عناوين پروژه هاي گروه كامپيوتر
استاد راهنما  :مهدی صادقی زاده
ردیف

عنوان
تبدیل تصاویر دستنویس فارسی به

1

متن
ردگیری هدف در شبکه های

2

حسگر بیسیم

سال تحصيلي:
96 - 97

ترم تابستان

مقطع

تعداد

شرح عنوان پروژه

کارشناسی

1

دانشجویانی که درس پردازش تصاویر را گذراندهاند میتوانند ان را انتخاب
نمایند.

کارشناسی

3

تشخیص صفحات هرز در وب

کارشناسی

4

فیلترینگ صفحات وب

کارشناسی

1

1
1

یکی از کاربردهای اساسی در شبکه های حسگر بیسیم ردگیری هدف
( )Target Trackingمی باشد .هدف بررسی انواع روش های موجود و
مقایسه آنها می باشد به همراه شبیه سازی روشهای مطرح موجود.
در این پروژه باید ویژگیهای مرتبط با صفحات هرز در وب استخراج شده و
بر اساس آنها تشخیص نهایی بر روی صفحات وب انجام گردد.
در این پروژه باید امکان تعریف آیتم های مورد نظر برای فیلتر ارائه گردد و
سیستم بر اساس آن صفحات وب را فیلتر نماید .امکان ارائه انواع فیلترهای
مناسب در آن دیده شود.

5

یک سیستم تشخیص نفوذ ساده

کارشناسی

1

بررسی انواع روشهای تشخیص نفوذ در شبکه و ارائه یک روش ساده

6

شبکههای حسگر بیسیم

کارشناسی

1

بررسی شبکههای حسگر بیسیم و شبیه سازی آن با  NS2و ارائه نتایج

7

موبایل اپلیکیشن رزرو بلیط قطار

کارشناسی

1

موبایل اپلیکیشن مشابه قطار رجاء مد نظر می باشد به جهت اطالع از حرکت
قطارها و خرید اینترنتی بلیط.

8

موبایل اپلیکیشن سفارش میوه

کارشناسی

1

موبایل اپلیکیشنی برای عضویت ،سفارش میوه و پرداخت ،ارسال به منزل و
ارائه تخفیف و ...مد نظر می باشد.

9

موبایل اپ رزومه و آرشیو مدارک

کارشناسی

1

موبایل اپلیکیشنی به جهت تنظیم و ارائه رزومه با بخشهای کامل مد نظر است
که امکان ذخیره و آرشیو مدارک و اطالعات را نیز به فرد می دهد.

10

رمز گزاری اطالعات

کارشناسی

1

بررسی انواع روشهای رمزگزاری اطالعات و پیاده سازی چند روش و
مقایسه کارائی آنها.

11

طراحی سایت یا نرم افزار تعیین
مشابهت متون

1

طراحی یک سایت یا نرم افزار مد نظر است که بین دو یا چند فایل متنی
امکان تعیین مشابهت های آنها را فراهم نماید.

طراحی یک سایت یا نرم افزار برای

12

جمع اوری آدرسها

-

1

طراحی یک سایت یا نرم افزار مد نظر است که یک یا چند فایل متنی یا
آدرس یک یا چند سایت را گرفته و تمامی آدرسهای موجود در آنها را یافته
و در یک فایل خروجی ارائه نماید .همه پسوندهای متنی را باید پشتیبانی
نماید .همچنین همه ادرسهای موجود شامل آدرس فیزیکی URL ،و آدرس
ایمیل و  ...را گزارش کند.

تمامی دانشجویانی که تمایل دارند با اینجانب پروژه انتخاب نمایند توجه داشته باشند که حضور در جلسات زمانبندی شده برای ارائه پیشرفت
Mahdi_sadeghe@yahoo.com
پروژه الزامی می باشد در غیر اینصورت کسر نمره خواهد داشت.

