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 .1کذ کارگاُ W08 :
 .2عٌَاى :شبکِّای بات :تاریخچِ ،تْذیذات ،اًَاع ،راُکارّا
 .3چکیذُ :سیز پیطزفت فٌاٍری اطالعات ٍ ارتثاطات هَجة افشایص تْزٍُری ٍ پیذایص اًَاع جذیذی اس خذهات ٍ در کٌار آى افشایص پتاًسیل
سَءاستفادُ اس ایي تستز ضذُ است .یکی اس تْذیذات رٍسافشٍى در ایٌتزًت ٍ ضثکِّای کاهپیَتزی ضثکِ تات هیتاضذ .ضثکِ تات ضثکِای اس
کاهپیَتزّای آلَدُ ٍ هتصل تِ ایٌتزًت است کِ تزای حوالت تَسیع ضذُ ایٌتزًتی هاًٌذ هواًعت اس سزٍیس ،هَرد استفادُ قزار هیگیزد .تذست
آٍردى ظزفیت هٌاتع ،حس کٌجکاٍی ،کسة پَل ٍ جوعآٍری اطالعات ،اًگیشُّایی تزای ایجاد ضثکِّای تات است .تِ عٌَاى هثال در سال
 9002سایتّای هخصَظ ضثکِّای اجتواعی ّوچَى  Facebook ٍ Twitter ،Livejournalهَرد تْاجن حوالت هواًعت اس سزٍیس
تَسیع ضذُ قزار گزفتٌذ .یا حولِ هطاتِ کِ در سال  9000تز رٍی ساسهاىّای تشرگی ّوچَى ٍ PayPal.com،Visa.com
 Mastercard.comصَرت گزفت ٍ تاعث ضذ تا ٍبسایتّای هخصَظ ایي ساسهاىّا اس ارائِ سزٍیس تاس تواًٌذ .تعذاد ضثکِّای تات
رٍساًِ در حال افشایص است .اس طزف دیگز ساسًذگاى چٌیي ضثکِّایی اس فٌاٍریّا ٍ تکٌیکّای جذیذ استفادُ هیکٌٌذ .تاتَجِ تِ اّویت هَضَع
ضثکِ تات ٍ حوالت صَرت گزفتِ تَسط ایي ضثکِّا ،اهزٍسُ تیص اس پیص تالش تزای کطف ٍ هقاتلِ تا ایي ضثکِّا صَرت پذیزفتِ استّ .ذف
اس ایي کارگاُ هعزفی هفاّین هزتثط تا ضثکِّای تات ٍ اًَاع هختلف آىّاً ،حَُ ایجاد ٍ اًتطار یک ضثکِ تات ،هزٍری تز تْذیذات تِ ٍجَد آهذُ
تَسط ایي ضثکِّا ٍ تزرسی رٍشّای کطف ٍ هقاتلِ تا آىّا است.

 .4ارائِدٌّذگاى:
ًام ٍ ًام خاًَادگي

آخریي هذرک تحصیلي

هحوذّاضن حقیقت

کارضٌاسی ارضذ

هزین حیذری

کارضٌاسی ارضذ

رشتِ تحصیلي

عٌَاى شغلي

ٍابستگي

هٌْذسی

هذیز گزٍُ

هزکش آپای داًطگاُ

کاهپیَتز

پژٍّص

صٌعتی ضزیف
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فٌاٍری

کارضٌاس فٌی

اطالعات

هزکش آپای داًطگاُ
صٌعتی ضزیف
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 .5زًذگيًاهِ ارائِدٌّذگاى :آقای حقیقت داًصآهَختِ هٌْذسی کاهپیَتز گزایص ًزمافشار داًطگاُ صٌعتی ضزیف ّستٌذ کِ هَضَع پایاىًاهِ
ایطاى ًیش -Formal Analysis of Security Properties of Homomorphic-Cryptography
 Based E-voting Protocols Model Checking Approachتَدُ است .ایطاى ّناکٌَى تا هزکش آپای داًطگاُ صٌعتی ضزیف
ّوکاری دارًذ.
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خاًن حیذری ًیش در رضتِ هٌْذسی فٌاٍری اطالعات تحصیل کزدُاًذ ٍ تا هذرک کارضٌاسیارضذ اس داًطگاُ صٌعتی ضزیف داًصآهَختِ ضذُاًذ.
سهیٌِّای کاری ایطاى اهٌیت ضثکِّای کاهپیَتزی ٍ تحلیل تزافیک ضثکِّای کاهپیَتزی هیتاضذ.
 .6هخاطباى کارگاُ:
 oکارضٌاساى ضثکِ ٍ اهٌیت اطالعات
 .7سرفصل:
 -0هقذهِای تز ضثکِّای تات
-0-0

تعزیف ضثکِ تات

-9-0

تْذیذات یک ضثکِ تات

-3-0

گستزدگی ضثکِّای تات

-4-0

خالصِ ٍ ًتیجِگیزی

 -9اًَاع ضثکِّای تات
-0-9

هثتٌی تز پزٍتکل IRC

-9-9

هثتٌی تز پزٍتکل HTTP

-3-9

هثتٌی تز ضثکِّای ًقطِ تِ ًقطِ

-4-9

خالصِ ٍ ًتیجِگیزی

 -3اًَاع رٍشّای کطف ٍ هقاتلِ
-0-3

تکٌیکّای کطف هثتٌی تز اهضا

-9-3

تکٌیکّای کطف هثتٌی تز رفتارّای غیزعادی

-3-3

تکٌیکّای کطف هثتٌی تز درخَاستّای DNS

-4-3

تکٌیکّای کطف هثتٌی تز تحلیل تذافشار

-5-3

تکٌیکّای کطف هثتٌی تز ضثکِّای تات ًقطِ تِ ًقطِ

-6-3

خالصِ ٍ ًتیجِگیزی
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 .9پیشًیاز- :

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