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 .1کذ کارگاُ W07 :
 .2عٌَاى :ترٍجاىّای سختافساری
 .3چکیذُ :اهرٍزُ هذارات هجتوع در هعرض آسیة ترٍجاىّای سخت افساری قرار دارًذ کِ تغییرات هخرتی را در ٌّگام طراحی ٍ یا در ٌّگام
ساخت در هذار ایجاد هیکٌٌذ .تِ دلیل عوَهیت یافتي پرٍسِ طراحی ٍ ساخت ًیوِّادیّا ّ IC ،ا تیطتر در هعرض آسیةّای ًاضی از عولیات
ٍ تغییرات هخرب قرار دارًذٌّ .گاهی ایي تغییرات هخرب تصَرت تْذیذی ترای سیستن ّای ًظاهی ،سیستن ّای هالی ،اهٌیت حول ًٍقل ٍ
تجْیسات خاًگی هطرح هیضًَذ ،از اّویت تیطتری ترخَردار هیضًَذ .دضوي هی تَاًذ تا ٍارد کردى یک ترٍجاى سثة از کار افتادى یا تخریة
یک دستگاُ در آیٌذُ ضَد ٍ یا هیتَاًذ تا حفرُ ایجاد ضذُ تَسیلِ ترٍجاى اطالعات هحرهاًِ ٍ کلیذّای پٌْاى اهٌیتی را در اختیار دضوي قرار دّذ.
ترٍجاىّا هیتَاًٌذ تصَرتّای هختلف از قثیل سختافسارّای تْیٌِ سازی ضذُ در ّ ASICا ،قطعات تجاریسازی ضذُ تَسیلِ تَلیذ
اًثَُ( ، )COTSهیکرٍپرٍسسَرّا ،هیکرٍکٌترلرّا ،پردازضگرّای ضثکِ ٍ یا پردازضگرّای سیگٌالْای دیجیتال ( )DSPاجرا ضًَذّ .وچٌیي
ترٍجاىّا هیتَاًٌذ تصَرت ترًاهِّای دائوی هاًٌذ رضتِای از تیت ّا در  FPGAاجرا ضًَذ .در ایي کارگاُ یک طثقِتٌذی از ترٍجاىّای
سختافساری ٍ خالصِای از ضیَُّای آضکارسازی آىّا ارایِ خَاّذ ضذ.
 .4ارائِدٌّذُ:
ًام ٍ ًام خاًَادگي
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الکترًٍیک
 .5زًذگيًاهِ ارائِدٌّذُ :آقای اتراّیوی آتاًی داًصآهَختِ دکتری هٌْذسی ترق گرایص الکترًٍیک از داًطگاُ علن ٍ صٌعت ایراى هیتاضٌذ ٍ
ّناکٌَى ًیس استادیار گرٍُ هٌْذسی کاهپیَتر داًطگاُ گیالى ّستٌذ .عٌَاى پایاىًاهِ دٍرُ دکتری ایطاى ،طراحی ٍ پیادُسازی یک الگَریتن رهس
دًثالِای جْت کارترد در هخاترات سیار تَدُ است .زهیٌِّای تخصصی دکتر اتراّیوی ضاهل طراحی ،تحلیل ٍ پیادُسازی الگَریتنّای رهسًگاری،
اهٌیت ضثکِّای تیسین ،طراحی سختافسارّای رهسًگار ٍ تَاتع جاسازیضذُ ،پٌْاىگاری اطالعات ٍ زهیٌِّای هرتثط است ٍ تاکٌَى
کارگاُّای آهَزضی هختلفی را از جولِ در ّفتویي کٌفراًس تیيالوللی اًجوي رهس ایراى ترگسار کردُاًذ.
 .6هخاطباى کارگاُ:
 oداًطجَیاى ٍ هحققیي عالقِهٌذ تِ پیادُ سازی سخت افسار ّای رهسًگاری ٍ سیستن ّای تعثیِ ضذُ
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 .7سرفصل:
 oهرٍری تر رٍشّای هتذاٍل طراحی ٍ ساخت ٍ تست هذارات هجتوع
 oهعرفی جاهع ٍ هفَْهی ترٍجاىّای سختافساری ٍ طثقِ تٌذی کلی آىّا
 oطثقِ تٌذی ترٍجاىّای سخت افساری تر اساس هطخصات فیسیکی ،حَزُ عولیاتی ٍ اساس هطخصات فعال سازی آىّا
 oهعرفی کاهل رٍشّای ارایِ ضذُ آضکارسازی ترٍجاى ّای سخت افساری ٍ طثقِ تٌذی جاهع ّوگی الگَریتن ّا ٍ تررسی هیساى هَفقیت آىّا
رٍی ترٍجاى ّای سخت افساری
 oتررسی تْذیذات صٌعتی ٍ ًظاهی ترٍجاى ّای سخت افساری در کطَر ٍ ارایِ راُکارّای کلی ترای هقاتلِ ٍ ضٌاسایی آىّا.
 .8زهاى برگساریً :ینرٍز – سِشٌبِ  22شْریَر  – 1391ساعت  14الي 18
 .9پیشًیاز:
 oداًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ ٍ دکتری هٌْذسی الکترًٍیک ٍ هٌْذسی کاهپیَتر گرایص سخت افسار
 oهٌْذسیي ٍ هتخصصیي طراحی هذار ٍ سخت افسار ضرکتّای صٌعتی
 oکارضٌاساى ٍ کارضٌاساى ارضذ صٌایع دفاعی
 oهذیراى ٍ کارضٌاساى ضثکِ

برای اطالع از ًحَُ ثبتًام در ایي کارگاُ بِ ٍبگاُ  http://iscisc2011.um.ac.irهراجعِ ًوائیذ.
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