مسعود محمدزاده
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات  -پژوهشکده فناوری اطالعات

تحصیالت
کارشناسی ارشد مهندسی برق  -الکترونیک ،دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی مهندسی برق  -مخابرات ،دانشگاه تبریز

پروژههای پژوهشی
•

ارائه چارچوبی نوین برای طراحی و شبیهسازی یک سیستم جامع چندرسانهای در محیط شبکه IP

• ارائه روشهای جدید بهبود کیفیت تجربی ( )QoEارسال اطالعات ویدیویی بر روی شبکه
پیادهسازی کدک ویدیویی  H.263بالدرنگ با استفاده از تراشههای FPGA

•
• تهیه و تدوین طرح کلی و برنامه اجرایی ارائه سرویسها و کاربردهای فناوری اطالعات در شبکههای نسل آینده
• بررسی نیازمندیها و راهکارهای فنی ایجاد سرویس بازی در محیط ابری ()Cloud Gaming
• تدوین مستندات و ملزومات الزم جهت صدور پروانه اپراتورهای شبکههای توزیع محتوا ()CDN
•
•
•
•
•

تعیین نحوه فعالیت سرویسدهندگان  OTTو پیشنهاد راهکارها و ضوابط مورد نیاز جهت ارائه خدمات OTT

تدوين نقشه راه كالن داده ها و اقدامات اجرايي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
بررسی و امکانسنجی راهاندازی آزمایشگاه ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات پیامرسان
بررسی کاربردهای زنجیرهبلوکی با تمرکز بر ویژگیهای فناورانه
تعیین ابعاد فنی ،حقوقی ،مقرراتی و تدوین پیشنویس الیحهی حکمرانی داده در کشور
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