عناوين پروژه (پايان نامه) دانشجويی
(مدرس  :مهندس ارشد بهروز رضاسروش)
محورهای پروژه دانشجويی :
-6موضوعات تحقيقاتی (پژوهشی)  :شبكه های كامپيوتری و سيستمهای توزيع شده
محور  :موضوعات تحقيقاتی (پژوهشی)  :شبكه های كامپيوتری و سيستمهای توزيع شده
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رایانش ابری()computing Cloud
شبکههای کامپیوتری
انتقال داده
امنیت شبکههای کامپیوتری
محاسبات اینترنتی ،مشبک ،و خوشهای
پردازش موازی و سیستمهای توزیع شده
مدلسازی و ارزیابی کارآیی شبکههای کامپیوتری
مباحث ویژه در شبکههای کامپیوتری و سیستمهای توزیع شده
سایر مباحث مرتبط با شبکه های کامپیوتری و
سیستم های توزیعی
امنیت داده و رمزنگاری ،
اختفاء اطالعات
ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری
امنیت پایگاه داده ها
امنیت تجارت الکترونیک
امنیت شبکههای کامپیوتری،
امنیت محیطهای همراه و بیسیم
انتقال داده
اندازهگیری و محیطهای تحت شبکه
آشنایی و معرفی سایتهای معروف شبکه و امنیت
برنامههای ناظر بر بازدهی سیستم و شبکه
برنامه های پروتکل آنالیزر
پردازش موازی و سیستم های توزیعی
پردازنده های شبکه ای
پروتکلهای امنیتی
تجزیه و تحلیل و شبیهسازی پروتکلهای شبکه
تحلیل و مدلسازی آسیبپذیری سیستمهای آسیبپذیر
تکنیک نرمافزارهای پورت اسکن و استفاده از آنها
توسعه نرم افزار های توزیع شده،
تئوری اطالعات و کدینگ ،تئوری اعداد -تئوری ریاضی بازیها
جرم در فضای تبادل اطالعات
چند رسانهای و انتقال بالدرنگ صدا و تصویر در شبکه
رمزنگاری اطالعات در شبکه (نرمافزارها)
روش نرمافزاری فیلتر نمودن شبکههای اطالعاتی
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سیستم های توزیعی
سیستم های کامپیوتری امن
سیستمهای ارتباطی امن
شبکههای سنسوری،
شبکه Adhoc
شبکه های چندرسانه ای
شبکه های ذخیره ساز
شبکه های سیار و بی سیم
شبکه های کامپیوتری سرعت باال
شبکه های گرید (پردازش شبکه ای)
شبکهها ،سرورها و اینترنت و پروتکل و معماری سیار
شبکههای کامپیوتری و انتقال داده
شبکههای بیسیم و انواع آن
شبکههای ماهوارهای
شبکههای نوری
طراحی شبکه های کامپیوتری
عیبیابی شبکه
کدهای مخرب و هرزنامه
کیفیت سرویس در شبکه
گمنامی و حریم خصوصی کاربران
مباحث پیشرفته در امنیت اطالعات
مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیعی
مبانی امنیت اطالعات
متریکهای کارایی شبکه ()Performance - Metric
محاسبات توری(گرید)
محاسبات زیستی
مدلسازی و شبیهسازی شبکههای کامپیوتری
مدلسازی و ارزیابی کارآیی شبکه های کامپیوتری
مدلسازی ،مدیریت و کنترل ترافیک در شبکه
مدلهای فورمال و امنیت اطالعات
مدیریت سیستمهای امن
مدیریت شبکه های کامپیوتری و مخابراتی
مدیریت و امنیت منابع اطالعاتی
مسیریابی در شبکه
معماری امنیتی
معماری سوئیچ و سوئیچینگ
معماشناسی کاربردی
مهندسی ترافیک
نبرد اطالعاتی
نرمافزارهای ضدنفوذ (تشخیص و جلوگیری از تهاجم)
نرمافزارهای مدیریت شبکه (گزارش اطالعات شبکه)

 .76نرمافزارهای نفوذ
 .77نظارت بر ترافیک شبکه ()Network monitor

