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پیام دبیر کنفرانس
به نام خداوند جان و خرد
بسی موجب خرسندی و سرافرازی است که اصفهان مهد علم و هنر و فرهنگ و صنعت و دانشگاه جامع آن بار دیگر میزبان همایشی
علمی با مشارکت اربابان علم و عمل از سرتاسر گیتی است .چه ازاینرو نصف جهانش گفتهاند که باید حاوی نیمی از آنچه که در کل
گیتی است ،باشد.
از عمر رایانهی رقمی کمتر از هشت دهه گذشته است .این پدیده اما در طول همین مدت محدود تحوالتی انقالب گونه را پشت سر
گذارده است .عصر کامپیوترهای بزرگ و سالنی و کارتهای پانچ ،با ظهور کامپیوترهای شخصی متحول شد و قدرت محاسبه روی میز
و در دسترس همه قرار گرفت .سپس عصر اینترنت فرارسید و دادهها از حد ذخیره شخصی گذشت و جهانی از داده در اختیار کاربران
قرار گرفت .ظهور ابزارهای محاسباتی همراه ،مثل موبایلهای هوشمند ،تحولی دیگر بود که محدودیتهای دیگری را از پیش روی ما
برداشت .این تحوالت نهفقط دنیای فناوری اطالعات را دگرگون کردند ،بلکه زندگی بشر و روابط اجتماعی و اقتصادی قبل از خود را
نیز.
و اکنون صحبت از تحولی دیگر است .اینترنت اشیا .یعنی گسترش ابزارهای محاسباتی ،کامپیوترها ،به ورای کامپیوترهای سنتی ،به
همهچیز .و اتصال همهچیز به اینترنت ،و توانایی گرفتن اطالعات از همهچیز ،و کنترل و برنامهریزی همهچیز .شاید اینترنت اشیا در دنیای
آینده اهمیتی همپای نانو فناوری داشته باشد .شاید! البته به دلیل نوپایی و رشد سریع ،سرمایهگذاری بر روی اینترنت اشیا منطقی به نظر
میرسد.
برگزاری کنفرانس حاضر ،گامی است در جهت معرفی تحقیقات نظری و فعالیتهای کاربردی است که اخیراً در حوزه اینترنت اشیا در
ایران و جهان انجام پذیرفتهاند .در این راه ،هیئترئیسه دانشگاه ،ریاست دانشکده مهندسی کامپیوتر ،کمیته  IoTدانشکده ،و حامیان محترم
کنفرانس ما را بیشائبه یاری نمودند .اعضای دبیرخانه کنفرانس و دانشجویان جوان و جویای نام دانشگاه در کنار اساتید همکار و اعضای
کمیتههای علمی و اجرایی و کارمندان دانشگاه ،عامل حقیقی تحقق این کنفرانس بودهاند .قدردان زحمات کلیهی این عزیزان هستیم.
دبیر کنفرانس
سید امیر حسن منجمی

0

کمیته برگزاری
پروفسور امیر رحیمی ،معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
دکتر سید امیرحسن منجمی ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه
اصفهان
دکتر بهروز شاهقلی قهفرخی ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه
اصفهان

رییس کنفرانس
دبیر کنفرانس
دبیر علمی کنفرانس

دکتر محمد سعید احسانی ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه اصفهان

جانشین دبیر اجرایی

دکتر مهران رضایی ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه اصفهان

تشریفات

دکتر مائده عاشوری ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه اصفهان

مسئول امور مالی

مهندس محمد پور زعفرانی ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه
اصفهان

مسئول امور فناوری اطالعات

خانم تبسم فارسی مدان ،دانشگاه اصفهان

روابط عمومی و رسانه ها

خانم حوری زارعی ،دانشگاه اصفهان

امور بین الملل

مهندس مریم خلیجی

دبیرخانه

مهندس سارا قطاع

دبیرخانه

مهندس محمد رضوان

هماهنگی کادر اجرایی

مهندس زهرا حنیفه لو

امور شرکت کنندگان

مهندس محمد سعید مهدوی نژاد

امور شرکت کنندگان

شرکت پویش پویا نما -مهندس بابک منصوری

همکار اجرایی کنفرانس
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کمیتهی علمی
دکتر سید امیر حسن منجمی

عضو هیئتعلمی ،گروه هوش مصنوعی ،دانشگاه اصفهان

دکتر بهروز شاه قلی قهفرخی

عضو هیئتعلمی ،گروه فناوری اطالعات ،دانشگاه اصفهان

دکتر مجید رسولی

مجری تدوین نقشه راه اینترنت اشیاء ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات

پروفسور حسین صراف زاده

عضو هیئتعلمیUnitec Institute of Technology ،

Professor Amit Sheth

Faculty Member & Executive Director of Kno.e.sis
Wright State University
عضو هیئتعلمی ،گروه مخابرات ،دانشگاه صنعتی اصفهان

Dr. Payam Barnaghi
دکتر اسالم ناظمی

Faculty of Engineering, University of Surrey
عضو هیئتعلمی ،دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد خوانساری

عضو هیئتعلمی ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران

دکتر علیاکبر جاللی

عضو هیئتعلمی ،دانشگاه علم و صنعت

دکتر علی بهلولی

عضو هیئتعلمی ،گروه معماری ،دانشگاه اصفهان

دکتر احمدرضا نقش نیلچی

عضو هیئتعلمی ،گروه هوش مصنوعی ،دانشگاه اصفهان

پروفسور محمدعلی نعمتبخش

عضو هیئتعلمی ،گروه نرمافزار ،دانشگاه اصفهان

دکتر محمدرضا خیام باشی

عضو هیئتعلمی ،گروه معماری ،دانشگاه اصفهان

دکتر هومن ضرابی

عضو هیئتعلمی ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

دکتر محمدرضا نیلفروشان

مدیر فناوریهای نوین شهرداری اصفهان ،عضو هیئتعلمی دانشگاه هنر

دکتر محمد سعید احسانی

عضو هیئتعلمی ،گروه هوش مصنوعی ،دانشگاه اصفهان

Dr. Alison Powell
Dr. Paul Pangaro
دکتر مسعود رضا هاشمی

London School of Economics, England
College for Creative Studies
عضو هیئتعلمی ،دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حسین ماهوش محمدی

عضو هیئتعلمی ،گروه هوش مصنوعی ،دانشگاه اصفهان

دکتر سعیده شکرپور

Postdoctoral Researcher, Wright State University

Colin O’Reilly
دکتر حسین ماهوش محمدی

University of Surrey, England
عضو هیئتعلمی ،گروه هوش مصنوعی ،دانشگاه اصفهان

Dr. Tanvi Banerjee
دکتر احمد زائری

Department of Computer, Wright State University
عضو هیئتعلمی ،گروه نرمافزار ،دانشگاه اصفهان

دکتر محمدحسین منشئی

عضو هیئتعلمی ،دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر امین مهنام

عضو هیئتعلمی ،گروه مهندسی پزشکی ،دانشگاه اصفهان

پروفسور محمدحسین یغمائی مقدم

عضو هیئتعلمی ،گروه کامپیوتر  ،دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ندا مقیم

عضو هیئتعلمی ،گروه فناوری اطالعات ،دانشگاه اصفهان

دکتر حسن نادری

عضو هیئتعلمی ،دانشگاه علم و صنعت

دکتر محمدجواد امیدی
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دکتر محمدرضا یزدچی

عضو هیئتعلمی ،گروه مهندسی پزشکی ،دانشگاه اصفهان

دکتر مائده عاشوری تلوکی

عضو هیئتعلمی ،گروه فناوری اطالعات ،دانشگاه اصفهان

پروفسور ناصر موحدی نیا

عضو هیئتعلمی ،گروه معماری ،دانشگاه اصفهان

دکتر کمال شاه طالبی

عضو هیئتعلمی ،گروه مهندسی برق ،دانشگاه اصفهان
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برنامه کلی کنفرانس
زمان

مکان

برنامه

۰۳۰۳

ورودی تاالر

شروع پذیرش

تاالر پیامبر اعظم (ص)

مراسم افتتاحیه
 خوشامدگویی و سخنرانی رئیس دانشگاه

 ۰۳۰۳الی ۰۳

 پخش کلیپ
 سخنرانی دبیر کنفرانس

۰۳
فروردین

 ۰۳۳۰۳الی ۰۰

تاالر پیامبر اعظم (ص)

سخنرانی کلیدی ( ۰دکتر مجید رسولی دیسفانی -الزامات توسعه اینترنت اشیا در ایران)

 ۰۰الی ۰۰۳۰۳

تاالر پیامبر اعظم (ص)

سخنرانی کلیدی )Dr. Latif Ladid; IPv6-Based Vibrant & Innovative IoT( ۲

 ۰۰۳۱۱الی ۰۲۳۰۱

تاالر پیامبر اعظم (ص)

سخنرانی کلیدی )Dr. Shirin Enshaeifar; Internet of Things for Dementia Care( ۰

تاالر پیامبر اعظم (ص)

سخنرانی کلیدی Dr. Amirreza Ahmadimehr; Advance in Electronics to Enable ( ۱

 ۰۲۳۰۱الی ۰۲۳۱۱

 ۰۰الی ۰۱۳۰۳
 ۰۱۳۰۳الی ۰۱
 ۰۱الی ۰۱۳۰۳
 ۰۱۳۰۳الی ۰۰
۰۳۰۳

)Internet-of-thing: A Journey from Analog Design to Digital design
نماز و ناهار

نمازخانه و رستوران
(کوی دانشگاه)
سالن ۰

نشست ارایه شفاهی مقاالت S1

سالن ۲

نشست ارایه شفاهی مقاالت S2

محوطه سالنها

استراحت و پذیرایی

سالن ۰

نشست ارایه شفاهی مقاالت S3

سالن ۲

نشست ارایه شفاهی مقاالت S4

سالن ۰

نشست تخصصی ۳حوزه های کاربردی و صنعتی IoT

ورودی تاالر
سالن ۰

شروع پذیرش کارگاهها
کارگاه آموزشی آشنایی با میکروکامپیوترهای کاربردی در

نشست تخصصی بهینه

حوزه )Raspberry Pi( IoT

سازی مصرف انرژی و

۰۲-۰
سالن ۲
۰۲۳۰۳-۰۲

پنجشنبه

۰۰-۰۲۳۰۳

 ۰۰فروردین
۰۱-۰۰

۰۰ -۰۱

۰۰۳۰۳-۰۰

تاالر پیامبر اعظم (ص)

ارائهی پوستر ( ۰۱الی )۰۰

چهارشنبه

 ۰۳الی ۰۳۳۰۳

محوطه سالنها

استراحت و پذیرایی

کارگاه آموزشی آشنایی با ابزارهای پردازش و تحلیل کالنداده

( IoTساعت ،۰۲-۰۳
سالن )۰

سخنرانی کلیدی Prof. Hossein Sarrafzadeh; The Internet of Things – ( ۱
)coming to a city near you: Are you ready

تاالر پیامبر اعظم (ص)

سخنرانی کلیدی Rob Van Kranenberg; How can Iran leapfrog into Digital ( ۱
?)Transition with open source tools
نماز و ناهار

نمازخانه و رستوران
(کوی دانشگاه)
سالن ۰

کارگاه آموزشی آشنایی با میکروکامپیوترهای کاربردی در حوزه ( IoTتکمیلی)Arduino-

سالن ۲

کارگاه آموزشی آشنایی با سکوهای )Kaa( IoT

سالن ۰

کارگاه آموزشی آشنایی با عملکرد شبیه سازهای اینترنت اشیاء ()Cooja

تاالر پیامبر اعظم (ص)

اختتامیه
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سخنرانان کلیدی

دکتر حسین صراف زاده
The Internet of Things – coming to a city near you: Are you ready
Abstract: The Internet of Things (IoT) has become the focus of a great deal of research and development around
the world in recent years. Universities, research centers and high-tech companies are channeling tremendous amounts
of funding to producing new findings and tools to advance this new area. Significant opportunities in research and
development are emerging from this area of technology. CISCO is predicting 16.2 Trillion Dollars to be generated from
IoT by 2022. IoT refers to objects or "things", embedded with electronics, software, sensors and connectivity,
communicating with each other over the internet. Commentators are saying that the IoT is going to make everything
in our lives from fridges and cars to classrooms, homes and cities intelligent and connected. It promises to change the
way we live, study and do business. This keynote address will present various aspects of IoT and the technologies,
platforms and methods involved and discuss applications of IoT with a focus on smart cities and agriculture. A new
project involving an international consortium of universities, research centers and companies involved in the
development of smart cities technologies will be presented. This work involves the development of novel tools and
technologies in cloud governance, big data, data analysis and forecasting, sentiment analysis,3D visualization, security
and data resilience and integration of these technologies into a platform that can support decisions in smart cities. IoT
education and development of human capital to address future needs will be discussed.

)Latif Ladid( دکتر لطیف لدید
IPv6-Based Vibrant & Innovative IoT

Abstract: The public IPv4 address space managed by IANA (http://www.iana.org) has been completely depleted by
Feb 1st,2011. This creates by itself an critical challenge when adding new things and enabling new services on the
Internet. Without publicly routable IP addressing, the Internet of Things and anything that’s part of Internet of
Everything would be greatly reduced in its capabilities and limit its potential success. Most discussions about IoT have
been based on the illusionary assumption that the IP address space is an unlimited resource or it’s even taken for
granted that IP is like oxygen produced for free by nature .The introduction of IPv6 provide enhanced features that
were not tightly designed or scalable in IPv4 like IP mobility, ad hoc services; etc catering for the extreme scenario
where IP becomes a commodity service enabling lowest cost networking deployment of large scale sensor networks,
RFID,IP in the car, to any imaginable scenario where networking adds value to commodity. IPv6 deployment is now in
full swing with some countries achieving over 50% penetration such as Belgium or the US with some 90 M users using
IPv6 without even the users knowing it. Iran has been among the pioneers in deploying IPv6. Recently, Apple has
required its apps developers to use IPv6 only for their apps staring June 1, 2016 which a great shot in the arm of IPv6.
There are many inflections points happening this decade to influence the design of first tangible IoT, 5G and Web of
Things. It will be a combination of IoT, SDN-NFV, Cloud Computing, Edge Computing, Big IoT Data and 5G to sift
through to realizing the paradigm shift from current research-based work to advanced IoT, 5G and Smart Cities. This
talk will be devoted to analyze the transformative societal impact of IPv6 on the potential mix of IPv6-based IoT, SDNNFV, Cloud Computing, Big Data and 5G and its advanced features, highlighting the challenges and solutions moving
forward.
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(Shirin Enshaeifar)دکتر شیرین انشائی فر
Internet of Things for Dementia Care
Abstract: Digital data and the connected worlds of physical objects, people and devices are rapidly changing the way
we work and interact with our surrounding environments. New technologies have a profound impact on different
domains, such as healthcare, environmental monitoring, urban systems and control and management applications,
among others. However, these large volumes of heterogeneous data require new methods of communication,
aggregation, processing and mining in order to extract efficient and actionable information from the raw data. This talk
will focus on Internet of Things technologies and will discuss the opportunities and challenges involved in using largescale data analytics in healthcare applications and services. The talk will also discuss the NHS funded Internet of Things
project for dementia care, called TIHM (http://www.sabp.nhs.uk/tihm). It is estimated that there will be one million
people with dementia in the UK by 2025. Beyond those directly affected, dementia also has a much wider impact on
carers, families and health and care services, with social isolation being a key confounding factor. The TIHM project
focuses on building the technical and physical infrastructure for an Internet of Things framework to support dementia
care and remote monitoring. TIHM uses distributed and secure technologies to capture, analyse and manage the data
in order to provide real-time and actionable information to different support groups in dementia care – i.e. clinical,
social care, and patients (whenever and wherever appropriate).

دکتر سید امیررضا احمدی مهر
Advance in Electronics to Enable Internet-of-thing: A Journey from Analog Design to Digital
design
Abstract: The Internet of Things (IoT) is emerging as the third wave in the development of the Internet. The 1990s'
fixed Internet wave connected 1 billion users while the 2000s' mobile wave connected another 2 billion. The IoT has
the potential to connect 20X as many (50 billion) "things" to the Internet by 2020. The IoT is a network between things
using wireless communication technology to connect objects, locations, and animals. It allows direct transmission and
seamless sharing of data. Despite of all IoT advantages, it has not been really achieved yet because of several reasons
such as power consumption and cost of IoT system-on-chip (SoC). Each of the things needs at least one SoC for the
wireless communications. A simple IoT device includes lots of different blocks but the two most important ones are
radio frequency (RF) transceiver and CPU. The CPU power consumption has reduced significantly thanks to a digital
scaling of advanced CMOS technology, which makes the IoT SoC allocating a most of the power consumption to the
RF transceiver. During the speech, we mostly discuss the design efforts and trade-offs that hardware and electronic
engineers will face to deliver ultra-low power (ULP) RF transceivers to enable the IoT devices for market.
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Rob Van Kranenburg
How can Iran leapfrog into Digital Transition with open source tools?

Abstract: COMPLICIT LEADERS YEARS AHEAD “Complicity’ is a combination of complexity and simplicity” words you
know, but the language is what you need. Around 2000 the IoT was termed by Kevin Ashton in such a way that unlike
its predecessors - cybernetics (Wiener, Beer), ubicomp (Xerox Parc), pervasive computing (IBM) and Ambient
Intelligence, AmI, (Philips)- hampered by the brand connotations for ecosystem uptake, that an ecology of systems
could be build. What was clear quickly to those who understood its fundamentals was that its full disruptive nature
would not leave one single human operation or institution intact that was build prior to the global protocol of pure flow
(pass on the packet: tcp/ip). In a world of engineers and computer scientists in power data is a set of properties
embedded in the very world view that describes,, determines and evaluates the very nature of what is conceived to be
‘data’. That data serves as fundamental nurturing layer to derive information from. One sees quickly that in such a
constellation an ‘extra’ is built, a perceptive quality that was not exist in the world before. For this perceptive layer this
specific type of data is the sole foundation. Data is always conceived of and structured from sets of properties. The set
of properties becomes the norm. Extelligence, a term by Ian Stewart and Jack Cohen, a biologist and mathematician,
is “the cultural capital that is available to us in the form of external media (e.g. tribal legends, folklore, nursery rhymes,
books, videotapes, CD-ROMs, etc.)” In an information-rich, digitally connected world, where much of the knowledge
and tools that we make use of are outside our heads there will be a need to develop new communication 'senses' that
allow us to manage and make use of the enormous amount of information we will be confronted by. This will lead to
the development and adoption of new and different types of human-computer interfaces and different ways of
communicating with technology. We know this as deep learning and machine learning; artificial intelligence. But this is
the superficial reading of extelligence. Ian Stewart and Jack Cohen, “regard the ‘complicity’ of extelligence and
intelligence as fundamental to the development of consciousness in evolutionary terms for both the species and the
individual. ‘Complicity’ is a combination of complexity and simplicity, and Cohen and Stewart use it to express the
interdependent relationship between knowledge-inside-one's head and knowledge-outside-one's-head that can be
readily accessed.” It is complicit we want you to be. Find your perfect combination of complexity and simplicity, right
here, right now.
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زمانبندی ارائه مقاالت شفاهی
نشست  ۳S1کاربردها

1
2
0
4
5

کمیتهی ناظر

زمان

مکان

دکتر نقش نیلچی ،دکتر ماهوش ،دکتر کارشناس

11-14:03

سالن 1

محمد کاظم صیادی،

مناسب ترین رویکرد نوآوری در اینترنت اشیاء

مجید رسولی دیسفانی
بهاره پهلوانزاده ،سارا

کاربرد اینترنت اشیاء در کتابخانه های مدرن :ارائه چارچوب  RICeST-IoTجهت یکپارچه سازی سرویس های

کلینی

کتابخانهای مبتنی بر IoT

پریسا محیا ،هومان تحیری
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