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 هزکش ػلوی کبرثزدی هطْذدفتز  مجری طرح:

 

 )ػولی( اًذرٍیذ سبسیکبرگبُ ثزًبهِ  عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ        گزدضگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

ثِ )اًذرٍیذ( اس سطح پبیِ تب هتَسطِ ٍ کوی حزفِ ای در ایي کبرگبُ ثزای ثکبرگیزی در ثبسار  ثزًبهِ سبسی هَثبیل ٍ یبدگیزی ،آهَسش

 داًطجَیبى. ثیياضتغبل سایی در  هٌظَر
 

  : خالصه طرح

اس آًجب کِ اهزٍسُ ٍ ثبگستزش فٌبٍری ّبی جذیذ در سًذگی هب ٍ استفبدُ اکثز افزاد اس گَضی ّبی َّضوٌذ ٍ هصزف ثبالی ًزم افشارّبی 

ف اس ثزگذاری ضَد اس ایي رٍ ّذ داخل احسبس هی درسی ایٌگًَِ ًزم افشارّبی هَثبیلی یبدگیزی ثزًبهِ سب یهَثبیلی خبرجی ًیبس هجزم ثزا

قبثل اػتوبد ٍ  ،ٌظَر تَلیذ هحتَایی اهي ،هطوئيهِ گًَِ ًزم افشارّب در هقیبس ثَهی ث ًَضتي ٍ طزاحی ایي ،ایي کبرگبُ یبدگیزی

 ّوچٌیي کست درآهذ ٍ کبرآفزیٌی در قطز داًطجَ هی ثبضذ.

در یکی اس  1/2/66ستن ػبهل اًذرٍیذ هَثبیل است ٍ ثِ هذت ضص سبػت ثِ تبریخ ایي کبرگبُ جْت یبدگیزی ثزًبهِ سبسی ثزای سی

ضَد ٍ ثِ  در پبیبى ًیش آسهًَی اس ضزکت کٌٌذُ گبى گزفتِ هی .ضَدسبیت ّبی کبرگبّی کبهپیَتز هجتوغ دکتز ػلی ضزیؼتی ثزگشار هی 

 ِ دٍرُ دادُ خَاّذ ضذ.یگَاّی تبییذ کٌٌذکسبًی کِ ًوزُ قجَلی را کست 

سبخت ٍ  ،کبر ثب کبهپًٌَت ّب ،کذًَیسی ثزای کٌتزل ّب ،ایجبد یک پزٍصُ جذیذ ثب ًزم افشار اکلیپسسزفصل ّبی کبرگبُ ػجبرتٌذ اس : 

 - JSON messagesایجبد پزٍصُ ّبی تزکیجی ثب دٍ رٍش) ،  Mosyncهَسیٌگ ،طزاحی ٍاسط کبرثزی ،هذیزیت حبفظِ اکتیَیتی ّب

string stream messages) ٍ ... 

تَهبى جْت ثجت ًبم دریبفت خَاّذ ضذ، کِ ثزای اػضبی  20.000ًفز خَاّذ ثَد ٍ ثِ اسای ّز ًفز هجلغ  30ظزفیت کبرگبُ حذاکثز 

 سبسهبى تخفیفی در ًظز گزفتِ هی ضَد.

سیستن ّبی فبسی ثخطی اس رسٍهِ ایطبى ثِ ضزح سیز است : ػضَ اًجوي  کِهذرس کبرگبُ دکتز هحوذ ػجذاللْی هذرس داًطگبُ ّستٌذ 

اػصبة ٍ رٍاى ایزاى، ػضَ اًجوي سیستن ّبی َّضوٌذ ایزاى، هَلف کتبة َّش هصٌَػی ًکبت کلیذی ٍ تستی، ایزاى، ػضَ گزٍُ 

ضزکت ًفت هطْذ، آضٌبیی ٍ تسلط ثِ ثزًبهِ ًَیسی هتلت ٍ هفبّین پزداسش  2هسئَل پزٍصُ طزح هکبًیشُ کزدى آتص ًطبًی اًجبر 

 ٍ ... . image processingتصَیز 
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