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  چهارمین رویداد سالیانه رایانش ابری ایران پذیرفته شدهعتی صن-علمی مقاالت

 

تایید شده است که نتایج داوری به همراه  جهت انتشار در مجموعه مقاالت رویداد مورد 6مقاله رسیده به دبیرخانه،  15مجموع از 

 تیرماه 15تاریخ تا حداکثر الزم است که نویسندگان عزیز اعالم شده از طرف کمیته علمی در ادامه ارائه شده است. اصالحات 

الت برای ارائه شفاهی انتخاب سه مورد از مقااقدام نمایند. به دبیرخانه مقاله نسبت به انجام اصالحات و ارسال نسخه نهایی 

 20نیز تا تاریخ  مقاالتکه اسالیدهای مرتبط با این است مقتضی  اند که در بخش وضعیت مقاالت قابل مشاهده می باشد.شده

 دبیرخانه ارسال شود.به تیرماه 

 

 2 ...................................................... یوجه چند یساز رهیذخ یمعمار با اطالعات پردازش و یسامانده رساختیز طرح

PVM4 ............................................................................ باز متن یمتدلوژ بر یمبتن موفق توسعه و یالگوبردار کی 

 6 .......................................................................... یدولت یبریسا حمالت با مقابله در محتوا عیتوز شبکه یکاربردها

 7 .................................................. شده یسپار برون یها داده در یخصوص میحر از حفاظت و ها داده یمحرمانگ نیتام

 9 ........................................................................ آوا کار و کسب یندهایفرآ یابر یسکو در یساز کپارچهی یالگوها

 11 ..................... سیسرو رهیزنج یاتیعمل توان شیافزا کردیرو با OpenStack یریبکارگ با داده مراکز در NFV توسعه بهبود
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 عنوان مقاله ساماندهی و پردازش اطالعات با معماری ذخیره سازی چند وجهی زیرساختطرح 

 1داوری شماره 

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

مندی از ساختارهای پردازش ابری در محاسبات کالن داده بسیار مفید خواهد بودبهره   کاربردی بودن مقالهمیزان     

ها در نظر  های خوبی مطرح گردیده ولی به خوبی ارتباط علمی برای آن در این مقاله تکنولوژی

 گرفته نشده است.
 سطح علمی مقالهمیزان    

نگارشی و تایپی  دارای چند غلط  کیفیت نگارشمیزان     
ها و ویکی پدیا ارجاعات زیادی به سایت  کیفیت مراجعمیزان     

 میزان اهمیت نتایج حاصل از مقاله    عدم وجود نتیجه گیری صریح در معماری ارائه شده

 2داوری شماره 

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 تخصص شمامرتبط بودن مقاله با     

 کاربردی بودن مقالهمیزان     موضوع مقاله کاربردی است اما متن مقاله بیشتر یک کاتالوگ است

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش    فرمت، ساختار، فونت، شماره صفحه، مراجع، 
 میزان کیفیت مراجع    سایت، ویکی پدیا و ....

 حاصل از مقالهمیزان اهمیت نتایج     

 3داوری شماره 

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 میزان کاربردی بودن مقاله    

 میزان سطح علمی مقاله    

 میزان کیفیت نگارش    

 میزان کیفیت مراجع    

 میزان اهمیت نتایج حاصل از مقاله    

 4داوری شماره 

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 کاربردی بودن مقالهمیزان     

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش     دارد. اشکاالت نگارشی زیادی در قسمت های مختلف
 میزان کیفیت مراجع    

 نتایج حاصل از مقالهمیزان اهمیت     

 

 (+ چاپ در مجموعه مقاالت ارائه شفاهی) پذیرش با اصالحات :نتیجه -
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 :علمی کمیته اعالم شده از طرفاصالحات  -

 قرارگیری مقاله در فرمت استاندارد رویداد .1

 ی تعدادی نمونه کاربری واقعی سیستم )با توجه به محصول ارائه شده( و توضیح عملکرد سیستم ارائه .2

 برقراری ارتباط شفاف تر بین اجزای معماری .3

 نتیجه گیری کاملتر و جمع بندی معماری سیستم .4

 های نگارشی و تایپی ویرایش غلط .5

 معماری محصول شرح داده شود.  .6

مستند ارائه شده بیشتر رنگ و بوی کاتالوگ فنی یک محصول تجاری را دارد تا یک مقاله علمی )قاعدتا باید در ابتدا مروری بر  .7

گاه، کارهای انجام شده در این سازی چند زبانه، انواع معماری، ضرورت و جای های ذخیره ادبیات موضوع شامل شرحی از سیستم

دهد عنوان شود و در ادامه بسته به کار جدید ارائه  ها و مزایا ارائه شده و سپس مسئله اصلی که مقاله به آن پاسخ می زمینه، چالش

 شده موضوع شرح و بسط داده شود(

است به طور دقیق و واضح ارزش  در این مقاله مشخص نشده است که ارزش افزوده/نوآوری محصول ارائه شده چیست؟ ضروری .8

ای از ابزارها را مدیریت  ای ارائه بیان شود )مثال در حال حاضر مشخص نیست که یک داشبورد جدید نوشته شده که مجموعه افزوده

 ....(های متن باز موجود استفاده شده و هنر این محصول در پیکربندی و ارائه سرویس است و یا . نماید؟ یا از ابزارها و پروژه

 ها هستند که بهتر است حداقل در تعاریف از مراجع معتبرتری استفاده شود  مراجع استفاده شده بیشتر سایت .9

 دیگری مدنظر بوده است؟ های حجیم است یا دید ها همان آرشیو فایل منظور از آرشیو حجیم فایل .11

 تفسیر بیشتر اشکال و نیز ارجاع در متن حتما رعایت شود .11

 درصورتی که از جایی مطلبی یا داده تصویری برگرفته شده، منبع آن نیزذکر شود .12

 ه که از چه جوانبی مدنظر است آیا پایداری در شبکه یا موارد از این قبیل مطرح بوده است؟بحث قابلیت اطمینان شرح نشد .13

 میباشد؟ جمله بندی تصحیح شود Crawlچیست؟ آیا فینگلیش کلمه « کرال شده»منظور از  .14

 کلمات معمول در این حیطه نیست لطفا اصالح گردد« ادهبطن د»برخی موارد همچون  .15

 برخی جمالت تکراری هستند. لطفا در ویرایش این موارد نیز به بیان ساده تر و یا توضیح کلی ارائه گردند. .16

 در عنوان بیان شده چندوجهی ولی درچکیده بیان شده چندزبانه ... آیا مشکل خاصی در ترجمه بوده یا ؟! .17

اصال به ایده اصلی که تمرکز عنوان مقاله بوده توجهی صورت نگرفته و از لحاظ علمی این پژوهش خیلی با عنوان انتخاب شده  .18

 تر بیان گرددمرتبط نبوده و نیاز است تعاریف و مفاهیم به
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PVMهعنوان مقال باز یک الگوبرداری و توسعه موفق مبتنی بر متدلوژی متن 

 1داوری شماره 

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 کاربردی بودن مقالهمیزان     

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش    

 میزان کیفیت مراجع    

 میزان اهمیت نتایج حاصل از مقاله    

 2داوری شماره 

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 کاربردی بودن مقالهمیزان     

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش    

 میزان کیفیت مراجع    

 نتایج حاصل از مقالهمیزان اهمیت     

 3داوری شماره 

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 کاربردی بودن مقالهمیزان     

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش    

 میزان کیفیت مراجع    

 مقالهمیزان اهمیت نتایج حاصل از     

 4داوری شماره 

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 کاربردی بودن مقالهمیزان     

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش    

 میزان کیفیت مراجع    

 میزان اهمیت نتایج حاصل از مقاله    
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 چاپ در مجموعه مقاالت() : پذیرش با اصالحاتنتیجه -

 

 کمیته علمی:از طرف  اعالم شدهاصالحات  -

معماری محصول جامع و دقیق بیان نشده است و دید جامعی از کاری که به محصول متن باز اضافه شده است به مطالعه کننده  .1

 منتقل نمی شود.

بیشتر از آنچه هست مطرح شده است. این کار تالشی مثبت در راستای مجازی سازی بود که با مطرح شدن مساله  PVMدر مقاله  .2

رایانش ابری سعی کرد خود را در یکی دو سال اخیر با این روند همراه کند. ولی نه در موضوع مجازی سازی و نه در رایانش ابری 

ارهای زیادی در کشور در هر دو حوزه مشابه این کار و بر بستر نرم افزارهای متن باز تنها و اولین نیست که الزم است اصالح شود. ک

 انجام شده است که حتی قبل از این کار بوده اند. 

غلطهای نگارشی حتی در چکیده مقاله وجود دارد که اصالح شود. تعداد زیادی غلط نگارشی وجود دارد که بنظر می رسد در تبدیل  .3

 باشد و خروجی نهایی قبل ارسال چک نشده است. ایجاد شده PDFبه 

  بیشتر قسمت های مقاله بجای مطلب مستدل علمی تبلیغات شعاری است و مناسب یک مقاله علمی نیست. مثال موارد مثل عبارت .4

"KVM یعنی لینوکس" 

 مراجع بسیاری از موارد ذکر نشده است. .5

یکی از  VMwareبا توجه به اینکه در حال حاضر در ایران محصوالت شرکت پیشنهاد می گردد دو مورد به این مقاله اضافه گردد.  .6

پرکاربردترین نرم افزارها در حوزه مجازی سازی سرورها می باشد، مقایسه ای جامع)به صورت فنی و از نظر ویژگی ها( نسبت به این 

 .محصول  در حوزه کاری مشترک انجام شود

انجام پذیرد و مزیت های رقابتی و ارزش افزوده های فنی  KVMو  PVM  ری نسبت بههمچنین پیشنهاد می گردد مقایسه جامع ت .7

 آن عالوه بر بومی بودن محصول بیان گردد.

 Xenو   Hyper-Vو  Vmwareرا به عنوان یک محصول بومی و تلویحا جایگزینی برای  PVMاین مقاله تالش دارد محصول  .8

Server .گرچه نامی از آنها برده نشده( محصول  معرفی نماید(PVM  یکHypervisor  نیست بلکه یک ابزار مدیریتیKVM 

  kvm.org/page/Management_Tools-https://www.linux :آن بسیار زیاد هستندمشابه است که نمونه های 

ها چه مزایا و معایبی دارد می تواند موضوع مقاله دیگری باشد اما Hypervisorدر مقابل سایر  KVMپرداختن به این موضوع که  .9

که برخی تجاری و برخی ده ها نرم افزار دیگر مدیریتی برای انتخاب وجود دارند  PVMباشد آنگاه در کنار  KVMاگر انتخاب ما 

 .بپردازدبه مقایسه آن با نمونه های مشابه  PVMرایگان هستند. این مقاله بهتر است در کنار معرفی 

 خواننده احساس نکند در حال مطالعه کاتالوگ تبلیغاتی یک محصول است.پیشنهاد میشود نگارش مقاله بگونه ای تغییر یابد که  .11

 غلط های امالیی بسیار زیادی در متن وجود دارد. .11

آن مورد  یا توسعه داده شده شده شفارشییک نرم افزار متن باز می باشد، بهتر بود بخش های  معرفیبیشتر شامل اله این مق .12

 .می گرفتبررسی و آنالیز قرار 

سایر محصوالت مشابه مورد کارهای مرتبط تشریح نشده و مورد مقایسه قرار نگرفته اند و مزایا و معایب آن با محصوالت و سایر  .13

 مقایسه قرار نگرفته است.

 

  

https://www.linux-kvm.org/page/Management_Tools
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 عنوان مقاله کاربردهای شبکه توزیع محتوا در مقابله با حمالت سایبری دولتی

 1داوری شماره 

 ارزیابیشاخص های  کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 کاربردی بودن مقالهمیزان     

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش    

 میزان کیفیت مراجع    

 میزان اهمیت نتایج حاصل از مقاله    

  2داوری شماره  

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 کاربردی بودن مقالهمیزان     

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش    

 میزان کیفیت مراجع    

 میزان اهمیت نتایج حاصل از مقاله    

  3داوری شماره  

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مقاله با تخصص شمامرتبط بودن     

برای استفاده از شبکه توزیع محتوا در مقابله با حمالت دالیل قابل قبولی ذکر نشده 

 است.

 کاربردی بودن مقالهمیزان    

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش    شماره شکل ها به درستی اشاره نشده است
 میزان کیفیت مراجع    

شبکه توزیع محتوا با انواع مختلف حمالتی که در ابتدای مقاله اشاره شده نحوه مقابله 

 است ، بیان نشده.

 میزان اهمیت نتایج حاصل از مقاله   

 

 (در مجموعه مقاالت چاپ+  ارائه شفاهی) با اصالحات پذیرش  نتیجه: -
 

 کمیته علمی: اعالم شده از طرفاصالحات  -

  بصورت عمیق تر مورد بررسی گردد. بسیار مهمی در حوزه امنیت محسوب می شود. جا دارد که موضوع مقاله موضوع  .1

یم پایه در زمینه مذکور بوده است. بازنویسی بخش نوآوری در مقاله دیده نمی شود و به نظر می رسد جمع آوری اطالعات و مفاه .2

 و ترکیب کردن با ایده های نو، نیاز است. 5بخش 

 نحوه مقابله شبکه های توزیع محتوا با هریک از انواع حمالت توضیح داده شود. .3
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 عنوان مقاله تامین محرمانگی داده ها و حفاظت از حریم خصوصی در داده های برون سپاری شده

 1شماره  داوری

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 کاربردی بودن مقالهمیزان     

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش    

 میزان کیفیت مراجع    

 میزان اهمیت نتایج حاصل از مقاله    

 2داوری شماره 

در صورت نیازتوضیح   شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد 

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

روش پیشنهادی در حد یک ایده بوده و اجرای آن نیازمند تعیین جزئیات 

 مختلف و اثبات کارکرد است که انجام نشده است.
 کاربردی بودن مقالهمیزان    

 سطح علمی مقالهمیزان     

 کیفیت نگارشمیزان     
گیری نشده و مراجع عمدتا قدیمی  از آخرین دستاوردهای این حوزه بهره

 هستند.

 میزان کیفیت مراجع   

 میزان اهمیت نتایج حاصل از مقاله    

 3داوری شماره 

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

مقایسه ابزارهای کاربردی برای استفاده از پایگاه های داده برون معرفی و 

 سپاری شده

 کاربردی بودن مقالهمیزان    

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش    

 میزان کیفیت مراجع    

 میزان اهمیت نتایج حاصل از مقاله    

 

 چاپ در مجموعه مقاالت() پذیرش با اصالحات مقاله:نظر نهایی خصوص این  -

 

 :کمیته علمیاعالم شده از طرف اصالحات  -

 نتایج عملی روش پیشنهادی و شاخص های بهبود عملکرد در انتهای مقاله آورده شود. .1
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های داده مطرح شده و  سازی پایگاه سپاری ذخیره ها و حفظ حریم خصوصی در برون های محرمانگی داده در این مقاله دغدغه .2

تها، سعی شده است روشی پیشنهاد شود که نقاط ضعف و ها معرفی شده است. در ان ابزارهایی برای مدیریت رفع این دغدغه

 است.جزئیات آن بیان نشده  و مشکالت ابزارهای معرفی شده پوشش دهد. منتها روش پیشنهادی در حد یک ایده کلی بوده

 جمله بندی و پاراگراف بندی ها مشکل دارد و نیاز به اصالح دارد.دارد، غلط های امالیی  یتعداد .3

 .ستنوآوری در مقاله دیده نمی شود و به نظر می رسد جمع آوری اطالعات و مفاهیم پایه در زمینه مذکور بوده ا .4

 ته شده است و مالک و معیار و یا بررسی و آنالیز برای اثبات ادعای مقاله آورده نشده است.تنها به ذکر ایده پرداخ .5

 در یک صفحه قرارگیرد.که به گونه ای تنظیم شود  4جدول  .6

مشخص نیست. بخش مذکور با بی بعنوان ایده آمده است. ارتباط ساختار داده پویا با باکت  2-2تعریف باکت تنها در بخش  .7

 دقتی نوشته شده است و اصال ایده اصلی مقاله که این چند پاراگراف می باشد، مشخص نیست.

  



9 
 

 عنوان مقاله الگوهای یکپارچه سازی در سکوی ابری فرآیندهای کسب و کار آوا

 1 شماره داوری

 شاخص های ارزیابی کم متوسط خوب توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 کاربردی بودن مقالهمیزان     

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش    
 میزان کیفیت مراجع    

 میزان اهمیت نتایج حاصل از مقاله    

 2 شماره داوری

صورت نیازتوضیح در   شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد 

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 کاربردی بودن مقالهمیزان     

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش    

 میزان کیفیت مراجع    

 میزان اهمیت نتایج حاصل از مقاله    

 3 شماره داوری

صورت نیازتوضیح در   شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد 

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 کاربردی بودن مقالهمیزان     

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش    

 میزان کیفیت مراجع    

 میزان اهمیت نتایج حاصل از مقاله    

 

 (چاپ در مجموعه مقاالت+  ارائه شفاهی) با اصالحات پذیرش  :نتیجه -

 

 :کمیته علمیاعالم شده از طرف اصالحات  -

مشابه هم هستند مشخص شود این دو دسته بندی الگو با یکدیگر چه تفاوتی دارد؟ و به طور کل این  5و  4عنوان سطح  .1

ها به سناریوهای یکپارچه سازی  دسته بندی الگو در مقاله به چه دلیل ارائه شده است زیرا در نهایت مجموعه ای از فناوری

 نگاشت شده است. 

 .کپارچه سازی به صورت مختصر شرح داده شوندسناریوهای ی .2

 فرق بین رنگ مشکی و خاکستری مشخص شود. 2در جدول  .3
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در  ترجیحا بهتر است .استمورد شرح داده شده  4مورد صرفا  9فناوری ذکر شده است که در ادامه از این  9،  1-4در بخش  .4

 .صورت امکان همه موارد شرح داده شود

 است بهتر است در صورت امکان کامل شود. شده بررسی مورد  5ها صرفا  مورد فناوری 11از مجموع  1جدول  .5

 BPaaSاشاره می کند در حالیکه متن مقاله صرفا گزارشی از  "آوا"کت عنوان مقاله اصالح شود. عنوان مقاله به دستاورد شر .6

پیشنهاد و الگوهای توسعه  در این مقاله به بررسی این نوع از سکوها، ارزشهای"می باشد. با توجه به بخش پایانی چکیده: 

، انتظار  "وا پرداخته شده استمطرح در آنها بر اساس تجربیات موفق بدست آمده در توسعه سکوی ابری فرآیندهای کسبوکار آ

می رود که تجربیات موفق این شرکت به صورت مرحله به مرحله با بیان مشکالتی که پیش رو بوده و روش های حل آن بیان 

 گردد.
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با رویکرد افزایش توان  OpenStackدر مراکز داده با بکارگیری  NFVبهبود توسعه 

 عملیاتی زنجیره سرویس 

 عنوان مقاله

 1داوری شماره 

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 کاربردی بودن مقالهمیزان     

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش    نگارش فوق مطلوب و مناسب بود. 
باالیی داشته که بعنوان مقاالت اصلی مورد استفاده نبوده   Citationتنها دو مقاله 

 بود، کمی قدیمی است. 2117است. باقی مقاالت به جز یک مقاله که برای سال 
 میزان کیفیت مراجع   

در صورتیکه بتوان در محیط عملیاتی به این میزان کارائی رسید، می تواند راه حل 

 مناسبی باشد. 
 حاصل از مقالهمیزان اهمیت نتایج    

 2داوری شماره 

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 کاربردی بودن مقالهمیزان     

 سطح علمی مقالهمیزان     

 میزان کیفیت نگارش    

 میزان کیفیت مراجع    

 میزان اهمیت نتایج حاصل از مقاله    

 3داوری شماره 

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 میزان کاربردی بودن مقاله    

 میزان سطح علمی مقاله    اثبات شده است. NFVبرای  DPDKبهبود وضعیت شبکه توسط 

 میزان کیفیت نگارش    

 میزان کیفیت مراجع    

 میزان اهمیت نتایج حاصل از مقاله    

 4داوری شماره 

 شاخص های ارزیابی کم متوسط زیاد توضیح در صورت نیاز

 مرتبط بودن مقاله با تخصص شما    

 کاربردی بودن مقالهمیزان     

 سطح علمی مقالهمیزان     

 کیفیت نگارشمیزان     

 کیفیت مراجعمیزان     

 اهمیت نتایج حاصل از مقالهمیزان     
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 (در مجموعه مقاالت )چاپ پذیرش با اصالحات نتیجه: -

 

 :کمیته علمیاعالم شده از طرف اصالحات  -

 مشخص نیست.  4دلیل ارجاع به مقاله شماره  1-3در انتهای بخش  .1

 با کیفیت نیست و نیاز به بهبود دارد.  1شکل  .2

نیاز به استفاده از این شکل وجود دارد، بایستی ذکر آورده شده است. در صورتیکه  2بصورت دقیق در مقاله شماره  2شکل  .3

 منبع انجام گیرد.

 نوشته شده است که بایستی حذف شود.  Fig 4-2عبارت  -2در شکل  .4

مرتبط نیست و  SDNچندان به  3ارجاع داده شده است. در صورتیکه مقاله شماره  3دو بار به مقاله شماره  1-4در بخش  .5

 ستفاده شود.بایستی از مقاالت مناسبتر ا

. مشخص "استفاده کرد  VNFI ، بایستی از زیر ساختی با نامVPNبدلیل نیاز به تعداد زیاد "، ذکر شده است که 2-4در بخش  .6

جدید به چه صورت اسنتباط شده است. در صورتیکه از مقاله ایی استخراج شده، ذکر منبع انجام  VPNنیست دلیل استفاده از 

 گیرد. 

مگابایت ترافیک منتقل می شود. این اعداد پهنای باند بوده و  21و  2،5،11شتباه ذکر شده است که به ا 1-3-6در بخش  .7

 جمله فوق نیاز به اصالح دارد. 

در نتیجه گیری این نکته ذکر شده است که علت از دست رفتن بسته ها در آزمایش های اول و دوم، استفاده از الیه مجازی  .8

این نتیجه گیری تنها در حالتی قابل ذکر است که یک آزمایش هم بدون الیه مجازی سازی سازی بوده است. بنظر می رسد 

 ارائه می شد. 

بایت دارد، بایستی  1471%( بهبود کارائی نسبت بسته های 91بایت تا این میزان ) 1411دلیل آنکه چرا بسته های با اندازه  .9

 بیان گردد.  

غربی است، مطلوبتر بود از نوع داده -افیک داده داخل مراکز داده، ترافیک های شرقیبا توجه به اینکه حجم بسیار زیادی از تر .11

 استفاده می شد.  TCPهای 

ها نتایج را  VNFذکر منابع پردازشی اختصاص داده شده به   در ارزیابی های اندازی گیری شده برای مقایسه کارآیی ها، .11

 مستدل تر و با ارزش تر می کند.

ایجاد شده باشد و خروجی نهایی قبل ارسال چک نشده  PDFمقاله غلطهای نگارشی ای دارد که بنظر می رسد در تبدیل به  .12

 است.

در ارزیابی های انجام شده بهتر بود با شرایط مشابه سنتی مبتنی بر سخت افزار نیز مقایسه انجام شود. مقایسه حالت های  .13

 نمی کند.مختلف در یک وضعیت داده خاصی منتقل 

 گفته شده  در بخش چکیده .14

o « ایده جدید بکارگیریOVS  به همراهDPDK :» این ایده جدید نیست و نه تنها در خود سایت اپن استک، و

OPNFV  11روی آن کار شده بلکه در مقاالت متعدد نیز به آن پرداخته شده است. نمونه ای از آن مرجع شماره 

 له! همین مقا
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o  « این تحقیق ضمن اثبات مفهومNFV  اوال اثباتی انجام نگرفته است، ثانیا چندین سال «در محیط اپن استک ،

در دنیا استفاده میشود و این موضوع یک مفهوم جدید نیست که نیاز  NFVاست که از اپن استک برای راه اندازی 

 به اثبات داشته باشد

o  رای توسعه ب به عنوان روشیمیتواند » این روشNFV  مهاجرتنمونه و نیز  کاربردی-یک محیط عملیاتیدر 

در محیط عملیاتی و  NFV، روش خاصی برای توسعه «به سوی مراکز داده مجازی شده در نظر گرفته شود 

کاربردی ارائه نشده است. همینطور روش نوینی برای مهاجرت به مراکز داده مجازی ارائه نشده و اساسا در مورد 

 ت بحث نشده استمهاجر

سازی توابع شبکه در مراکز داده و توسعه مجازی» گفته شده است که اهداف اصلی مقاله، «اهداف»با عنوان  1-2در بخش  .15

شده این ساختار  است که فزارمحور، و بهبود توان عملیاتی شبکه مجازیبهبود آن، و همچنین تکنیکهای توسعه شبکه نرم

، افزایش توان عملیاتی زنجیره سرویس و سرعت بخشی در تدارک سرویس به کاربر پایانی را به انجام و تحقق موارد ذکر شده

 که این مقاله با این اهداف سازگار نیست زیرا «. دنبال خواهد داشت.

o  ،در مقالهNFV توسعه داده نشده است،  در مرکز داده 

o  که حالت پایه مقایسه که این مقاله نسبت به با فرض اینکه هدف، بهبود توان عملیاتی شبکه بوده، مشخص نیست

آن بهبود ایجاد کرده است چه بوده ست. آنچه در مقاله دیده میشود در نظر گرفتن یک حالت اولیه، و ایجاد بهبود 

نسبت به آن است که لزوما در حالت عام ارزشی ایجاد نمیکند. چراکه حالت اولیه مورد بهبود، فرض خود نویسنده 

 است.

o  افزارمحور ارائه نشده است. سالهاست که از خاصی برای توسعه شبکه نرمتکنیکOVS استک سازی اپنبرای شبکه

 استفاده میشود

o زنجیره سرویس در این مقاله ایجاد و بررسی نشده است 

قاله اشاره شده است که اساسا تفاوت آن م 11پاراگراف دوم به مرجع شماره  ،«پیشنیه تحقیق»با عنوان  -2-2در بخش  .16

با کار کنونی مشخص نیست و به نظر میرسد، این کار تکرار کار انجام شده در همان مقاله است. الزم است به عنوان مقاله 

 اصلی مرتبط با این کار، محل تفاوتها صریحا شرح داده شود. 

ری استفاده شده است، در پاراگراف دوم گفته شده است که از یک روش ابتکا «گره ها و همبندی»با عنوان  2-6در بخش  .17

ولی اینکه این روش ابتکاری اساسا چیست و در چه موردی استفاده شده است، نامعلوم است. اساسا مشخص نیست در مورد 

 کدام روش ابتکاری صحبت شده است. 

 و شبکه آن است.  Openstackهمان معماری معمول  شکل سه و چهار .18

ستفاده شده، الزم است توضیح داده شود که علت استفاده از این مدل برای شبکه ا hub & spokeمدل با فرض این که  .19

 برای شبکه چه بوده و چرا نویسنده چنین انتخابی برای ماشینهای مجازی داشته است. 

-اند که کل محیط اپنبا مفهوم آن در نتاقض است و نویسندگان ادعا کرده روی ماشین مجازی DPDKاستفاده از اساسا  .21

 خط سوم( 1-6آپ شده است )بخش رور فیزیکی و به صورت سه ماشین مجازی ستاستک روی یک س

اند: توان زیر در آزمایش چگونه به دست آمده، اندازه گیری شده، محاسبه شده یا تنظیم شده پارامترهایمشخص نیست که  .21

ا شرح کافی در رابطه با محیط ، تعریف و محاسبه کارایی. اساسjitterشده، تنظیم پهنای باند،  lostهای عملیاتی، بسته

 برد. گیریها ارائه نشده است و این امر خود صحت نتایج را زیر سوال میآزمایش و چگونگی انجام اندازه

 ای از سرویس ایجاد نشده استو بهبود روی عملکرد آن، عمال زنجیره زنجیره سرویسعلیرغم اشاره به  .22
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دست آمده و چرا تا یک مقدار مشخص کاهش پیدا کرده است. همچنین در بر چه اساس به  اندازه دیتا گراممشخص نیست  .23

 بهترین دیتاگرام است. ولی در رابطه با این ادعا هیچ داده یا آزمایشی ارائه نشده است 1411نتایج ادعا شده است که 

 در کل سناریو مشخص نیست و عمال از سناریوها حذف شده است.  فایروالنقش  .24

 ا باید در مقاله وجود داشته باشدشرح مربوط به مخففه .25

 


