoring: Improving the Design of Existing Code, Addison Wesley, ISBN: 0201485672 (2001) 
4. R.C. Seacord, D. Plakosh and G.A. Lewis, Modernizing Legacy Systems, SEI Series in SE, Addison Wesley, ISBN: 

0321118847 (2000) 

  
  محل مهر  شرح تغییرات  تاریخ  ویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
  دکتر پارسا  11/10/85  بازنگري سوم
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ل  ۵۵--۳۳ ر ل        ر ی      ھاھا      ه  ی       ز ه  ر    م  م   ا    ا          ز اا  ر  اا     
  

  نظریه اطالعات و کدینگ: عنوان درس  41: کد درس
(Theory of Information and Coding)   

  
  :مشخصات

  امنیت شبکه رمزنگاري و:   پیشنیاز          صیتخص  :نوع درس
  --:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

تـوان در یـک کانـال        هـایی اسـت کـه مـی         ها و میزان داده     سازي داده   دو نکته مطرح در نظریه اطالعات، میزان و حد ممکن براي فشرده           
هدف از این درس آموزش مبانی نظریـه اطالعـات، مبـانی ریاضـی آن، آمـوزش روشـهایی جهـت                    . یزدار ارسال نمود  ارتباطی  احتماالً نو   

  .ها و باالخره یادگیري مکانیزمهاي حذف داده هاي نامرتبط است سازي و ارسال مناسب داده فشرده
  

  :سرفصلها
  طراحی کد و نظریه هافمن و کدینگ محاسبانی: ها سازي داده فشرده) 6 قابلآنتروپی، آنتروپی نسبی و اطالعات مت: گیري اطالعات معیارهاي اندازه )1
 و  محاسـبه حـداکثر سـرعت بـراي انتقـال اطالعـات           :  ظرفیت کانالها  )7 مفاهیم اولیه آنتروپی، اطالعات متقابل و نرح آنتروپی براي فرایندهاي احتمالی )2

  همینگ کد
   برداري و نمایش داده هاي پیوسته به صورت گسترده خطاهاي نمونه)8 ها هاي افراز بندي داده نظریه )3
  سازي صوت و تصویر فشرده) 9 نرخ آنتروپی )4
   دیفرانسیل آنتروپی و کانال گوسی )5
  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. T. Roberto, Fundamentals of Information Theory and Coding Design, Chapman&Hall/CRC,  ISBN: 1584883103 

(2003) 
2. G.A. Jones and M.J. Jones, Information and Coding Theory, Springer, ISBN: 1852336226 (2000) 
3. W. Trappe and L.C. Washington, Introduction to Cryptography with Coding Theory, Prentice-Hall, ISBN: 

0131862391 (2005) 
4. R. McEliece, Theory of Information and Coding, Cambridge University Press, ISBN: 0521000955 (2002) 

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم
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  امنیت وب: عنوان درس  42: کد درس
Web Security) (  

  
  :مشخصات

  امنیت شبکه رمزنگاري و: پیشنیاز            تخصصی  :نوع درس
  --:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

دانـشجویان در ایـن درس بـا        . باشـد   امن سازي محیطهاي تحت وب مـی       فنون دانشجویان براي یادگیري     سازي هدف از این درس آماده    
، امنیـت در دسترسـی بـه بانکهـاي اطالعـاتی      (Buffer overflow)روشهاي تولید کد امن، جلو گیري از حمالت براي سرریز میانگیرهـا  

  .کنند آشنایی پیدا می
  

  :سرفصلها
  هاي وب دهنده و امنیت براي سرویستفاء اخ )8 چشم انداز امنیت وب )1
  هاي وب کنندگان محتویات صفحه و امنیت براي تهیهاختفاء  )9 معماري وب جهانی )2
  افزارهاي فیلترکننده  تشخیص مبتذالت و نرم)10 اصول پنهان شناسی و رمزنگاري )3
  اختفاء  سیاستهاي )11  پنهان شناسی و رمزنگاري در وب )4
   پرداخت الکترونیک)TLS 12 و SSLمفاهیم  )5
   تعقیبهاي قانونی)13  )دیجیتال(تشخیص هویت رقمی  )6
     و امنیت براي کاربرهاي وب(privacy)اختفاء  )7

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. A. Tiwana, Web Security, Digital Press, ISBN: 1555582109 (1999) 
2. E. Larson and B. Stephens, Administrating Web Servers' Security and Maintenance, Interactive Workbook, ISBN: 

0130225347, Prentice Hall PTR (1999) 
3. S.A. Thomas, SSL and TLS Essentials: Securing the Web, Wiley, ISBN: 0471383546 (2000) 
4. S. Garfinkel, Web Security, Privacy and Commerce, 2nd Edition, O'Rielly, ISBN: 0-596-00045-6 (2001) 

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم
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  ها امنیت پایگاه داده: عنوان درس  43: کد درس

Database Security) (  
  

  :مشخصات
  امنیت شبکه رمزنگاري و:   پیشنیاز          تخصصی  :نوع درس
  --:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

. هـاي امنیتـی مـرتبط اسـت         و مـدل  هـا     ها، روشهاي ایجاد امنیت در پایگـاه داده          آشنایی با مفاهیم امنیت پایگاه داده      هدف از این درس   
  .ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت هاي مدیریت پایگاه داده هایی از سیستم همچنین به عنوان مطالعه موردي، امنیت در نمونه

  
  :سرفصلها

  هاي تمامیت سیاست) 8  و امنیت کامپیوترها مرور مفاهیم کلی پایگاه داده )1
  ها نیت آماري پایگاه دادهام) 9 ها تهدیدهاي امنیتی پایگاه داده )2
  هاي توزیعی امنیت در پایگاه داده) 10 ها هاي امنیتی پایگاه داده مکانیسم )3
  ها هاي مدیریت پایگاه داده ارزیابی امنیت سیستم) 11 ها هاي امنیتی پایگاه داده سرویس )4
  ها دهسایر موضوعات جدید در زمینه امنیت پایگاه دا) 11 ها هاي امنیتی پایگاه داده مدل )5
 SQL Serverهاي  امنیت در پایگاه داده) 12  هاي کنترل دسترسی مدل )6
  Oracleهاي  امنیت در پایگاه داده) 13  (role-based)کنترل دسترسی مبتنی بر نقش  )7

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. M. Bishop, Introduction to Computer Security, Addison-Wesley (2005) 
2. R.S. Sandhu, E.J. Coyne, H.L. Feinstein, and C.E. Youman, "Role-Based Access Control Models," IEEE 

Computer, Vol. 29, No. 2 (1996) pp. 38-47 
3. D. Ferrailolo et al. , "Proposed NIST Standard for Role-Based Access Control," ACM Trans. on 

Information and System Security, Vol. 4, No. 3 (2001) pp. 224–274 
4. Oracle Documents 
5. SQL Server Documents 

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم
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  هاي عامل ت سیستمامنی: عنوان درس  43: کد درس

Operating System Security) (  
  

  :مشخصات
  امنیت شبکهرمزنگاري و :   پیشنیاز          تخصصی  :نوع درس
  --:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

. هاي امنیتـی مـرتبط اسـت      هاي و مدل    امنیت در سیستم  هاي عامل، روشهاي ایجاد        آشنایی با مفاهیم امنیت سیستم     هدف از این درس   
  .هاي عامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت هایی از سیستم همچنین به عنوان مطالعه موردي، امنیت در نمونه

  
  :سرفصلها

  هاي مدیریت فایل امنیت سیستم) 7  و امنیت کامپیوترهاي عامل مرور مفاهیم کلی سیستم )1
  هاي عامل توزیعی امنیت در سیستم) 8 اي عامله تهدیدهاي امنیتی سیستم )2
  هاي عامل ارزیابی امنیت سیستم) 9 هاي عامل هاي امنیتی سیستم مکانیسم )3
  هاي عامل سایر موضوعات جدید در زمینه امنیت سیستم) 10 هاي عامل هاي امنیتی سیستم سرویس )4
 Linuxامنیت در سیستم عامل ) 11 هاي عامل هاي امنیتی سیستم مدل )5
 Windowsامنیت در سیستم عامل ) 12  هاي کنترل دسترسی مدل )6

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. A.S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 2nd Edition, Prentice Hall (2001) 
2. Jean Bacon and Tim Harris, Operating Systems: Concurrent and Distributed Software Design, Addison 

Wesley (2003) 
3. M. Bishop, Introduction to Computer Security, Addison-Wesley (2005) 
4. Linux Documents 
5. Windows Documents 

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم
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  ارزیابی امنیت: عنوان درس  45: کد درس

(Security Evaluation)  
  

  :مشخصات
  سازي و ارزیابی   لو مد رمزنگاري:   پیشنیاز          تخصصی  :نوع درس
  دارد:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

بـاحثی کـه بـه آن       از جملـه م   . افـزاري و شـبکه اسـت        هاي کامپیوتري، نرم    هدف از این درس آشنایی با روشهاي ارزیابی امنیت سیستم         
و نحوه استفاده از آنهـا بـراي ارزیـابی امنیـت سیـستمها              ) نظیر معیارهاي مشترك  (شود، معیارهاي ارائه شده در این زمینه          پرداخته می 

طـور عملـی    کارگیري آنها را در یک مطالعه موردي، بـه  حلهاي موجود، نحوه به ها و راه دانشجویان این درس ضمن آشنایی با نظریه  . است
  . آزمایش خواهند نمود

  
  :سرفصلها

  ارزیابی امنیت شبکه) 9 اي بر ارزیابی امنیت مقدمه )1
  ارزیابی امنیت سرویسهاي راه دور) 10 معیارهاي مشترك )2
  ارزیابی امنیت سرویسهاي وب) 11 پرونده محافظت: تعیین مشخصات نیازهاي امنیتی )3
  ها  پایگاه دادهارزیابی امنیت) 12  هدف امنیت: طراحی یک معماري امنیتی )4
هـاي تـضمین    فعالیـت : یابی یک راه حـل امنیتـی      درستی )5

  ارزیابی امنیت پست الکترونیکی) 13  امنیت

  مخاطرات الیه کاربرد) ISO  14استاندارهاي امنیتی  )6
  اي از یک متدولوژي ارزیابی امنیت نمونه) 15  سایر معیارهاي ارزیابی امنیت )7
    ابزارهاي ارزیابی امنیت )8

  

  :مراجع پیشنهاديمنابع و 

1. D.S. Herrman: Using the Common Criteria for IT Security Evaluation, CRC Press (2003) 
2. NIST: Common Criteria, National Institute of Standards and Tecnology (2005) 
3. C. McNab: Network Security Assessment, O’Reilly (2004) 
4. ISO: Information Tecnology Secirty Evaluation Criteria, ISO/IEC 15408, ISO (1999) 

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  



 سرفصل درسهاي زمینه تخصصی امنیت نرم افزار  
 

45 

 
  افزار ه در امنیت نرممباحث پیشرفت: عنوان درس  46: کد درس

(Advanced Topics in Software Security) 

  
  :مشخصات

  امنیت شبکهرمزنگاري و :   پیشنیاز          تخصصی  :نوع درس
  دارد:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

  . افزار است  نرمامنیتارائه جدیدترین موضوعات پژوهشی در زمینه هدف این درس 
  

  :سرفصلها
  .در هر نیمسال مبتنی بر جدیدترین موضوعات مرتبط توسط مدرس تنظیم شده و به تایید گروه خواهد رسید

  
  

  :منابع و مراجع پیشنهادي

  .در هر نیمسال توسط مدرس تنظیم شده و به تایید گروه خواهد رسید 

 

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  ولیهتدوین ا

  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  

  
 



 46 سرفصل دروس زمینه تخصصی نظریه محاسبات  

  

ل  وس۶۶--۳۳ ر ل  وس     ر ی     ه  ی         ز ه  بات           ز حا بات        حا          
  

  اتوماتاي یادگیر هاي  مدل: عنوان درس  51: کد درس
)Learning Automata(  

  
  :مشخصات

  هاي موازي الگوریتم: پیشنیاز           تخصصی  :نوع درس
  --:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

 کامل نـشده  هدف از این درس آشنایی با فنون آماري براي ایجاد انعطاف و تطابق در استفاده از اتوماتاي یادگیر براي تشخیص اطالعات                
  .استو تغییر یافته 

  
  :سرفصلها

  بکارگیري اتوماتاي یادگیر در روشهاي مختلف تقویتی )6  هاي متناهی سیستم )1
  هاي چند سطحی اتوماتا سیستم )7  استراتژیهاي کنترل )2
  بهینه سازي با استفاده از اتوماتاي یادگیر )8  هاي متناهی کنترل شونده و ساختار آنها یهاي سیستمگویژ )3
   کاربردهاي اتوماتاي یادگیر)9  هاي متناهی  پذیر سیستم قبندي مسایل کنترل تطبی دسته )4
  هاي فیزیکی اتوماتاي سلولی و کاربد آن در مدلسازي سیستم )10   کردن میانگین تابع زیانکمینهروشهاي تقویتی براي   )5

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. M.A.L. Thathachar and P.S. Sastry, Networking of learning automata: Techniques for Online Stochastic 

Optimization, Kluwer Academic, ISBN: 1-4020-7691-6 (2004) 
2. K. Najim and  A.S. Poznyak, Learning Automata, theory and Application, Oxford Press, ISBN: 0080420249 

(1994) 
3. K.S. Narendra and M.A.L. Thathachar, Learning Automata: An Introduction, Prentice-Hall (1989) 

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  

  
  

 



 47 سرفصل دروس زمینه تخصصی نظریه محاسبات  

 
  هاي پیشرفته  الگوریتم: عنوان درس  52: کد درس

)Advanced Algorithms(  
  

  :مشخصات
  هاي موازي الگوریتم:   پیشنیاز          تخصصی  :نوع درس
  --:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 :   جمع ساعات تدریس            3: تعداد واحد

  
  :هدف

  . رس آشنایی با مفاهیم پیشرفته در تحلیل و طراحی الگوریتمها استهدف از این د
  

  :سرفصلها
 بودن یک مساله و استفاده از آن براي تحلیل NP-Competeروش اثبات    )Amortized 6مقدمات، تحلیل  )1

  ها الگوریتم
ــوریتم )NP-Completness 7مقدمات نظریه  )2 ــراف  الگ ــبکه و گ ــاي ش ــامله ــماره :  ش ــبکه ش ــوریتم(ش ــاي الگ      ه

Preflow-push و Lift-to-Front و روش Fors- Fulkerson(  
 ، Boyer-Moore هاي تطابق رشته ها شامل الگوریتم )NP 8رابطه با مسایل  )3

Knuth-Morris-Pratt و Robin-Karp  
  NP-Hardهاي تقریبی براي حل مسایل  الگوریتم )9 قضیه کوك )4
 و Sat, Netrex-Cover, 3D-matching-3مسایل   )5

 دور همیلتونی
  

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. T. Cormen, C. Leiserson  and R. Riverst, Introduction to Algorithms, MIT Press (1992) 
2. J. Kleinberg and E. Tardos, Algorithm Design, Addison Wesley (2005) 
3. V. Vazirani, Approximation Algorithms, Course Notes, Georgia Institute of Technology (2000) 
4. Garey and Johnson, Computers and Intractibility, A Guide to Theory of NP-Completeness, W.H. Freeman And 

Company (1979) 
  

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  ازگمیدکتر عبداللهی   02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  

  



 48 سرفصل دروس زمینه تخصصی نظریه محاسبات  

  
  هندسه محاسباتیالگوریتمهاي : عنوان درس  53: کد درس

 Computational  Geometry)(  
  

  :مشخصات
  هاي موازي الگوریتم: پیشنیاز           تخصصی  :نوع درس
  --:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 : عات تدریس  جمع سا            3: تعداد واحد

  
  :هدف

  .هدف از این درس آشنایی با روشهاي عددي براي عملیات بر روي اشکال هندسی است
  

  :سرفصلها
  تجریه سطحی، تجزیه مثلثی و ذوذنقه اي )6 مروري بر هندسه و ریاضییات )1
  هاي محدب جستجوي هندسی، پوسته )7 مروري بر فنون تحلیل الگوریتم )2
  سازي با استفاده از اتوماتاي یادگیر  بهینه)8 شهاي احتمالی آنالیزهاي تصادفی و رو الگوریتم )3
  کاربردهاي اتوماتاي یادگیر )9 نمایش اشیاء هندسی پایه )4
هاي   اتوماتاي سلولی و کاربد آن در مدلسازي سیستم)10 ها تحدب، پلی تایپ )5

  فیزیکی
  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. F.P. Preparata and  M.I. Shamos, Computational Geometry: An Introduction, Monographs in Compuer Science, 

Springer, ISBN: 0387961313 (1993) 
2. M. de Berg, M. van Kreveld, M. Overmars and O. Schwarzkopf, Computational Geometry Algorithms and 

Applications, Springer,  ISBN: 3-540-65620-0, 2nd rev. ed. (2000) 
3. J. O'Rourke, Computational Geometry in C, Cambridge,  1SBN- 10: 0521649765 2nd ed., (1998) 
4. M. de Berg, O. Schwarzkopf, M. van Kreveld, and M. Overmars, Computational Geometry: Algorithms and 

Applications ”, Springer-Verblag, 2nd ed (2000) 
5. J. Goodman and J. O'Rourke, J. (eds.): Handbook od Discrete and Computational Geometry, CRC Press (1997) 

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  داللهی ازگمیدکتر عب  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  

  



 49 سرفصل دروس زمینه تخصصی نظریه محاسبات  

  
  نظریه محاسبات: عنوان درس  54: کد درس

(Theory of Computation) 

  
  :مشخصات

  هاي موازي الگوریتم:   پیشنیاز          تخصصی  :نوع درس
  --:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 : س  جمع ساعات تدری            3: تعداد واحد

  
  :هدف

هدف از این درس آشنایی با مبانی نظذیه محاسبات و چگونگی بیان محاسبات در علوم کامپیوتر بـراي اسـتدالل و توصـیف واقعیـات و                          
  .قوانین مرتبط با مدلهاي کامپیوتري است

  
  :سرفصلها

  ماشینهاي تورینگ. 6 آشنایی با برخی از معماهاي محاسباتی. 1
  گرامر زبانها. 7 مفهوم محاسبه پذیري. 2
  پیچیدگی محاسباتی. 8 مسائل و زبانهاي برنامه سازي. 3
  پیچیدگی حلقوي. 9 اتوماتاي متناهی. 4
  مسائل غیر چند جمله اي سخت و جند جمله اي کامل. 10 خواص زبانهاي حاالت متناهی. 5

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. C. Smith, Recursive Introduction to the Theory of Computation, Springer, ISBN: 0-387-94332-3 (1994) 
2. R. Greenlaw and H.J. Hoover, Fundamentals of the Theory of Computation, Morgan Kaufmann, ISBN: 

155860474X (1998) 
3. M. Sipser, Introduction to the Theory of Computation, Course Technology, 2nd ed, ISBN: 053494728X (2005) 
4. H.L. Lewis and C.H. Papadimitriou, Elements of the Theory of Computation, Prentice-Hall, 2nd ed, ISBN: 

0132624788 (1997) 
  

   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
  دکتر شریفی  12/07/85  بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  

  



 50 سرفصل دروس زمینه تخصصی نظریه محاسبات  

  
  نظریه پیچیدگی: عنوان درس  55: کد درس

(Theory of Complexity) 

  
  :مشخصات

  هاي موازي الگوریتم:   پیشنیاز          اختیاري  :نوع درس
  --:   پروژه            نظري: نوع واحد
 48 : عات تدریس  جمع سا            3: تعداد واحد

  
  :هدف

  روشهاي سنجش پیچیدگی و انواع پیچیدگی الگوریتمها می باشد  بر روي در این درس تاکید
  

  :سرفصلها
  فضاي غیر قطعی لگاریتمی. 6 پیچیدگی هاي چند جمله اي و غیر چند جمله اي. 1
2 .NP-Completeمحاسبات تصادفی شده. 7   بودن و تقلیل پذیري  
3 .DTIME و NP-Completeness 8 .زمان جند جمله اي غیر یکنواخت  
  سلسله مراتب چند جمله اي. 9  پیچیدگی فضا. 4
  سیستمهاي اثبات محاوره اي. 10 فضاي غیر قطعی. 5

  

  :منابع و مراجع پیشنهادي
1. K. Wagner, G. Wechsung,  Computational Complexity (Mathematics and its Applications), springer, ISBN: 1402003137, 556  
    Pages (2004) 
2. Koen Frenken., Innovation, Evolution and Complexity Theory,  Edward Elgar Publishing, ISBN : 1843761971, 200 pages (2005) 
3. Christos H. Papadimitriou, Computational Complexity, Addison Wesley, ISBN: 0201530821, 500 p1ges (1993) 
4. Steven Homer, Computability and Complexity Theory, Springer, ISBN: 0387950559, 194 pages (2001)  

  
   محل مهرمحل مهرمحل مهر   شرح تغییراتشرح تغییراتشرح تغییرات   تاریختاریختاریخ   ویرایشویرایشویرایش
  دکتر پارسا  20/09/84  تدوین اولیه
  دکتر عبداللهی ازگمی  02/06/85  بازنگري اول
      بازنگري دوم
      بازنگري سوم

  

  


