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 گفتارپیش

 

 دکتر مهدی عالئیان

 المللی انجمن رمز ایراندبیر هفدهمین کنفرانس بین

 دانشگاه علم و صنعت ایراناستاد تمام گروه ریاضی و 

 

 

ا م یرا به رو  شیپروردگار  یاست که خود را به ما شناساند و شکر خود را به ما الهام کرد و درها ییپاس مخصوص خداس

 مانیل کالم مو  نیکرد. سخن را با ا ییالشأن )ص( راهنما میعظ غمبر یسپاس از خود با نعمت نبوت پ یگشود و ما را به سو 

و هر کس که به علم و دانش چنگ زند، قدرتمند است و توان قدرت  تعلم قدرت اس»که فرمود:  کنمی)ع( آغاز م یعل

 نیفدهمه زبانیکه م میخداوند را شاکر « بر او غلبه خواهند کرد. گرانید رد،یخواهد داشت و هر آن که از علم فاصله گ یینما

سال  90د با حدو  رانی. دانشگاه علم و صنعت امیهست رانیت ادر دانشگاه علم و صنع رانیانجمن رمز ا یالمللنیکنفرانس ب

است که هر  یالمللنیب یکنفرانس یسال سابقه، متول 21با  رانیباشد. انجمن رمز ا یبرتر کشور م یسابقه، جزء دانشگاه ها

 20با حدود  رانیدانشگاه علم و صنعت ا یاضی. دانشکده ر شودیبرگزار م زمانیعز  رانیمعتبر ا یهااز دانشگاه یکیساله در 

ست. ا یالمللنیب شیهما نیا زبانیکنفرانس ها، م یدائم رخانهیدب یمختلف با همکار  یهااز تخصص یات علمیعضو ه

 دانشگاه یاضیهمکاران خوبم در دانشکده ر  ی)عج( و با همراهعصریو توجهات حضرت ول یالطاف اله هیاست در سا دیام

حوزه،  نیگران مرتبط در او صنعت انیمشارکت دانشگاه ز یو ن رانیمحترم انجمن رمز ا یاعضا یو همکار  انر یعلم و صنعت ا

 ستهیخور و شادر  یشاهد برگزار  یبهداشت یپروتکل ها تیمنحوس کرونا با رعا یمار یجامعه و مبارزه با ب طیو با توجه به شرا

 .میکنفرانس باش نیا

است  یالمللنیو ب یدر سطح مل یمستمر همکاران متعدد  یر یگیتالش و پ ت،یسال فعال کی جهیکنفرانس نت نیا یهابرنامه

اطالعات و  تیدر امن رانیانجمن رمز ا یالمللنیکنفرانس ب یهااز شاخص یکی. شودیارائه م یروز اصل 2که در قالب 

 یخنرانچهار س یکرونا شاهد برگزار  یمار یب طیبا شرا ز یو امسال ن تنظران اسو صاحب دیحضور گسترده اسات یرمزشناس

  .میهست یو مجاز  یهفت سخنران مدعو همزمان با نشست ارائه مقالت به صورت حضور  ز یو ن ید یکل

مقاله و در فراخوان  55کنفرانس ارسال شد که در فراخوان زمستان  رخانهیمقاله به دب 90کنفرانس هفدهم در مجموع  در 

شد. در مجموع  رشیمقاله پذ 26داوران، تعداد  تهیعضو کم 92توسط  یشد. که پس از انجام داور  افتیمقاله در  35بهاره 

 .اندنام کردهدوره کنفرانس ثبت نیشرکت در ا ینفر برا 400از  شیب

صصان در و متخ شمندانیاند یو فناور  یپژوهش ،یعلم یهاافتهی نیارائه آخر  یبرا یکنفرانس فرصت مناسب نیاست ا دیام

اس و مهم حس ،یاتیح یهارساختیز  تیبهبود امن یآن بر توسعه راهکارها ر یتبادل اطالعات باشد و تأث یفضا تیحوزه امن

تعامل  یرقرار ب یبرا یفرصت مناسب نیباشد. همچن ر یچشمگ ،یرفاه عموم یدر ارتقا اءیاش نترنتیتوسعه امن ا ز یکشور و ن

 رانیا یفن و  یعلم گاهیجا شیموجب افزا یعلم یپلماسید تیفراهم ساخته و با تقو  هیهمسا یحوزه با کشورها نیدر ا یعلم

خداوند  تیو عنا توجه هیدر سا نهات یمانند هر کار بزرگ ز یکنفرانس ن نیا ستهیشا یباشد. البته برگزار  ایدر دن ز یعز  یاسالم

 از  دانمیبرخود لزم م نیاست. بنابرا یاز خردجمع یمند بهره ز یو ن یو همگان یو مرهون مشارکت جمع شودیم سر یم

خصوصاً م رانیدر دانشگاه علم وصنعت ا ییو اجرا یعلم تهیمستمر کم یهاتالش مسئولین دانشگاه علم و صنعت ایران و 
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 و  یحاج زادهیعل ینعلیو مهندس حس انیعالئ یدکتر محمدهاد  ،ید یو دکتر جواد وح یدهکرد  انیدکتر مسعود هاد ناایآق

و  یزاده، مهندس رستم یدکتر سلماس ناایمخصوصاً آق رانیانجمن رمز ا ییاجرا یو شورا یمرکز  یعلم تهیکم یاعضا ز ین

کده و دانش رانیعلم وصنعت ا گاهدانش ران،یمحترم انجمن رمز ا نیمسوول یو معنو  یماد  یها تیحما ز یو ن یبیمهندس حب

 .مینما یتشکر و قدردان عارف محمدرضا دکتر  یو مخصوصا آقا یاضیر 
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 رکان کنفرانسا
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 رانیانجمن رمز ا یالمللنیکنفرانس ب نیدهمهفکمیته اجرایی 
 جبارعلی زاکریدکتر  رئیس کنفرانس

 رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران

 مهدی عالئیاندکتر  دبیر کنفرانس
 رئیس دانشگده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران

 مسعود هادیان دهکردیدکتر  دبیر کمیته علمی
 دانشگاه علم و صنعت ایران ریاضیگروه 

 و دکتر محمدهادی عالئیان جواد وحیدیدکتر  اجرائیدبیر کمیته 
 دانشگاه علم و صنعت ایران ریاضیگروه 

و  دبیرخانهکمیته مسوول 
 مدیر اجرایی

 دکتر محمدهادی عالئیان

 علم وصنعت ایرانتیم دانشجویی در دانشگاه 
آقای  ،خانم مژگان کیهانی شایسته، خانم دکتر معصومه اکبرزاده، آقای دکتر منوچهر خاصی، آقای ابولفضل سالمی

 دکتر سید محمدکاظم حسینی پور. 

 

 رانیانجمن رمز ا ها و شورای اجراییدبیرخانه دائمی کنفرانس
 زادهود سلماسیدکتر محم مسئول دبیرخانه دائمی

 مهندس حبیب رستمی انجمنمقام و دبیر قائم
 یبیدکتر هاشم حب مسوول کمیته ارتباط با صنعت انجمن

نصور باقری، دکتر محمود دکتر  احمدیان،محمود  دکتر اعضای دبیرخانه دائمی

دکتر هادی ، یرقدریدکتر عبدالرسول م ،زادهسلماسی

 دکتر محمودرضا هاشمی میرمحسنی،دکتر مهتاب  سلیمانی،

 انیفاطمه چهرآذر و سارا زوار، راحله ندافیون و دبیرخانه انجمندبیرخانه دائمی 
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 با سپاس ویژه از همکاران

عت علم و صندانشگاه  ریاضیهای الکترونیکی و دانشکده مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات، مرکز آموزش

 ایران

 

لیل رشیدی جدکتر مرتضی گرشاسبی، دکتر عبدارسول میرقدری، دکتر حسن خرازی، دکتر مزینی،  ناصر  دکتر 

 و شراره خانعلیزاده. نیا، سرکار خانم شبنم طالع
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 المللی انجمن رمز ایرانکمیته علمی هفدهمین کنفرانس بین
 

 دانشگاه نام خانوادگی ردیف

دانشکده مهندسی )گروه مهندسی کامپیوتر(دانشگاه گیالن/  آقای دکتر رضا ابراهیمی آتانی 1  

 دانشگاه شهید بهشتی/ دانشکده مهندسی برق خانم دکتر زهرا احمدیان 2

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر/ دانشکده مهندسی برق آقای دکتر محمود احمدیان عطاری 3

 دانشگاه تهران/ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آقای دکتر محمد علی اخایی 4

 دانشگاه صنعتی شریف/ پژوهشکده الکترونیک خانم دکتر ترانه اقلیدس 5

 دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشکده مهندسی کامپیوتر خانم دکتر هاله امین طوسی 6

 دانشگاه صنعتی شریف/ دانشکده مهندسی کامپیوتر آقای دکتر مرتضی امینی 7

رجایی/ دانشکده مهندسی برقدانشگاه تربیت دبیر شهید  آقای دکتر نصور باقری 8  

 دانشگاه صنعتی شریف/ دانشکده مهندسی کامپیوتر آقای دکتر سیاوش بیات سرمدی 9

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر آقای دکتر علی پاینده 10

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات )مرکز تحقیقات مخابرات ایران( آقای دکتر محمد حسام تدین 11

 دانشگاه اصفهان/ دانشکده مهندسی کامپیوتر بهروز ترک الدانیآقای دکتر  12

 دانشگاه شهید بهشتی/ دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر آقای دکتر علی جهانیان 13

 دانشگاه تربیت مدرس/ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آقای دکتر صادق دری نوگورانی 14

صنعتی شریف/ پژوهشکده الکترونیکدانشگاه  آقای دکتر محمود سلماسی زاده 15  

 دانشگاه شهید بهشتی/ پژوهشکده فضای مجازی آقای دکتر هادی سلیمانی 16

 دانشگاه علم و صنعت ایران/ دانشکده مهندسی برق آقای دکتر شهریار شاه حسینی 17

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر/ دانشکده مهندسی کامپیوتر آقای دکتر حمیدرضا شهریاری 18

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی/ دانشکده مهندسی کامپیوتر خانم دکتر معصومه صفخانی 19

 دانشگاه صنعتی شریف/ دانشکده مهندسی برق آقای دکتر محمدرضا عارف 20

 دانشگاه علم و صنعت ایران/ دانشکده مهندسی کامپیوتر آقای دکتر محمد عبدالهی ازگمی 21

 دانشگاه علم و صنعت ایران/ دانشکده ریاضی آقای دکتر مهدی عالئیان 22

 دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشکده مهندسی )گروه مهندسی کامپیوتر( آقای دکتر عباس قائمی بافقی 23

 دانشگاه علم و صنعت ایران/ دانشکده ریاضی آقای دکتر رحمان فرنوش 24

مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه شیراز/ دانشکده  آقای دکتر علیرضا کشاورز حداد 25  

 دانشگاه یزد/ دانشکده علوم ریاضی آقای دکتر فرید محمد مالک قائینی 26

 دانشگاه اصفهان/ دانشکده مهندسی کامپیوتر آقای دکتر حمید مال 27
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 دانشگاه علم و صنعت ایران/ دانشکده ریاضی خانم دکتر سمانه مشهدی 28

 دانشگاه علم و صنعت ایران/ دانشکده مهندسی برق میرکالئیآقای دکتر سید محمدرضا موسوی  29

 دانشگاه صنعتی شریف/ پژوهشکده الکترونیک آقای مهندس جواد مهاجری 30

 دانشگاه امام حسین )ع(/ دانشکده علوم پایه آقای دکتر عبدالرسول میرقدری 31

برق دانشگاه صنعتی شریف/ دانشکده مهندسی خانم دکتر مهتاب میرمحسنی 32  

 دانشگاه علم و صنعت ایران/ دانشکده ریاضی آقای دکتر جواد وحیدی 33

 دانشگاه علم و صنعت ایران/ دانشکده ریاضی آقای دکتر مسعود هادیان 34

 دانشگاه تهران/ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آقای دکتر محمودرضا هاشمی 35

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد/ آقای دکتر محمدرضا هوشمند اصل 36  

37 Prof. Keith Martin Royal Holloway, University of London, Uk 

38 Prof. Josef Pieprzyk Mcquarie University, Australia 

39 Prof. Joachim Posegga University of Passau, Germany 

40 Prof. Vincent Rijmen KU Leuven, Belgium 
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 المللی انجمن رمز ایرانداوران هفدهمین کنفرانس بینکمیته 
 

 دانشگاه نام خانوادگی نام رديف

 دانشگاه گیالن ابراهیمی آتانی رضا 1

 پژوهشگاه دانش های بنیادی احمدی عمران 2

 دانشگاه فردوسی مشهد احمدیان رامکی علی 3

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی احمدیان عطاری محمود 4

 دانشگاه تهران اخایی محمدعلی 5

 دانشگاه صنعتی شریف اقلیدس ترانه 6

 دانشگاه فردوسی مشهد امین طوسی هاله 7

 دانشگاه صنعتی شریف امینی مرتضی 8

 دانشگاه تربیت مدرس آبادی مهدی 9

 امیرکبیردانشگاه صنعتی  باقری خدیجه 10

 دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی باقری نصور 11

 دانشگاه تهران بهرک بهنام 12

 دانشگاه علم و صنعت ایران بهشتی علی اصغر 13

 دانشگاه شاهد بیات مجید 14

 دانشگاه صنعتی شریف بیات سرمدی سیاوش 15

 پژوهشگاه دانش های بنیادی بیگی سلمان 16

 صنعتی شریفدانشگاه  بیگی حمید 17

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران نیتپاک نصرالله 18

 دانشگاه قم پورنقی سید مرتضی 19

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تدین محمدحسام 20

 دانشگاه اصفهان ترک لدانی بهروز 21

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تفضلی طال 22

 دانشگاه قم بیدگلیجاللی  امیر 23

 پژوهشگاه دانش های بنیادی جنتی هدی 24

 دانشگاه صنعتی شریف جهاندیده وحید 25

 دانشگاه شهید بهشتی جهانیان علی 26

 شرکت صاافتا حبیبی هاشم 27

 دانشگاه جامع امام حسین خادم بهروز 28

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی خدایی مهر حسن 29

 دانشگاه صنعتی شریف خزایی شهرام 30

 دانشگاه فردوسی مشهد خسروی فارمد مسعود 31

 دانشگاه تربیت مدرس دری نوگورانی صادق 32

 دانشگاه ادینبرا اسکاتلند دلور مهشید 33

 دانشگاه شاهد دوستاری محمدعلی 34

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران رجب زاده عصار مریم 35

 دانشگاه صنعتی اصفهان رستگاری پروین 36

 دانشگاه سانفرانسیسکو کالیفرنیا زارعی مهدی 37
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 دانشگاه نام خانوادگی نام رديف

 جامع امام حسین )ع( زاغیان علی 38

 دانشگاه صنعتی شریف سالری فرد راضیه 39

 دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان سجادیه مهدی 40

 دانشگاه صنعتی شریف داریسررشته سعید 41

 دانشگاه صنعتی شریف سلطانیان محمد 42

 دانشگاه شهید بهشتی سلیمانی هادی 43

 دانشگاه صنعتی شریف سلیمانی باغ شاه مهدیه 44

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر صاحب زمانی مرتضی 52

 دانشگاه صنعتی شریف زادهصادق امیرمهدی 53

 دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی صفخانی معصومه 54

 دانشگاه صنعتی شریف عامری محمدحسن 55

 دانشگاه علم و صنعت ایران عبداللهی ازگمی محمد 56

 دانشگاه اصفهان عقیلی سیدفرهاد 57

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری عالقبند مهدی 58

 دانشگاه لرستان علیزاده مجتبی 59

 دانشگاه تهران علیزاده بیژن 60

 دانشگاه امام حسین علیزاده جواد 61

 دانشگاه صنعتی شریف غالمپور ایمان 62

 دانشگاه علم و صنعت ایران فالحتی ابوالفضل 63

 دانشگاه اصفهان قاسم پوری سیدعسگری 64

 دانشگاه بیرجند قاسمی گل محمد 65

 دانشگاه صنعتی شریف مقامی قائم شاهرخ 66

 دانشگاه فردوسی مشهد قائمی بافقی عباس 67

 ارتباطات و فناوری اطالعاتپژوهشگاه  قرایی حسین 68

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات کرمی زاده ساسان 69

 دانشگاه شیراز کشاورز حداد علیرضا 70

 پژوهشگاه علم و تکنولوژی استرالیا کفشدار گوهرشادی امیر 71

 دانشگاه صنعتی شریف کوچک شوشتری معصومه 72

 بنیادیپژوهشگاه دانش های  گرگین سعید 73

 دانشگاه علم و صنعت ایران ایگرمه مهران 74

 دانشگاه صنعتی شریف مجاهدیان محمد مهدی 75

 دانشگاه صنعتی شریف محمدزاده لجوردی امیر 76

 دانشگاه صنعتی شریف مدیری محمد مهدی 77

 دانشگاه صنعتی شریف مرتضوی سیدامیر 78

 دانشگاه علم و صنعت ایران مشهدی سمانه 79

 دانشگاه اصفهان مال حمید 80

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات منصوری علیرضا 81

 دانشگاه صنعتی شریف مهاجری جواد 82

 دانشگاه اصفهان مهدوی مجتبی 83

 دانشگاه علم و صنعت ایران موحدی زینب 84
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 دانشگاه نام خانوادگی نام رديف

 دانشگاه علم و صنعت ایران موسوی میرکالیی محمدرضا 85

 دانشگاه صنعتی شریف مومنی بهنام 86

 دانشگاه امام حسین میرقدری عبدالرسول 87

 دانشگاه صنعتی شریف میرمحسنی مهتاب 88

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات نادری شقایق 89

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات نعمت الله زاده محمود 90

 دانشگاه صنعتی شریف نوفرستی مرتضی 91

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیک صفت سلمان 92

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر صاحب زمانی مرتضی 52

 دانشگاه صنعتی شریف زادهصادق امیرمهدی 53

 دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی صفخانی معصومه 54

 دانشگاه صنعتی شریف عامری محمدحسن 55

 دانشگاه علم و صنعت ایران عبداللهی ازگمی محمد 56

 دانشگاه اصفهان عقیلی سیدفرهاد 57

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری عالقبند مهدی 58

 دانشگاه لرستان علیزاده مجتبی 59

 دانشگاه تهران علیزاده بیژن 60

 دانشگاه امام حسین علیزاده جواد 61

 دانشگاه صنعتی شریف غالمپور ایمان 62

 ایراندانشگاه علم و صنعت  فالحتی ابوالفضل 63

 دانشگاه اصفهان قاسم پوری سیدعسگری 64

 دانشگاه بیرجند قاسمی گل محمد 65

 دانشگاه صنعتی شریف مقامی قائم شاهرخ 66

 دانشگاه فردوسی مشهد قائمی بافقی عباس 67

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات قرایی حسین 68

 اطالعاتپژوهشگاه ارتباطات و فناوری  کرمی زاده ساسان 69

 دانشگاه شیراز کشاورز حداد علیرضا 70

 پژوهشگاه علم و تکنولوژی استرالیا کفشدار گوهرشادی امیر 71

 دانشگاه صنعتی شریف کوچک شوشتری معصومه 72

 پژوهشگاه دانش های بنیادی گرگین سعید 73

 دانشگاه علم و صنعت ایران ایگرمه مهران 74

 دانشگاه صنعتی شریف مجاهدیان محمد مهدی 75

 دانشگاه صنعتی شریف محمدزاده لجوردی امیر 76

 دانشگاه صنعتی شریف مدیری محمد مهدی 77

 دانشگاه صنعتی شریف مرتضوی سیدامیر 78

 دانشگاه علم و صنعت ایران مشهدی سمانه 79

 دانشگاه اصفهان مال حمید 80

 اطالعاتپژوهشگاه ارتباطات و فناوری  منصوری علیرضا 81

 دانشگاه صنعتی شریف مهاجری جواد 82

 دانشگاه اصفهان مهدوی مجتبی 83
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 دانشگاه نام خانوادگی نام رديف

 دانشگاه علم و صنعت ایران موحدی زینب 84

 دانشگاه علم و صنعت ایران موسوی میرکالیی محمدرضا 85

 دانشگاه صنعتی شریف مومنی بهنام 86

 دانشگاه امام حسین میرقدری عبدالرسول 87

 دانشگاه صنعتی شریف میرمحسنی مهتاب 88

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات نادری شقایق 89

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات نعمت الله زاده محمود 90

 دانشگاه صنعتی شریف نوفرستی مرتضی 91

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیک صفت سلمان 92
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 کنفرانسمحل برگزاری 

 دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران
 

 

 A ایکالس اول  سامانه مجازی

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rdsqzhtnd40q/ 
 

 B ای دوم کالس سامانه مجازی

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rio71i7e4ao6/ 
 

 C ای سومکالس  سامانه مجازی

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rc6w3xnf6ebt/ 
 

 

 19/06/99-روز اول

 آغاز روز اول

 لینک نشست پایان شروع عنوان ردیف

 09:40 09:00 افتتاحیه 1

 A 2کالس 
 آقای دکتر رسول جلیلی )سخنران کلیدی(

 دگردیس رانگی افتایی ما
9:40 10:30 

 10:40 10:30 1  استراحت 3

  11:50 10:40 رمزشناسیمبانی  1-نشست  4

5 

 )سخنران مدعو( خانم دکتر پروین رستگاری

کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی به داده های برون سپاری شده با حفظ حریم خصوصی و 

 قابلیت لغو ویژگی

40:10  01:11  

 A 6کالس 
 آقای باقر باقرپور 

A Fast Non-Interactive Publicly Verifiable Secret Sharing Scheme 
01:11  30:11  

7 

 پروین رستگاریخانم دکتر 

On the Security of Some Recently Proposed Certificateless Signcryption 

Schemes 

11:30 11:50 

4011: 10:40 امنیت رایانش 2-نشست  8   

9 
 خانم مهسا منعم محرر

A Decentralized App Store Using the Blockchain Technology 
10:40 11:00 

 Bکالس 

 11:20 11:00 حیان حسنآقای  10



 
 المللی انجمن رمز ایرانکنفرانس بین مقاالت هفدهمینکتابچه راهنما و مجموعه 

 1399شهریور  20-19، تهراندانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 

   

 

 
 

16 

Enhancing Monkey to Trigger Malicious Payloads in Android Malware 

11 
 آقای مالک مرتضی امیر محسنی

 ارائه ساز و کاری برای نظارت مالک بر قرارداد هوشمند در اتریوم
11:20 11:40 

 لینک نشست پایان شروع عنوان ردیف

 11:55 11:40 2 استراحت 12

 B 13کالس 
 خانم دکتر الهام کاشفی )سخنرانی کلیدی(

 رمزنگاری کوانتومی
5:511  :4512  

 14:00 12:45 3استراحت  14

  15:10 14:00 امنیت شبکه 3-نشست  15

16 

 آقای دکتر محمد صیاد حقیقی )سخنران مدعو(

Protecting Cyber-Physical Systems against Malicious Intruders: A General 

Detection and Compensation Strategy 

14:00 14:30 

 A 17کالس 

 خانم فرنوش معنوی

A New Method for Ransomware Detection Based on PE Header Using 

Convolutional Neural Networks 

14:30 14:50 

18 

 خانم زهرا مطیع

A Deep Learning-based Malware Hunting Technique to Handle Imbalanced 

Data 

14:50 15:10 

  15:10 14:00 مبانی رمزشناسی 4-نشست  19

20 

 خانم دکتر مائده عاشوری )سخنران مدعو(

کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی به داده های برون سپاری شده با حفظ حریم خصوصی و 

 قابلیت لغو ویژگی

14:00 14:30 

 B 21کالس 
 آقای علیرضا جعفری

 ارائه یک طرح شناسایی امن و کارا مبتنی بر کدهای قطبی
14:30 14:50 

22 
 آقای رضا قاسمی

 الگوریتم های موازی برای ارزیابی جعبه های جانشانی بزرگ رمزنگاری
14:50 15:10 

 15:20 15:10 4استراحت  23

 لینک نشست پایان شروع عنوان ردیف

  16:30 15:20 های امنیتیپروتکل 5-نشست  24

25 
 خانم دکتر مطهره دهقان )سخنران مدعو(

 یافتن امن تالقی مسیرها با استفاده از پایه گروبنر
15:20 15:50 

 Aکالس 
26 

 آقای حمید یزدان پناه

A Secure and Improved Authentication Scheme for Heterogeneous Wireless 

Sensor Networks in the Internet of Things Environment 

15:50 16:10 

 16:30 16:10 آقای دکتر سید امیر مرتضوی 27
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Security Analysis of an Efficient Authentication Scheme for Vehicular Ad 

Hoc Networks 

  16:20 15:20 پیاده سازی الگوریتم های رمزنگاری و امنیت سخت افزاری 6-نشست 28

29 

 آقای میالد سلیمیان

Analysis of Geometrical Parameters for Remote Side-Channel Attacks on 

Multi-Tenant FPGAs 

15:20 15:40 

 B 30کالس 

 آقای محمد عرفان مظاهری

Lurking Eyes: A Method to Detect Side-Channel Attacks on JavaScript and 

WebAssembly 

15:40 16:00 

31 

 خانم فرشیده کردی

Cost-Effective and Practical Countermeasure Against the Template Side 

Channel Attack 

16:00 16:20 

 پایان روز اول

 

 20/06/99 -روز دوم

 آغاز روز دوم

 لینک نشست پایان شروع عنوان ردیف

  ۱0:۱0 09:00 های امنیتیپروتکل -۱نشست  ۱

2 
 عسگری قاسم پوری )سخنران مدعو(آقای دکتر سید 

 اعتماد و شهرت یهامدل یصور یجهت وارس دیجد یروش
09:00 09:30 

 A 3کالس 
 آقای علی اریش

ستفاده از با ا دیطرح احراز اصالت سبک وزن همراه با توافق کل یتیامن لیتحل

 ینظارت کشاورز ستمیس یبرا میس یشبکه حسگر ب

09:30 09:50 

4 
 عبادیخانم الناز 

Improvements on Easypaysy: The Bitcoin's Layer-2 Accounts 
Protocol 

09:50 10:10 

  ۱0:00 09:00 سازی و امنیت رایانشپیاده -2نشست  5

6 
 آقای علی نوری

 یه جانشانجعب یزمان ریبدون تاخ یساز ادهیپ یبرا نهیبه ینقابگذار کیارائه 
AES 

09:00 09:20 

 Bکالس 

7 
 فاطمه عسکری نیسیانیخانم 

 مدل یبا کمک وارس یدیآندرو ینشت اطالعات در برنامه ها صیتشخ
09:20 09:40 
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8 
 خانم مینا حیدری

 کردیبا استفاده از رو یدیاندرو یسرگردان در برنامه ها لیحمله وک صیتشخ

 معکوس مدل رانده یمهندس

09:40 10:00 

  ۱0:00 09:00 الکترونیکی خدمات امنیت و امنیت مهندسی -۳نشست  9

10 
 آقای امیر آجرلو

An Optimized Structure of State Channel Network to Improve 
Scalability of Blockchain Algorithms 

09:00 09:20 

 Cکالس 

۱۱ 
 خانم مژگان عسکری زاده

 یاجتماع یدر شبکه ها عهیکنترل نرم شا یمدل اعتماد برا کی
09:20 09:40 

12 
 آقای ابراهیم صحافی زاده

 کنترل شایعه در شبکه های اجتماعی با استفاده از سازوکارهای امنیت نرم
09:40 10:00 

 10:15 10:00 ۱ استراحت 13

14 
 آقای مهندس ابوالفضل روحانی )سخنرانی کلیدی(

 یسازمیو تصم یهمکار ،ییافتا؛ همگرا یکانون هماهنگ
۱0:۱۵ ۱۱:00 

 11:10 11:00 2 استراحت ۱۵

 آقای پروفسور سلیل )سخنرانی کلیدی( 16

Blockchain for Cyber Physical Systems 
۱۱:۱0 ۱2:۱0 

 14:00 12:10 3 استراحت 17

  ۱۵:20 ۱۴:00 مبانی رمزشناسی و امنیت شبکه -۴نشست  18

۱9 
 خانم دکتر مهناز نوروزی )سخنران مدعو(

 یابر یساز رهیجستجو در ذخ تیو قابل یحفظ محرمانگ
14:00 14:30 

 Aکالس 
20 

 آقای دکتر امیر محمدزاده الجوردی )سخنران مدعو(

 دایآشکارِ ناپ شرفته؛یپ یمانا دیتهد
14:30 15:00 

21 
 آقای محمدرضا کریمی

 یریادگیمک به ک یشبکه در برابر حمله دسته بند کیتراف یخصوص میارتقا حر

 خصمانه

15:00 15:20 

  ۱۵:00 ۱۴:00 نهان سازی اطالعات و جرم یابی -۵نشست  22

23 
 خانم طیبه آب ذر

A Binary Relevance Adaptive Model-Selection for Ensemble 
Steganalysis 

14:00 14:20 

 Bکالس 

24 
 آقای علی هادی پور

Advantages and disadvantages of using cryptography in 
steganography 

14:20 14:40 
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 آقای سید صادق موسوی 25

Detecting Disk Sectors Data Types Using Hidden Markov Model 
14:40 15:00 

۵0۱۵: ۱۵:20 نشست رونمایی از کتاب 26   

27 
 خانم دکتر طال تفضلی

Worm Origin Identification & Propagation Path Reconstruction 
Probabilistically 

15:20 15:30 

 Aکالس 

 

28 
 خانم دکتر سمانه مشهدی

 مدرن رمزنگاری بر ای مقدمه
15:30 15:40 

29 
 خانم مهندس مریم شبرو

 IEC62351امنیت داده، ارتباطات صنعت برق بر اساس استاندارد 
15:40 15:50 

 16:00 15:50 4 استراحت 30

  ۱6:۴۵ ۱6:00 اختتامیه ۳۱

 16:10 16:00 کمیته علمی()دبیر  سخنرانی آقای دکتر مسعود هادیان 32

 Aکالس 

 16:25 16:10 )رئیس انجمن رمز ایران( سخنرانی آقای دکتر محمدرضا عارف 33

 16:25 16:35 (ISeCureالمللی سخنرانی آقای دکتر جلیلی )سردبیر مجله بین 34

 16:40 16:35 بیانیه پایانی کنفرانس 35

 16:30 16:25 اعالم میزبان کنفرانس هجدهم با کلیپ 36

3016: کنندگانتقدیر و تشکر از حامیان، برگزیدگان، همکاران و شرکت 37  :4516  

 پایان روز دوم

 پایان کنفرانس هفدهم

 به امید دیدار شما در کنفرانس هجدهم
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 های کلیدیسخنرانی
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Salil Kanhere 

Professor, UNSW Sydney, Australia 

Title: Blockchain for Cyber Physical Systems 

Abstract: 

Cyber Physical Systems (CPS) are transforming the way we interact with the physical world 

around us. However, centralised approaches for CPS systems are not capable of addressing the 

unique challenges of CPS due to the complexity, constraints, and dynamic nature of the 

interactions. To realize the true potential of CPS, a decentralized approach that takes into 

account these unique features is required. Recently, blockchain-based solutions have been 

proposed to address CPS challenges. Yet, applying blockchain for diverse CPS domains is not 

straightforward and has its own challenges. In this talk, we share our experiences in applying 

blockchain technology for CPS with an aim to provide insights and highlight the challenges 

and future opportunities. We will cover uses cases including supply chains, energy systems and 

Internet of Things. 

Bio: 

Salil Kanhere received the M.S. and Ph.D. degrees from Drexel University, Philadelphia, USA. 

He is currently a Professor of Computer Science and Engineering with UNSW Sydney, 

Australia. His research interests include the Internet of Things, cyber physical systems, 

blockchain, pervasive computing, cybersecurity, and applied machine learning. Salil is also 

affiliated with CISRO’s Data61 and the Cybersecurity Cooperative Research Centre. He is a 

Senior Member of the IEEE and ACM, an Humboldt Research Fellow, and an ACM 

Distinguished Speaker. He serves as the Editor in Chief of the Ad Hoc Networks journal and 

as an Associate Editor of the IEEE Transactions On Network and Service Management, 

Computer Communications, and Pervasive andMobile Computing. He has served on the 

organising committee of several IEEE/ACM international conferences and is the General Chair 

for the IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency 2021. He has co-

authored a book titled Blockchain for Cyberphysical Systems. Further details are 

at www.salilkanhere.net. 

  

http://www.salilkanhere.net/
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Elham Kashefi 

Professor, University of Edinburgh, Scotland 

Title: Quantum Protocol Zoo 

Abstract: 

Future information and communication networks will certainly consist of both classical and 

quantum devices, some of which are expected to be dishonest, with various degrees of 

functionality, ranging from simple routers to servers executing quantum algorithms. Most of 

the technology required to achieve advanced stages of a quantum internet is still in its 

infancy, hence it is very hard to predict the potential use cases. Several applications, however, 

have already been characterized depending on the different stages of a quantum network such 

as secure delegated quantum computing, quantum key distribution, clock synchronization, 

leader election, quantum digital signatures, quantum money among others. Such applications 

promise to impact and transform the society on multiple levels including communication, 

accessing information and security. Therefore, it would be extremely useful to have a 

standard framework to describe the protocols that are relevant to quantum internet such that 

they become available to the diverse quantum information science community. We take the 

first step in this direction and call such an initiative: The Quantum Protocol Zoo which 

consists of an organised collection of protocols that could be implemented (or simulated) in 

the coming years. In this lecture I present an overview of the filed through this new platform 

of interaction with various communities contributing to it. 

Bio: 

Elham Kashefi is Professor of Quantum Computing at the School of Informatics, University 

of Edinburgh, and Directeur de recherche au CNRS at LIP6 Sorbonne Universite. She co-

founded the fields of quantum cloud computing and quantum computing verification, and has 

pioneered a trans-disciplinary interaction of hybrid quantum-classical solutions from 

theoretical investigation all the way to actual experimental and industrial commercialisation 

(Co-Founder of VeriQloud Ltd). She is the founder of national quantum networks (QuOxIC 

and QUISCO) and member of multiple institutions (CQIQC in Canada, Li-Fi R&D Centre in 

Edinburgh, PCQC in France). She has been awarded several UK, EU and US grants and 

fellowships for her works in developing applications for quantum computing and 

communication. She served as the Associate Director of the NQIT Hub before being elected 

to lead the software activities within QCS.  



 
 المللی انجمن رمز ایرانکنفرانس بین مقاالت هفدهمینکتابچه راهنما و مجموعه 

 1399شهریور  20-19، تهراندانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 

   

 

 
 

23 

 

 وتریکامپ یدانشکده مهندس ار یدانش

 فیشر  یصنعت دانشگاه

 ما ییافتا یرانگ سیدگرد: عنوان سخنرانی

 

فضای مجازی، در همه جای دنیا، یک زیست بوم رقیِب مکمِل پیروز برای زندگی جاری بشر در ابعاد  چکیده:

شخصی، اجتماعی، و بین المللی است. این زیست بوم، مدل جدیدی از کسب و کار را به ارمغان آورده است 

ه ریافت می کند و ما بکه در آن مشتری بخشی از خدمات جلوی جبهه نیاز خود را با کیفیت خوب و رایگان د

-ازای آن، داده نامشهود خود را می پردازد. در این داد و ستد، سکوی ارائه دهنده، خدمت مشهود )و جهت

های نامشهود( خود را می دهد )داد( و داده و مشی و حریم خصوصی و قابلیت حکمرانی را می ستاند دهی

ت امتداد اینترنت در کشور ما، یعنی نگاشت اینترن)ستد(. اینترنت اصلی ترین زیرساخت فضای مجازی است. 

بر جغرافیای سیاسی ایران، شبکه ملی اطالعات )ایرانت( نامیده می شود. بنابراین، ایرانت اصلی ترین زیرساخت 

فضای مجازی کشور است. در این سخنرانی، ابعاد مختلف امنیت ایرانت که همان افتا )امنیت فضای تولید و 

 است معرفی و دگردیس رانگی امنیت در فضای مجازی کشور تحلیل خواهد شد. تبادل اطالعات(

امنیت فضای مجازی کشور تنها بر پایه ی امنیت ایرانت بنا می شود و قوام دارد. امنیت ایرانت یکی از  

 بنیادها و بنیان های امنیت و حاکمیت ملی، منطقه ای، و بین المللی جمهوری اسالمی ایران است. علیرغم

وجود اسناد بالدستی و نهادهای قانونی تصویب و ابالغ قوانین مربوطه؛ در شناخت مبانی، ادبیات، اجزا، و 

مؤلفه های این اََبر موضوع؛ اجماع نخبگانی و حتی )در مواردی( حکمرانانه وجود ندارد. طرح موضوع و ارائه 

دگردیس شونده )دگردیس شده( ها می تواند  مصادیق این نگرش واگرایانه در قالب مجموعه ای از دوگانه ها و 

به درک موضوع و تالش جمعی نخبگان افتای کشور در این کنفرانس، برای حل موضوع و همگرایی کارشناسانه 

کمک شایان توجهی بنماید. ابعاد فنی، اجتماعی، سیاسی این دگردیسی با توجه به تجربیات و شواهد عینی 

 مطرح خواهد شد.
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 ابوالفضل روحانیمهندس 

 مدیره کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازاررئیس هیئت

 سازیکانون هماهنگی افتا؛ همگرایی، همکاری و تصمیم :عنوان سخنرانی

 

توسعه فناوری بر اساس همکاری سه رکن مهم یعنی بخش تولیدکننده دانش  محور،در اقتصاد دانش :چکیده

بخش صنعت )عمدتاً بخش خصوصی( و بخش بازار )دولت و  توسعه(،های تحقیق و ها و سازمان)دانشگاه

نهادهای عمومی( استوار است. اینکه بتوان ارتباط بین این سه بخش را در قالب نهادی واسط به نام کانون 

 .هماهنگی دانش، صنعت و بازار برقرار کرد، موضوع مقدمه این گفتار است

های اقتصاد دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم بستر توسعه بازار ها و راهکار از دیگر سو، توسعه زیرساخت

هایی که در هر سه بخش پیشروی فضای مجازی تبادل اطالعات را فراهم نموده است. با توجه به ظرفیت

رو های پیش در ادامه به بیان نمایی از این وضعیت و فرصت شده در صنعت افتای کشور وجود دارد،گفته

شود. نهاد کانون هماهنگی افتا با پشتوانه معاونت افزایی پرداخته میوکارها و دانشر، کسبجهت توسعه بازا

 ساز افتایکننده، همگرا کننده و تصمیمتواند حلقه اتصال و هماهنگعلمی و فناوری ریاست جمهوری می

 .کشور باشد
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 های مدعوسخنرانی
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 برق و کامپیوتر دانشکده برق دانشگاه تهران دکتر محمد صیاد حقیقی/ استادیار دانشکده

Title: Protecting Cyber-Physical Systems against Malicious Intruders: A General Detection 

and Compensation Strategy 

Abstract:  

Cyber-Physical Systems (CPS) are playing important roles in the critical infrastructure now. A 

prominent family of CPSs are networked control systems in which the control and feedback 

signals are carried over computer networks like the Internet. Communication over insecure 

networks makes system vulnerable to cyber-attacks. In this talk, we present an intrusion 

detection and compensation framework based on system/plant identification to fight such 

attacks, especially the covert ones. A covert CPS attack tries to manipulate the system output 

through the network interfaces in a way that the changes are imperceptible to human eyes. A 

collection of research outputs on different plants ranging from DC motor to adaptive car cruise 

control (ACC) will be reported. Additionally, we mention some simple compensation strategies 

and show how they can be useful in alleviating the attack effects. 

Keywords: Cyber Physical Systems, Networked Control Systems, Intrusion Detection, 

Covert Attacks 

Bio: 

Mohammad Sayad Haghighi is the Head of IT Department and an Assistant Professor at the 

School of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran, Iran. Prior to that, he 

was an Assistant Professor at Iran Telecom Research Center. From 2009 to date, he has held 

research positions with Australian universities. He has done a postdoctoral study at Deakin 

University during 2012 and 2013. Dr. Sayad has served as a program committee member of 

many conferences such as IEEE WNS, IEEE SICK, IEEE HPCC, IEEE DASC, IEEE LCN, 

and ACSW. He has had several positions in industry too. He has worked in senior positions for 

R&D and Telecom companies, banks, and even governmental organizations up to the strategy 

definition level as a senior cyber security/IT consultant as well as an architect. He is a Senior 

Member of IEEE and the director of ANSLab (Advanced Networking and Security research 

Laboratory). 
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 دکتر مائده عاشوری/ استادیار گروه مهندسی فناوری اطالعات دانشگاه اصفهان

لغو  تیو قابل یخصوص میشده با حفظ حر سپاریبرون  هایبه داده  یژگیبر و یمبتن یکنترل دسترس عنوان:

 یژگیو

 

ها بر روی سرور ابر را برای کاربران فراهم  سپاری دادهرشد روز افزون محاسبات ابری، امکان برون  :چکیده

ها ها و کنترل دسترسی به آن کرده است. با توجه به غیرقابل اعتماد بودن سرور ابر، حفظ محرمانگی داده 

های برون سپاری ای بسیار مهم است. کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی ضمن حفظ محرمانگی دادهمسئله

کند. صاحب داده بدون دخالت در مدیریت  ه برای صاحب داده فراهم میشده، یک کنترل دسترسی ریزدان

مرتبه رمز نموده و  ی خود را یکای از صفات، دادهکلیدها، با تعریف یک سیاست دسترسی بر روی مجموعه 

باشد. در ی نهاد می کند. مدیریت صفات و تولید کلید برای کاربران، برعهده  بر روی سرور ابر ذخیره می

 ها مدیریت یک یا چند صفت را بهمعماری غیرمتمرکز، تعدادی نهاد نیمه معتمد وجود دارد که هریک از آن 

گیرند. به منظور جلوگیری از تبانی کاربران غیرمجاز تمام کلیدهای دریافتی یک صورت جداگانه برعهده می 

خورد. در این شرایط حریم  ر پیوند میی یکتای کاربر به یکدیگکاربر به ازای مجموعه صفاتش از طریق شناسه

شود. در این خصوصی شناسه یکتای کاربر و نیز حریم خصوصی مجموعه صفات کاربر از دید نهاد حفظ نمی 

سخنرانی، یک روش کنترل دسترسی با استفاده از رمزنگاری مبتنی بر ویژگی در معماری غیرمتمرکز معرفی 

ی یکتای کاربر از دید نهادها و حریم نهادها، حریم خصوصی شناسهمی شود که بدون نیاز به همکاری میان 

خصوصی مجموعه صفات کاربر را در صورت تبانی نهادها حفظ کند. همچنین روش ارائه شده از لغو ویژگی 

های مشابه کاربران پشتیبانی می کند. ارزیابی روش پیشنهادی نشان از کارایی و امنیت آن نسبت به روش

 دارد.
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 گلپایگان، اصفهان دکتر پروین رستگاری/ استادیار دانشکده فنی و مهندسی

 

 حفظ حریم خصوصی در امضای دیجیتالعنوان: 

 

یابی به احراز اصالت، یکپارچگی و انکارناپذیری  امضای دیجیتال یکی از مهم ترین ابزارها برای دست :چکیده

در کاربردهای امنیتی است. یک امضای دیجیتال معمولی در حالت کلی قابل وارسی توسط عموم است. به 

، قادر به تشخیص این است دست آوردزبان ساده، هر موجودیتی که یک زوج پیام و امضا را به هر طریقی به 

امضا شده است. اگرچه این ویژگی امضای دیجیتال معمولی در بسیاری « چه کسی»و توسط « چه پیامی»که 

های آید، ولی در بسیاری دیگر از کاربردهای امنیتی مانند سامانهشمار میاز کاربردها یک ویژگی مفید به 

های الکترونیکی، تبادلت منصفانه، احراز اصالت در فضای ابری  گیری الکترونیکی، پول الکترونیکی، حراجرأی 

و ...، لزم است که ضمن احراز اصالت امضاکننده، حریم خصوصی وی نیز تا حد معقولی محفوظ بماند. حریم 

 خصوصی در یک امضای دیجیتال تعاریف متعددی بسته به کاربرد مربوطه دارد. 

رد شویم. این دو مو عاریف حریم خصوصی در امضاهای دیجیتال متمرکز می در این سخنرانی، روی دو مورد از ت

های امضارمز  ترتیب سامانهها بهناپذیری که کارآمدترین ابزار برای نیل به آن عبارتند از: محرمانگی و انتقال 

(SCو سامانه ) های امضا با وارسی( گر مشخصDVS محسوب می  )مرکز روی این شوند. در این سخنرانی، با ت

 دو مورد، راجع به مفاهیم، کاربردها، شماهای ارائه شده و پژوهش های اخیر در این زمینه مطالبی ارائه می

 شود.
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 دکتر امیر محمدزاده لجوردی

 

 تهدید مانای پیشرفته؛ آشکاِر ناپیداعنوان: 

 

ی کشورهاست عموماً به عنوان های حساس و حیاتای که متوجه زیرساخت  حمالت سایبری پیشرفته :چکیده

ها شود. از آنجا که در برخی از پژوهش ( شناخته می Advanced Persistent Threatتهدید مانای پیشرفته )

خنرانی نامند، در این سای را  تهدید مانای پیشرفته می و مستندات فنِی منتشر شده، به اشتباه هر نوع حمله 

های واقعی از تهدید های مانای پیشرفته ارائه  بر اساس کالبدشکافی نمونهتعریفی دقیق از این گونه حمالت 

ه پایین و ترکیبی بوددهد که این حمالت دارای سه خاصیت اصلی آهستگی، سطح شود. شواهد نشان می می 

گونه  سازی هشدار موجود را در شناسایی اینو همین خواص است که ابزارهای تشخیص نفوذ و  همبسته 

سازد. در الگوی رفتار آهسته، بدافزار با استفاده از ترفندهایی، همانند توابع خواب و بیدار،  الت ناتوان می حم

های تشخیص، که دارای پنجره زمانی  های حمله را افزایش داده و رفتار خود را از دید سامانهفاصله بین گام 

ها و  رفته ی سطح پایین، مهاجم با استفاده از عاملسازد. در حمالت مانای پیش کوتاه مدت هستند، پنهان می

های دیجیتال، هرگونه ناهنجاری را نامه رفتارهای معتمد، و ترفندهایی همانند تزریق کد و یا سرقت گواهی 

های پردازد. از دیگر نقاط ضعف سامانه های امنیتی می مشی  پنهان کرده و به صورت ضمنی به نقض خط

ویدادهای سازی ر گیرد، عدم همبسته الت مانای پیشرفته ترکیبی مورد سوء استفاده قرار می موجود که در حم

 سازی رویداد است. سازی هشدار به جای همبسته  عامل با رویدادهای شبکه، و استفاده از همبستهی  سامانه

بزارهای تشخیص نفوذ و های موجود و ذکر دلیل ناکارآمدی ادر ادامه این سخنرانی و پس از بیان خالء

های پژوهشی موجود ارائه خواهد سازی هشدار، پیشنهادهایی برای حل این مشکالت و همچنین زمینه همبسته 

 شد.

 بیوگرافی:

 1398التحصیل دکتری مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف در سال امیر محمدزاده لجوردی فارغ 

دانشجویی انجمن رمز ایران در دانشگاه صنعتی شریف بوده است. رئیس شاخه  1395است. ایشان در سال 

« بانت بی»بنیان اکنون مدیرعامل شرکت دانش حوزه تخصصی ایشان تحلیل و کشف بدافزار است. وی هم 

  کند. پذیری فعالیت میاست که در حوزه تحلیل بدافزار و ارزیابی آسیب
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 دکتر سید عسگری قاسم پوری

 انشگاه اصفهانفارغ التحصیل د

 

 های اعتماد و شهرتروشی جدید جهت وارسی صوری مدلعنوان: 

 

های ناشناس در تعامالت مبتنی بر کامپیوتر، عالوه بر سازوکارهای افزون عامل با گسترش روز خالصه سخنرانی: 

یی جهت هاسنتی برقراری امنیت از قبیل رمزنگاری، احراز اصالت و کنترل دسترسی )امنیت سخت(، به روش 

محاسباتی با ارائه توابع و های اعتماد  ها نیاز داریم. مدلگیری بر اساس میزان اعتماد و شهرت عامل تصمیم

کار، های درستنمایند. عامل  های متفاوتی محاسبه میروش ساختارهای مختلف، اعتماد و شهرت را به داده 

ند کنند کیفیت تصمیمات خود را بهبود بخشهای اعتماد و شهرت مورد استفاده سعی می با استفاده از سامانه 

. کارانه خود برسندکنند به اهداف نادرستر با انجام حمله اعتماد سعی می کاهای نادرستدر حالی که، عامل 

دل که یک مهای اعتماد در مقابل حمالت اعتماد مختلف، متغیر است. در نتیجه، پیش از آناستحکام مدل 

ط، یپذیر در محاعتماد در محیطی خاص مورد استفاده قرار گیرد، باید استحکام آن در مقابل حمالت امکان 

ها، منطق زمانی مبتنی بر احتمال، مشتمل بر مدل تعاملی عامل  TRIMوارسی شود. در این ارائه چارچوب 

های اعتماد و شهرت معرفی جهت وارسی صوری مدل  TRIM-Checkerو ابزار  PARCTLعمل و پاداش 

 eBayمعروف مانند  ، ارزیابی چند مدل شهرتTRIMگردد. در نهایت برای نشان دادن کارایی چارچوب می 

 ارائه خواهد شد. Betaو 
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 دکتر مطهره دهقان

 فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 یافتن امن تالقی مسیرها با استفاده از پایه گروبنرعنوان: 

 

فظ های با اشیاء متحرک است که حیافتن تالقی و جلوگیری از آن، یک مسئله مهم در شبکه خالصه سخنرانی: 

ها است. در زمینه یافتن نقاط ها از جمله نگرانی های مهم در این شبکه خصوصی مسیرهای حرکت آنحریم 

های متفاوتی در حوزه ترافیک شهری و ها و روش ها، تاکنون الگوریتم تالقی اشیاء متحرک و جلوگیری از آن

رائه های کاربرد موردنظر ا ههوایی بدون توجه به خواسته امنیتی حریم خصوصی و مبتنی بر شرایط و خواست

های امنیتی متفاوتی بدون توجه به مسئله یافتن نقاط تالقی اشیاء متحرک و شده است. عالوه بر این، پروتکل 

 ها ارائه شده است. اما تاکنون پروتکلی برایها همانند پروتکل یافتن امن اشتراک چند ضلعی جلوگیری از آن 

ک و جلوگیری از آنها با حفظ حریم خصوصی پیشنهاد نشده است. ما یک پروتکل یافتن نقاط تالقی اشیاء متحر 

د دهیم.  بدین منظور، از محاسبات چنبرای یافتن نقاط تالقی اشیاء متحرک با حفظ حریم خصوصی ارائه می 

طرفه امن به عنوان رویکرد حل مسئله برای حفظ حریم خصوصی مسیرهای حرکت اشیاء متحرک استفاده می 

کنیم. ما ابتدا مسئله یافتن امن نقاط تالقی اشیاء متحرک را به مسئله یافتن امن ریشه مشترک دو چند جمله 

رک دو چند جمله های مشتای تبدیل می کنیم. سپس، یک پروتکل مبتنی بر پایه گروبنر برای یافتن امن ریشه

  رتبه عددی است.ای ارائه می دهیم که دارای پیچیدگی های محاسباتی و ارتباطی از م
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 دکتر مهناز نوروزی

 فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی 

 حفظ محرمانگی و قابلیت جستجو در ذخیره سازی ابریعنوان: 

 

ها  گذاری دادهسپاری و به اشتراک سازی ابری، اگرچه امکان برون های ذخیرهدر سرویس خالصه سخنرانی: 

های حساس نیاز به برخی اقدامات مکمل  برای حفظ محرمانگی و امنیت دادهشود، اما برای کاربران فراهم می 

ها ها بر روی ابر داریم. برای اینکه قابلیت جستجو بر روی این داده ها پیش از ذخیره آن از جمله رمزگذاری داده 

پیش روی مان  کنندهحلی امیدواره راه « رمزگذاری قابل جستجو»را نیز از دست ندهیم، مفهومی به نام 

های رمزگذاری شده را بر روی فضای ایجاد شده توسط  تواند دادهگذارد؛ بدین ترتیب که کاربر میمی

های ها، جستجو بر روی داده ای ذخیره کند که بدون نیاز به رمزگشایی دادهگونه پدیدآورندگان نامطمئن به

د رمزنگاری نامتقارن و به ویژه مبتنی بر شناسه و فاق شده ممکن باشد. در این سخنرانی، با تمرکز بر رمزگذاری

های اساسی کاربردی و امنیتی رمزگذاری قابل جستجو، به مرور راهکارهای ارائه گواهینامه، با تبیین چالش 

های موجود و مسائل حل شده توسط پژوهشگران و تشریح مزایا و معایب آنها پرداخته و در آخر، محدودیت 

 کنیم.وزه را که نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارند، معرفی می نشده در این ح
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Abstract— The emergence of Internet of Things (IoT) is turning common conceptions of the current 

Internet into a dream of smart objects that communicate with each other. Wireless Sensor Networks 

(WSNs) play an important role in such an environment, since they include a wide range of applications. 

Researchers are already working on how WSN can be effectively integrated into the IoT environment. One 

part of the integration is the security aspect. In recent years, Farash et al. proposed an efficient user 

authentication and key agreement scheme for Heterogeneous WSN (HWSN) tailored for the IoT 

environment. Although their scheme is efficient, we found that this scheme is vulnerable to several 

cryptographic attacks. This paper first demonstrates all security weaknesses of the Farash et al.'s scheme 

and then proposes a secure and improved mutual authentication and key agreement scheme. 

Keywords— Wireless Sensor Networks; Internet of Things; Mutual Authentication; Key Agreement;  
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 چكيده

با موفقیت اخیر نخستین کامپیوترکوانتومی گوگل در حل یک مساله سخت، امنیت رمزهای متقارن در برابر حمله جستجوی 

بیتی(، به طور جدی مورد سوال قرار گرفته است. به همین دلیل تولید و ارزیابی توابع بولی و  128ید فراگیر فضای کلید )با کل

-های عمده در تحقیقات رمزنگاری مدرن است که نیازمند تسریع در محاسبه تبدیل والشهای جانشانی بزرگ یکی از چالشجعبه

های رمزنگاری در برابر سازی طرحهای جانشانی بزرگ برای مقاومهادامارد و محاسبه درجه غیرخطی برای توابع بولی و جعبه

 هایهای موجود برای محاسبه تبدیل والش و درجه غیرخطی جعبهالگوریتم است. پیچیدگی زمان و حافظهتفاضلي و خطي ت حمال

𝑶(2بیت خروجی از مرتبه  mبیت ورودی و nجانشانی بزرگ با 
𝐧+𝐦

دهنده حل ترکیبی تسریعهستند. در این مقاله راه (

جای خود پیشنهاد شده است که با موازی سازی محاسبه الگوریتم والش سریع، تعریف و دسترسی به ترانهاده ماتریس والش به

ی در داخل الگوریتم محاسبه ماتریس والش، این ماتریس و در ادامه با ترکیب یک بخش مهم از عملیات محاسبه درجه غیرخط

های برابر بهبود یافته است. صحت الگوریتم 563برابر و زمان محاسبه درجه غیرخطی تا  39زمان محاسبه ماتریس والش تا 

 ست.شده ا های پیشنهادی انجامشده و تحلیل کلی  و مقایسه منابع مصرفی الگوریتمسازی و آزمایش بررسیپیشنهادی با شبیه

 كلمات كليدي

 سازیسازی، پیادههادامارد سریع، درجه غیرخطی، پیچیدگی محاسباتی، موازی-های جانشانی، تبدیل والشجعبه
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 چكيده

ها را اجرا ا آنهتوانند از طریق تراکنشاند و کاربران میهایی هستند که بر روی زنجیره بلوک ثبت شدهقراردادهای هوشمند برنامه

بل توجهی اشود. ممکن است مبلغ قکنند. نتایج اجرای قراردادهای هوشمند توسط اعضا بررسی و بر روی زنجیره بلوک ثبت می

رمزارز در اختیار یک قرارداد هوشمند باشد و با اجرا شدن آن، این دارایی مدیریت و جابجا شود؛ بنابراین ضروری است که قرارداد 

هایی انجام شده، و ابزارهایی برای بررسی در مقابل تهدیدها و حمالت امن باشد. در حوزه امنیت قراردادهای هوشمند پژوهش

ا برای اصالح های آن ر پذیریاز قرارگرفتن روی زنجیره بلوک ارائه شده است. این ابزارها با بررسی کد قرارداد آسیبکد قرارداد قبل 

پذیری باشد که توسط ابزارهای موجود قابل ممکن است قرارداد دارای نوعی آسیبکنند. با وجود این نویس اعالم میبه برنامه

هایی را تشخیص داد که دال بر سوءاستفاده هستند. در توان در زمان حمله نشانهدی میشناسایی نیست. در برخی از چنین موار 

ند. با کاین مقاله ساز و کاری معرفی شده است تا امکان نظارت زمان اجرا بر روی قراردادهای هوشمند بستر اتریوم را فراهم می

ا تغییراتی کند. بادی محافظ امنیتی برای قرارداد مشخص میاین ساز و کار مالک هنگام قرارگیری کد بر روی زنجیره بلوک، تعد

گر راجها، استخشود، به محض برقرار شدن شرایط محافظگر اتریوم داده میها در استخراجسنجی تراکنشکه در فرایند درستی

انایی یستا و پویا( است و تو های تحلیل کد )اجلوی اجرای تراکنش مربوط به آن را خواهد گرفت. ساز و کار پیشنهادی مکمل روش

 تشخیص و جلوگیری از حمالتی را دارد که برای ابزارهای تحلیل کد ناممکن است.
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Abstract— With the increasing number of cars, the need for vehicular ad-hoc networks (VANETs) 

technology is growing. VANET provides a vehicle-to-vehicle and vehicle-to-infrastructure communication 

for weather alerts, control of traffic congestion, and navigation services. Security and performance are two 

essential issues in VANET applications. Security concerns such as confidentiality, privacy, and 

authentication of network nodes are crucial issues. In recent years, several protocols have been proposed 

to meet these security requirements. Most of these protocols are proposed in three categories: Public Key 

Infrastructure (PKI-based) authentication schemes, ID-based authentication schemes, and MAC-based 

authentication schemes. One of the recently proposed schemes for VANETs is Bayat et al.'s scheme. 

Unfortunately, the used digital signature in this scheme can be forged. This vulnerability allows an 

adversary to send invalid messages in a network without detection by authorities. This vulnerability is a 

severe threat to an authentication problem in this scheme. 

Keywords—  VANET, authentication, vulnerability, digital signature; 
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Abstract— file carving is process of recovering data without knowledge of file system like recovering 

files from a formatted disk. Sometime the file systems do not write a file to disk in continues sectors and 

may split it to more than one chunks. Recovering of such a fragmented file can be difficult because if we 

found the first chunk of the file, the second chunk can be anywhere on disk. If the disk is large, the searching 

for finding the second file chunk will be a time-consuming process. Data type classification help to classify 

disk sectors based on the type stored on them. Understanding the type of stored data on disk sectors, help 

to search for a specified file only on area of disk that more likely have the data type we want. In this article 

we propose an approach to create a hidden markov model that can help classifying disk sector based on 

their type and detect the point of disk that a fragmentation probably happened. The created hidden markov 

model classify sectors based on their entropy. The results show 52% of correct data type detection on disks 

with 512Bytes sector size. 

Keywords—  File carving, Fragmentation, Data type classification, Entropy, Hidden markov model; 
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 چكيده

شوند، به یکی از های اخیر، رواج شایعات در شبکه های اجتماعی که به ويژه با هدف فریب افکار عمومی ساخته میدر سال

رسانی در حوزه های مختلف مدیریتی و تواند با قصد آسیبهای جدی در جوامع مختلف تبدیل شده است. شایعات مینگرانی

هايی ه مدلها، توسعهدایت شود.  بنابراین، با توجه به حجم بالی شایعات و لزوم کنترل سریع آنانجام عملیات جنگ نرم تهيه و 

ی برخوردار ابراي تحليل نحوه انتشار شايعات و ارزيابي کارايي و اثربخشي سازوکارهاي مختلف مقابله با شايعه از اهمیت ویژه

 های اجتماعی ارائه شده است. این مدله عنوان یک تهدید نرم در شبکهاست. در اين مقاله مدلی برای انتشار و کنترل شایعه ب

ستفاده از خرد دهی به خبر، شایعه را با ابا تکیه بر سازوکارهای امنیت نرم مانند اعتماد، اعتبار منابع و منتشرکنندگان خبر و رتبه

ی از مجموعه اآلبرت و شبکه-و شبکه باراباسیمبنا بر روی د-سازی عاملکند. مدل پیشنهادی به صورت شبیهجمعی کنترل می

نهادی دهند که سازوکار پیشکارلو ارزیابی شده است. نتایج ارزیابی نشان میهای واقعی توییتر با استفاده از روش مونتداده

توانند با یا مههای اجتماعی باشد و توسعه دهندگان این شبکهتواند روشی کارا برای کنترل شایعه در شبکهکنترل شایعه می

 استفاده از روش پیشنهادی و ارائه امکانات لزم بستری برای خودکنترلی شایعه توسط کاربران فراهم نمایند.

 كلمات كليدي
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Abstract— The use of cryptographic algorithms in steganographic systems increases the security of 

hidden data. But this security should not make the entropy more visible. In this paper, the advantages of 

using cryptographic algorithms over its disadvantages are examined, and suggestions for their use in 

algorithms and steganographic systems are presented. 

Keywords—  Steganography; Cryptography; ROC Curve; Confusion Matrix; Capacity; 
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 چكيده

 و  کیتراف یبند دسته یهاپژوهش اتیدر ادب قیعم یعصب یهامختلف شبکه یهایبطور گسترده از معمار  ر یدر چند سال اخ

ها و مانند طول بسته کیتراف یآمار  یهایژگیو  یشده بر رو  ادی یهایبند استفاده شده است. دسته تیساوب ینگار انگشت

 ییهاتمیبا الگور  یبند شبکه در برابر حمالت دسته کیتراف یخصوص میحر  ارتقا. ردیپذیها صورت مبسته نیب یزمان یفاصله

. دهندیم در ارسال بسته را انجام ر یها و اضافه کردن تاخ( و شکستن بستهیگذار هیطول)ل  شیاز افزا یبیکه ترک ردیپذیصورت م

موسوم  یعصب یهامقاومت شبکه یابیو ارز  سنجش یهابا استفاده از روش ،ییهاتمیالگور  نیچن یطراح یپژوهش به جا نیدر ا

 کیشده است.  کیتراف انیجر  یهابسته یگذار هیخصمانه با اعمال حداقل سربار اقدام به ل  ینمونه دیتول یهاتمیبه الگور 

خصمانه،  ینمونه دیتول تمیبه کمک پنج الگور  ک،یتراف یرا قبل و بعد از اعمال دفاع بر رو  یهمگشت قیعم یعصب یبند شبکهدسته

با اضافه  هاتمیاز الگور  کی. هر میکنیم یابیارز  ،یسراسر  یدگیشیفول و پر  پی.اس.ام، دیاف.ج ،ی.اس.ام.ایونگر، جِ -ینیکارل

 .کاهندیشده م ادی یعصبشبکه یبند سربار متفاوت، از دقت و مثبت کاذب دسته زانیکردن م
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Abstract— With the spread of information technology in human life, data protection is a critical task. 

On the other hand, malicious programs are developed, which can manipulate sensitive and critical data 

and restrict access to this data. Ransomware is an example of such a malicious program that encrypts data, 

restricts users' access to the system or their data, and then request a ransom payment. Many types of 

research have been proposed for ransomware detection. Most of these methods attempt to identify 

ransomware by relying on program behavior during execution. The main weakness of these methods is that 

it is not clear how long the program should be monitored to show its real behavior. Therefore, sometimes, 

these researches cannot early detect ransomware. In this paper, a new method for ransomware detection 

is proposed that does not require running the program and uses the PE header of the executable files. To 

extract effective features from the PE header files, an image based on PE header is constructed. Then, 

according to the advantages of Convolutional Neural Networks in extracting features from images and 

classifying them, CNN is used. The proposed method achieves 93.33% accuracy. Our results indicate the 

usefulness and practicality method for ransomware detection. 

Keywords—  Byte, Convolution Neural Network, Feature, Image, Ransomware, Ransomware 

Detection; 
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Abstract— Nowadays, blockchain is very common and widely used in various fields. The properties of 

blockchain-based algorithms such as being decentralized and uncontrolled by institutions and 

governments, are the main reasons that has attracted many applications. The security and the scalability 

limitations are the main challenges for the development of these systems. Using second layer network is one 

of the various methods proposed to improve the scalability of these systems. This network can increase the 

total number of transactions per second by creating extra channels between the nodes that operate in a 

different layer not obligated to be on consensus ledger. In this paper, the optimal structure for the second 

layer network has been presented. In the proposed structure we try to distribute the parameters of the 

second layer network as symmetrically as possible. To prove the optimality of this structure we first 

introduce the maximum scalability bound, and then calculate it for the proposed structure. This paper will 

show how the second layer method can improve the scalability without any information about the rate of 

transactions between nodes. 

Keywords—  blockchain, cryptocurrency, scalability, blockchain scalability, second layer network, 

state channel, lightning network;  
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Abstract— One of the most powerful techniques for extracting the secret information is template attack. 

Recent researches show that regular countermeasures against these attacks are very expensive. 

Randomized shuffling in time domain is known as a cost-effective countermeasure against side channel 

attacks that is widely used in embedded software. In this paper, we implemented a real template attack and 

proposed an efficient countermeasure against it. We practically evaluated security improvement with this 

method in the AES algorithm on a template attack and reported the analysis results of our countermeasure. 

According to these results, template attack will be hardened significantly after the proposed protection 

such that the rank of correct key is increased from 1 with 350K traces in unprotected design to 2100 with 

700K traces in the protected circuit. This security improvement is gained in cost of about 7% delay 

overhead. 

Keywords—  Side channel attacks, Template attack, Time shuffling countermeasure; 
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 چكيده

ی گذاری امن و کارا براگذاری است. ارائه یک روش نقابجانبی، روش نقابهای معمول برای مقابله با حمالت کانالیکی از روش

های رمزنگاری به خاطر وجود گلیچ و تأثیر آن بر نشت اطالعات، از موضوعات مهم در حوزه افزاری الگوریتمسازی سختپیاده

که با  شدههای ارائهطی سالیان اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. یکی از این روش رمزنگاری کاربردی است که

سازی گذاری پیادههای متنوعی برای نقابسازی آستانه است که براساس آن، روشفرض رخ دادن گلیچ ایمن است، روش پیاده

گذاری براساس طرح آستانه است که های نقابیکی از روش DOMشده است. طرح افزار ارائههای رمزنگاری در سختالگوریتم

هایی است شده است. تأخیر زمانی زیاد، یکی از چالش، ارائهAESهای رمزنگاری گوناگونی نظیر سازی الگوریتمتاکنون برای پیاده

ی، اخیراً محققین راهکارهایی را سازی وجود دارد. با توجه به اهمیت تأخیر زمانی در برخی کاربردهای عملکه در این پیاده

سازی جعبه جانشانی در پیاده DOMگذاری به روش های تصادفی موردنیاز برای نقابمنظور کاهش تأخیر زمانی و تعداد بیتبه

AES ی های تصادفرغم کاهش تأخیر زمانی و تعداد بیتسازی است که علیاند که مبتنی بر حذف مرحله فشردهارائه کرده

شود. هدف از ارائه این مقاله، های خروجی میوردنیاز منجر به افزایش مساحت جعبه جانشانی و همچنین افزایش تعداد سهمم

ای که گونهاست به DOMبراساس طرح  AESسازی امن و بدون تأخیر زمانی جعبه جانشانی های پیشین برای پیادهبهبود طرح

یدا سازی کاهش پهای خروجی برای پیاده، مساحت موردنیاز و همچنین تعداد سهمضمن حفظ ویژگی تأخیر زمانی صفر سیکل

درصد کاهش پیدا کرده است.  50های خروجی دهد که درطرح پیشنهادی تعداد سهمآمده، نشان میدستکند. . نتایج بهمی

با استفاده ASICسازی . مساحت پیادهسازی شده استپیاده FPGAو  ASICهمچنین طرح پیشنهادی در این مقاله در بسترهای 

 FPGA یساز عالوه بر این نتایج پیادهدرصد نسبت به کارهای پیشین کاهش یافته است.  46 بیش از  Nangate 45nmاز کتابخانه 

 کند.درصد کاهش پیدا می 39ها نیز  LUTدهد که تعداد نشان می Xilinx Virtex-5با استفاده از دستگاه 
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Abstract— A certificateless signcryption (CL-SC) scheme is an important cryptographic primitive which 

satisfies the goals of a signature scheme (i.e. the unforgeability) and an encryption scheme (i.e. the 

confidentiality) both at once, in a certificateless setting. It is well known that the certificateless public key 

cryptography (CL-PKC) setting, makes it possible to overcome the problems of the traditional public key 

infrastructure (i.e. the management of the certificates) and the ID-Based public key cryptography (i.e. the 

key escrow problem), concurrently. Recently, Caixue [17], Shan [18] and Ullah et al. [23] have proposed 

CL-SC schemes. In this paper, these schemes are analyzed. Some attacks are designed which show that 

Caixue's scheme is easily forgeable and Shan's scheme is forgeable against a malicious key generation 

center (KGC). Moreover, it is shown that Ullah et al.'s scheme has basic errors in its algorithms, as it does 

not even satisfy the correctness of the verification algorithm and it is not a CL-SC scheme at all. 

Keywords—  Certificateless Public Key Cryptography, Signcryption, Certificateless Signcryption, 

Standard Model, Random Oracle Model, Malicious KGC Attack, Public Key Replacement Attack; 
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Abstract— Steganalysis is an interesting task in order to discriminate the images, including hidden 

messages from the clean ones. There are many methods, including deep CNN networks, to extract fine 

features for this classification task. Nevertheless, a few researches have been conducted to improve the final 

classifier. Some state-of-the-art methods try to ensemble the networks by a voting strategy to achieve more 

stable performance. In this paper, a selection phase is proposed to filter improper networks before any 

voting. This filtering is done by a binary relevance multi-label classification approach. The Logistic 

Regression (LR) is chosen, here, as the last layer of network for classification. The large-margin Fisher's 

linear discriminant (FLD) classifier is assigned to each one of the networks. It learns to discriminate the 

training instances which associated network is suitable for or not. Xu-Net, one of the most famous state-of-

the-art steganalysis models, is chosen as the base networks. The proposed method, with different 

approaches, is applied on the BOSSbase dataset and is compared with traditional voting and also some 

state-of-the-art related ensemble techniques. The results show significant accuracy improvement of the 

proposed method in comparison with others. 

Keywords—  Steganalysis, Ensemble, Model-Selection, FLD, Binary Relevance; 
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 چكيده

ها شامل های این شبکهاند. اما محدودیتهای مختلف توسعه پیداکردهسیم، کاربردهای زیادی دارد و در محیطشبکه حسگر بی

ها، مساله امنیت های زیادی مواجه کرده است. یکی از چالشمحدودیت انرژی و قدرت پردازشی حسگرها، محققان را با چالش

یم سسیم است. یک طرح احراز اصالت در شبکه حسگر بیطور خاص مساله احراز اصالت در شبکه حسگر بیو به هااین نوع شبکه

جلو ها، توافق کلید نشست، امن بودن کلید نشست و امنیت روبههای امنیتی گمنامی، عدم پیوند نشستباید دارای ویژگی

هم در طرح احراز اصالت این است که با ضبط حسگر مهاجم نتواند های مهاجم را بگیرد. یک ویژگی مکامل باشد و جلوی حمله

دست آورد. چن و همکاران یک طرح احراز اصالت همراه با توافق کلید با استفاده از شبکه های پروتکل را بهمقادیر خصوصی طرف

را دارا است. در این مقاله اثبات های امنیتی سیم برای سامانه نظارت کشاورزی ارائه دادند و ادعا کردند که ویژگیحسگر بی

دست آوردن کلید نشست، جعل حسگر، نقض گمنامی شود که طرح چن و همکاران در برابر حمله ضبط حسگر که منجر بهمی

پذیر است. در ادامه مقاله، راهکار شود، آسیبها میعقب و پیوند زدن نشستجلو و روبهکاربر و حسگر، نقض امنیت روبه

 ت بهبود طرح چن و همکاران ارائه و طرح بهبودیافته مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.پیشنهادی جه

 كلمات كليدي
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Abstract— Side-channel attacks are a group of powerful attacks in hardware security that exploit the 

deficiencies in the implementation of systems. Timing side-channel attacks are one of the main categories 

that employ the time difference of running an operation in different states. In recent years, many types of 

timing side-channel analysis are proposed under the name of cache attacks. The limitation of such attacks 

is the requirement of running a spy program locally on the targeted device. Various studies have tried to 

overcome this limitation by implementing timing side-channel attacks, specially cache attacks, remotely on 

JavaScript and WebAssembly. There are some countermeasures proposed by previous works at three levels 

of hardware, operating system, and software. The main approach in most of previous works is to prevent 

timing side-channel attacks by disabling the essential features of JavaScript. In this paper, we weight the 

pros and cons of the previous countermeasures and propose a novel detection-based approach, namely 

Lurking Eyes. The proposed approach has the least performance reduction in JavaScript and 

WebAssembly. The evaluation results show that the Lurking Eyes has an accuracy of 0.998, precision of 

0.983, and F-measure of 0.983. Considering the evaluation results and fewer limitations compared to 

previous works, Lurking Eyes method can be introduced as an effective way to counter timing side-channel 

attacks on JavaScript and WebAssembly. 

Keywords—  side-channel attack, javascript, webAssembly, cache attack; 
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 چكيده

های اخیر تحقیقات فراوانی در این حوزه انجام شده رمزنگاری کدمبنا یکی از نامزدهای رمزنگاری پساکوانتوم است که در سال

توان از آنها جهت احراز هویت بین طرفین های شناسایی کدمبنا هستند که میهای رمزنگاری کدمبنا، طرحاست. یکی از شاخه

کنیم که در آن به جای ، یک طرح شناسایی کدمبنا ارائه میSternتفاده نمود. در این مقاله، با استفاده از طرح شناسایی اس

س مولد توان ماتریاستفاده از کدهای تصادفی از کدهای قطبی استفاده شده است. یکی از خواص کدهای قطبی این است که می

ند که کبه خصوصیات کانال از روی ماتریس آشکار بدست آورد. این خاصیت به ما کمک میو ماتریس توازن آزما آنها را با توجه 

در طرح شناسایی کدمبنا پیشنهادی مجبور نباشیم کل ماتریس مولد یا توازن آزما را به عنوان داده عمومی ذخیره نماییم. این 

شود. همچنین در طرح شناسایی داده عمومی می ای باعث کاهش حافظه مورد نیاز جهت ذخیرهراهکار به طور قابل مالحظه

یابد. سطح امنیت طرح کاهش می Sternپیشنهادی با استفاده از راهکارهایی هزینه ارتباطات نیز نسبت به طرح شناسایی 

دهیم ن میاعالوه بر آن، نش .شناسایی پیشنهادی نیز از دو دیدگاه احتمال تقلب و اثبات هیچ آگاهی مورد بررسی قرار گرفته است

 که طرح شناسایی پیشنهادی در برابر حمله کدبرداری مجموعه اطالعات مقاوم است.

 كلمات كليدي
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 چكيده

 یدر حال نیرا به خود جذب کرده است. ا یاد یبودن، کاربران ز  ر یدهندگان فعال و فراگوجود توسعه لیبه دل دیآندرو  عاملستمیس

و  نددهیکاربران به خرج نم یخصوص میدر حفظ حر  یدقت کاف ط،یمح نیا یشده برانوشته یهااز برنامه یار یاست که بس

 یصورت مؤثر به توانیاست که چطور م نیا یچالش اصل کی ن،یبنابرا. شوندیم کاربرانمنجر به نشت اطالعات حساس  یآسانبه

مکان نشت ا صیمنظور تشخمدل به یبر چارچوب وارس یمبتن یکرد یمقاله رو  نیکرد. در ا ییرا شناسا ییهایر یپذ بیآس نیچن

 یرا برا JPF-Android کار ابزار نیا ی. برامیکنیم ئهها ارارفتار برنامه یوارس قیاز طر  ید یآندرو  یهااطالعات حساس در برنامه

ده استفا  ید یآندرو  یهانشت اطالعات در برنامه یو وارس یساز مدل یسازگار کردن با مسئله موردنظر توسعه داده و از آن برا

 یکردهایو با رو  یابیرز با ا یصورت عملنشت اطالعات را به صیآن در تشخ ییشده، تواناارائه کردیرو  یابیارز  ی. برامیکنیم

ادر به ق یز یآمتیطور موفقبه یشنهاد یپ کردیاز آن است که رو  یشده حاکانجام یهاشیآزما جی. نتامیا کرده سهیمشابه مقا

از  یقیتا اطالعات دق دهدیدهندگان ارائه مرا به توسعه یگزارش مفصل شدههیعالوه ابزار تهنشت اطالعات است. به صیتشخ

 .نحوه انجام نشت اطالعات به دست آورند

 كليدي  كلمات
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 چكيده

نرم  دیتهد کیو به عنوان  شوندیمنتشر م یاجتماع یهانشده در شبکه دییاز اطالعات تأ یمختلف به عنوان نوع عاتیروزانه شا

از  یبه عنوان بخش عهیکنترل شا یهاروش یرو مطالعه نی. از اکنندیوارد م یر یخسارات جبران ناپذ یبر یسا یدر فضا

در  عهیکنترل شا یهااز روش یکی. کندیم فایا عهیاز شا یخسارات ناش اهشدر ک ینقش مهم« نرم تیامن» یسازوکارها

آنها در  ه،عیو دانش مردم در مورد شا یآگاه شیکه با افزا یمعن نیاست، به ا عهیاستفاده از کنترل نرم شا ،یاجتماع یهاشبکه

یارائه م مدل اعتماد کی قیتحق نیکنند. در ا یددار خو  عهیخود افراد از انتشار شا جهیآن را باور نکنند و در نت عهیبرخورد با شا

در مورد  و از آنها افتهیرا  عهیشا نهیدوستان معتمد خود در زم عه،یدر مواجهه با شا یکه به کمک آن کاربران شبکه اجتماع شود

 یرادوستان معتمد ب بانتخا یبرا یاجتناب کنند. مدل ارائه شده شامل روش عهیتا از انتشار شا رندیگیمشورت م عهیصحت شا

ادهمجموعه د یواقع یهامدل از داده یابیاست. به منظور ارز  یاجتماع یهابا استفاده از امکانات شبکه عهیمشورت در مورد شا

با دقت  شوندیم شنهادیمشورت پ یبرا یشنهاد یدوستان معتمد که توسط مدل پ دهدینشان م جیفم استفاده شده است. نتا ی

 .کنندیمنتشر م عهیهستند که ضدشا یسانهمان ک ییبال 
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Abstract— A non-interactive (t,n)-publicly verifiable secret sharing scheme (non-interactive (t; n)-PVSS 

scheme) is a (t,n)- secret sharing scheme in which anyone, not only the participants of the scheme, can verify 

the correctness of the shares of participants without interacting with the dealer and participants of the 

scheme. In this paper, we propose a non-interactive (t,n-PVSS scheme using the homogeneous linear 

recursions (HLRs) and prove its security in a standard model. We compare the computational complexity 

of our non-interactive (t,n)-PVSS scheme with that of Schoenmakers’s scheme and show that our scheme 

runs faster than Schoenmakers’s scheme . 

Keywords—  Cryptography, Secret sharing, Verifiable secret sharing, Publicly verifiable secret 

sharing, Homogeneous linear recursions; 
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Abstract— Dynamic analysis is a prominent approach in analyzing the behavior of Android apps. To 

perform dynamic analysis, we need an event generator to execute the app. Monkey is the most popular 

event generator that is used in Android dynamic analysis. Monkey provides high code coverage, and yet 

high speed in generating events. However, in the case of malware analysis, Monkey suffers from several 

limitations. It only considers UI events but no system events. Moreover, it causes disconnecting the 

connectivity of the test environment during the analysis process. In this paper, we try to enhance Monkey 

to reduce its limitations while preserving its advantages. The proposed approach includes preparing 

Monkey with a facility for handling system events and keeping the connectivity of the test environment up 

during the analysis process. To evaluate the extended version of Monkey, we compare it with its original 

version regarding two important criteria in the case of malware analysis: the number of called sensitive 

APIs, and the code coverage. The evaluation process uses 100 randomly selected samples from AMD 

malware dataset. The results show that enhanced Monkey improves its ability to trigger sensitive APIs, and 

increases its code coverage. 

Keywords—  Event generation, Dynamic analysis, Malware analysis; 
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Abstract— Bitcoin employs multiple technologies from various fields of science and engineering to 

provide a solution for decentralized digital currency. However, it can be used as an infrastructure to build 

many other schemes. Protocols over the Bitcoin's blockchain use the power of decentralization to achieve 

interesting goals. These protocols often improve Bitcoin's properties or increase its capabilities. Easypaysy 

is one of these protocols that are considered as blockchain layer-2. The goal of Easypaysy is to add user-

friendliness of having accounts to Bitcoin while maintaining the level of privacy it already provides. In this 

paper, two improvements over Easypaysy protocol are proposed. In the first one, we suggest a new type of 

payment that can offer deniable authentication property. The other proposal provides hierarchical account 

systems. We discuss the scenarios in which each one can be useful. Then, the security features of each 

proposed scheme will be explained. 

Keywords—  Bitcoin, Blockchain, Layer-2, Deniable Authentication, Hierarchical Identity; 
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Abstract— Nowadays, with the increasing use of computers and the Internet, more people are exposed 

to cyber-security dangers. According to antivirus companies, malware is one of the most common threats 

of using the Internet. Therefore, providing a practical solution is critical. Current methods use machine 

learning approaches to classify malware samples automatically. Despite the success of these approaches, 

the accuracy and efficiency of these techniques are still inadequate, especially for multiple class 

classification problems and imbalanced training data sets. To mitigate this problem, we use deep learning-

based algorithms for classification and generation of new malware samples. Our model is based on the 

opcode sequences, which are given to the model without any pre-processing. Besides, we use a novel 

generative adversarial network to generate new opcode sequences for oversampling minority classes. Also, 

we propose the model that is a combination of Convolutional Neural Network (CNN) and Long Short Term 

Memory (LSTM) to classify malware samples. CNN is used to consider short-term dependency between 

features; while, LSTM is used to consider longer-term dependence. The experiment results show our 

method could classify malware to their corresponding family effectively. Our model achieves 98.99% 

validation accuracy. 

Keywords—  Malware ،Convolutional Neural Network (CNN) ،Long Short Term Memory(LSTM) ،

Generative Adversarial Network(GAN) ،Opcode،Imbalanced ،Deep Learning; 
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Abstract— Today, applications have become an important part of the ecosystem of smartphones. With 

the increasing use of applications, key issues such as avoidance of single point of failure, availability, 

throughput problem, ensuring software authenticity, protecting the intellectual property rights of 

application developers have become areas that have a significant impact on this ecosystem. In this paper, 

we introduce the first autonomous decentralized mobile application distribution platform (app store) that 

utilizes blockchain, smart contracts and a distributed file system to fulfill the aforementioned requirements. 

With the use of smart contracts, this app store works autonomously, and its management is not centralized. 

In addition, the app store does not have single point of failure, availability, and download throughput 

problem thanks to its distributed design. Comparison to related works shows our proposed app store is 

superior to competing proposals and existing app stores in several aspects. 

Keywords—  App Store, Blockchain, Smart Contract, Intellectual Property Protection; 
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Abstract— Considering the data-dependency between the power consumption of implemented 

cryptography algorithms, side-channel analysis methods can reveal the secret information of these systems. 

It was previously thought that data acquisition of dynamic power needs physical access to these systems, 

but recent studies show, it is possible to gather information about power consumption from FPGAs without 

any physical access. High flexibilities of modern FPGAs cause that they are used for cloud accelerator in 

Platform as a Service (PaaS) system; however, new serious vulnerabilities emerged for these platforms. 

Although there are some reports about how switching activities from one region of FPGA affect other 

regions, details of this technique are not analyzed. In this paper, we analyzed the strength of this kind of 

attack and examined the impact of geometrical and electrical parameters of the victim/attacker modules 

on the efficiency of this attack. Experimental results and analyses show that the relational location, and the 

distance of victim/attacker modules, have considerable impacts on the quality of attack. Results of this 

analysis can help the FPGA manufacturer and IP developers to protect their systems against this serious 

attack. 

Keywords— CPA, FPGA, Side-Channel, Power Sensor, TDL, TDC; 
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 چكيده

يل مؤلفه تشک نیبرنامه ها اغلب از چند نیهستند. ا یاطالعات يا وظائف حساس و مهم یدارا ید یاندرو  یاز برنامه ها یبسيار 

 دیاشند. اندرو در تعامل ب گر یکدیبا  یبرنامه ا نیب ایو  یدر دو سطح درون برنامه ا نتنتیسازوکار ا قیاز طر  توانندیشوند که م یم

 نیارائه داده است. با ا یرا از جمله سازوکار مجوزده یمختلف یتیامن یتعامالت، سازوکارها نیا در  تیامن یبه منظور برقرار 

خود انجام دهد  زاتایرا فراتر از امت یاعمال تواندیکه خود از داشتن آن ها محروم است، م ییبرنامه با کسب مجوزها کیحال، 

نرم افزار مدل رانده  یکه قبالً بر اساس رويکرد مهندس VAnDroidابزار  له. در اين مقاشودیگفته م از یامت شیکه به آن حمله افزا

 ز یرا ن« سرگردان لیوک»از حمالت افزايش امتياز تحت عنوان  یشود تا مجموعه مهم یتوسط مولفين مقاله ارائه شده، تکميل م

به  پسیابزار جديد که در قالب يک افزونه جديد اکل یارزياب یکند. برا ییشناسا یبرنامه ا نیو ب یدر هر دو سطح درون برنامه ا

 تحت ابزار ارائه شده در  یرانیبا بالترين رواج در بين کاربران ا یشده است، ده برنامه اندرويد  یساز  ادهی+پVAnDroidنام 

 لیوکاز نوع  یر یپذ بیآس یبه صورت صحيح تواندی+ مVAnDroidکه  دهدیحاصل، نشان م جینتاشرايط مختلف تحليل شدند. 

 کشف کند. ید یاندرو  یسرگردان را در برنامه ها

 كليدي  كلمات

 سرگردان لیوک از،یامت شیمعکوس مدل رانده، حمالت افزا یمهندس ،یسازوکار مجوزده د،یاندرو  یبرنامه ها
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