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دستور جلسه
•
•
•
•
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ارائه گزارش از نتیجه عقد قرارداد با شرکتها
ارائه گزارش از نهایی سازی و استقرار آزمایشگاه وب
ارائه جزییات پروژه توسعه سکوی اعتماد طرح جویشگر بومی
ارائه یک گزارش جامع از پیشرفت طرح
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گزارش از نحوه عقد قرارداد با شركتها و مشكالت

ارائه گزارش از روند فراخوان
• کلیه شرح خدمات نهایی شده است ولی هنوز از سوی مجری ارسال نشده
اند.
• کلیه شاخصها تعیین و به تایید مجریان و ناظرین رسیده است.
• تیم های ناظرین داخلی و خارجی پیشنهادی با معاونت محترم پژوهشی
نهایی شده است
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مشكالت
•
•
•
•
•
•

ابهام در مدلهای مشارکتی
آزادرسانی دادگان توسط برخی شرکتها
تاخیر در نهایی سازی شرح خدمات
نداشتن سرورهای مدنظر
عدم شفافیت در نحوه تامین اعتبار
نحوه نظارت

جويشگر متني
رديف

پروژه ها

شركت های ارائه
دهنده

آخرين وضعيت
شرح خدمات:
مقرر شد سه شنبه  18اسفند ارسال گردد.
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جویشگر متنی

 شرکت بیان شرکت وب پردازاننوین پارسی جو
 -شرکت یوز

شاخصهای مسابقه:
مورد توافق هر سه مجری قرار گرفت.
تجهيزات درخواستي:
مقرر شد روز چهارشنبه  19اسفند ارسال گردد.
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توسعه جويشگر تصويري مبتني بر برچسب
رديف

پروژه ها

شركت های ارائه دهنده

آخرين وضعيت
شرح خدمات:
از طرف مجری ارسال شده است و در حال بررسی آن می باشیم.
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توسعه جویشگر
تصویری مبتنی بر
برچسب

 پژوهشکده فناوری اطالعاتدانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین
طوسی

شاخصهای ارزيابي:
هنوز به توافق مجری نرسیده است.
تجهيزات درخواستي:
هنوز از طرف مجری ارسال نشده است.

توسعه سكوي خدمات زيرساختي موردنیاز براي
خدمات مكان محور
رديف
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پروژه ها

توسعه سکوی خدمات
زیرساختی موردنیاز
برای خدمات مکان
محور

شركت های ارائه دهنده

شرکت توسعه علوم ژئوماتیکرهپویان
شرکت مهندسی و پژوهشی شیوهنرم افزار
شرکت طراحی و معماری کاریزسیستم پویا

آخرين وضعيت
شرح خدمات:
قرار شد موضوع داده های نقشه توسط هر سه شرکت بصورت
مشترك تهیه شود و شرح خدمات نهایی براساس این مدل تدوین
خواهد شد.
شاخصهای ارزيابي:
در حال تعامل با مجریان و نظرات مشورتی درخصوص نهایی سازی
آنها
تجهيزات درخواستي:
هیچیک از مجریان ارسال نکرده اند.
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توسعه سرويس ايمیل
پروژه ها

رديف

آخرين وضعيت

شركت های ارائه دهنده

شرح خدمات:
قرار شد روز دوشنبه  17اسفند ارسال نمایند.
 شرکت فنآوران برتر اندیشفرسب (چاپار)
توسعه سرویس ایمیل
 النون -شرکت بیان
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شاخصهای مسابقه:
مورد توافق با مجریان قرار گرفته است.
تجهيزات درخواستي:
هنوز ارسال نشده است.

ارتقاي سامانه ترجمه ماشیني دوسويه فارسي انگلیسي بومي با
تركیب دو سیستم آماري و قاعدهمند
رديف

پروژه ها

شركت های ارائه دهنده

آخرين وضعيت
شرح خدمات:
ترگمان و فرازین دریافت شده است .شرکت پارس دوشنبه 17
اسفند ارسال می نماید.
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ارتقای سامانه ترجمه
ماشینی دوسویه
 شرکت مبنا رایانه پژواكفارسی انگلیسی بومی  -شرکتهای پردازش هوشمند
با ترکیب دو سیستم ترگمان و ویرا افزار آدان
آماری و قاعدهمند

شاخصهای ارزيابي:
مورد توافق هر سه مجری قرار گرفت.

تجهيزات درخواستي:
ترگمان ارسال کرده ولی شرکت مبنارایانه قرار است دوشنبه
 17اسفند ارسال نمایند.
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سامانه تحلیل و جستجوي خبر
شركت های ارائه
دهنده

رديف

پروژه ها
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سامانه تحلیل و
جستجوی خبر

 شرکت آرمان رایانشریف
 شرکت بیان -شرکت هماپالس

آخرين وضعيت

شرح خدمات:
مقرر شد چهارشنبه  19اسفند ارسال گردد.
شاخصهای مسابقه:
مورد توافق هر سه مجری قرار گرفت.
تجهيزات درخواستي:
مقرر شد روز چهارشنبه  19اسفند ارسال گردد.

ابزارهاي پردازش زبان فارسي

رديف
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پروژه ها

ابزارهای پردازش
زبان فارسی

شركت های ارائه دهنده

 پژوهشگاه خواجه نصیر -دانشگاه تهران

آخرين وضعيت
مقرر شد دو پروژه  NERو  Co-Referenceبه دو
مجری منتخب داده شود و در حال نهايي شدن شرح
خدمات و خروجي آنها هستيم.
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جويشگر توسعه گراف دانش زبان فارسي

رديف

پروژه ها

شركت های ارائه دهنده

آخرين وضعيت
 شرح خدمات:هنوز شرح خدمات با مجری به توافق نهایی نرسیده است.
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توسعه گراف دانش
زبان فارسی

 -دانشگاه علم و صنعت

 شاخصهای ارزيابي:پس از نهایی شدن شرح خدمات.
 تجهيزات درخواستي:هنوز از طرف مجری ارسال نشده است.

توسعه وردنت عمومي زبان فارسي
رديف

پروژه ها
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توسعه وردنت عمومی
زبان فارسی

شركت های ارائه دهنده

آخرين وضعيت
 شرح خدمات:دوشنبه 17اسفند ارسال میشود.

 -دانشگاه شهید بهشتی

 شاخصهای ارزيابي:مورد توافق قرار گرفت.
 تجهيزات درخواستي:مجری هنوز ارسال نکرده است.
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تولید بانك درختي
رديف

پروژه ها

آخرين وضعيت

شركت های ارائه دهنده

شرح خدمات:
پژوهشگاه خواجه نصیر ارسال کرده است.
دانشگاه تهران ارسال کرده است ولی  RFPرا پوشش کامل
نداده است.
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تولید بانک درختی

 دانشگاه تهرانهای
فناوری
توسعه
 پژوهشگاهشاخصهای ارزيابي:
وسی
ط
نصیرالدین
خواجه
پیشرفته
مورد توافق هر دو مجری قرار گرفت.
تجهيزات درخواستي:
هنوز از طرف هیچیک ارسال نشده است.

تبلیغات مبتني بر جويشگر
رديف

پروژه ها

شركت های ارائه دهنده

آخرين وضعيت
 شرح خدمات:قرار بود تا شنبه  15اسفند ارسال شود ولی هنوز نسخه نهایی
دریافت نشده است.
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تبلیغات مبتنی بر
جویشگر

 شرکت طراحی و معماریکاریزسیستم پویا
 -شرکت هماپالس

 شاخصهای ارزيابي:مورد توافق قرار گرفت.
 تجهيزات درخواستي:شرکت کاریز ارسال کرده است.
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سرويس جستجوي مستندات علمي زبان فارسي
رديف

پروژه ها

آخرين وضعيت

شركت های ارائه دهنده

شرح خدمات:
شرکت ایمن رایانه در حال برطرف نمودن نواقص شرح خدمات ارسالی
می باشد و قرار است در این هفته نسخه نهایی را ارسال نمایند.
جهاد دانشگاهی  RFPرا پوشش نداده است که درحال تعامل با مجری
جهت نهایی سازی شرح خدمات می باشیم.
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سرویس جستجوی
مستندات علمی زبان
فارسی

 شرکت ایمن رایانه امیرکبیر-جهاد دانشگاهی

شاخصهای ارزيابي:
توافق ضمنی از هر دو مجری گرفته شده ولی پس از نهایی سازی شرح
خدمات ،به امضای مجری خواهد رسید.
تجهيزات درخواستي:
هیچکدام هنوز ارسال نکرده است.

توسعه دانشنامه
رديف

پروژه ها

شركت های ارائه دهنده

آخرين وضعيت
 شرح خدمات:نسخه نهایی ارسال شده است.
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توسعه دانشنامه

 شاخصهای ارزيابي: شرکت رسانه ساز دانش  /در حال تعامل جهت نهایی سازی و اخذ تاییدمجریان
دانش گستر
 تجهيزات درخواستي:ارسال شده است.
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بررسي مدل مشاركت پروژه های فراخوان و نهايي سازی مدل اجرای
آنها

 -1مدل مشاركت در پروژه ها به چه معنايي است.
•
•
•
•
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پروژه های پژوهشی نظیر گراف دانش ،فارس نت ،ابزارهای پردازش خط و زبان
فارسی و بانک درختی
پروژه های مسابقه ایی نظیر جویشگر متنی ،ایمیل ،جویشگر خبر که حمایت از
تحقیق و توسعه خدمات پایه ایی ،نشر دانش و ایجاد برخی دادگان وب مدنظر می
باشد.
پروژه های مشارکتی نظیر ترجمه ماشینی ،جویشگر مستندات علمی و دانشنامه
آزاد که مشارکت در تحقیق و توسعه و نشر دانش پایه ایی مدنظر می باشد.
پروژه هایی نظیر موتور جستجوی نقشه ،سکوی تبلیغات با مشارکت  50درصدی
مجری صورت گرفته و مالکیت معنوی طرح حفظ می شود.
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پروژه های مصوب
.1
.2
.3
.4
.5

گراف دانش
فارس نت
بانک درختی
ابزار پردازش زبان
فارسی
جستجوی تصویر

مدل اجرا نحوه اجرا

مجری
 .1دانشگاه علم و صنعت
 .2دانشگاه شهید بهشتی
 .3دانشگاه تهران و پژوهشگاه خواجه نصیر
 .4دانشگاه تهران و پژوهشگاه خواجه نصیر
 .5دانشگاه خواجه نصیر

تحقیق و
توسعه

از کل پروژوه حمایت شده و محصول آزاد رسانی می شود.

 .6محتوای دانشنامه آزاد
 .7ابزار دانشنامه آزاد
.8محتوای علمی مقاالت

 .6دانش گستر
 .7رسانه ساز دانش
.8جهاد دانشگاهی – مرکز SID

تحقیق و
توسعه

از تحقیق و توسعه محصول حمایت شده و دستاوردها و خدمات توسعه
داده شده آن آزادرسانی می شود.

 .9ترجمه ماشینی
 .10جستجوی علمی

 .9شرکتهای پردازش هوشمند ترگمان و
ویرا افزار آدان و شرکت مبنا رایانه پژواك
.10ایمن رایانه امیر کبیر

مشارکتی
– تحقیق
و توسعه

از تحقیق و توسعه محصول به میزان  50درصد حمایت شده و آن بخش از
سهم طرح آزاد رسانی می شود

 .11جستجوی متنی
 .12ایمیل
 .13تحلیل خبر

 .11پارسی جو ،یوز و شرکت بیان
 .12چاپار ،النون و بیان
 .13آرمان رایان شریف ،هماپالس و بیان

مسابقه-
تحقیق و
توسعه

در دوران مسابقه و بعد از تحقیق و توسعه حمایت شده و در هر مرحله
بنابه پیشرفت پروژه دادگان و دانش مفهومی آن آزدرسانی می گردد.

 .14جستجوی نقشه

 .14کاریز ،رهپویان و شیوه نرم افزار

مشارکتی
– توسعه
ایی

مشارکت  50درصدی در توسعه سرویس و نقشه ( 50درصد برای نقشه
خواهد بود) که مالکیت معنوی نقشه های فراهم شده برای طرح بوده و
توسط بهره برداران تا یکسال بروز رسانی می گردد.

 .15سکوی تبلیغات
هوشمند

 .15کاریز و هماپالس

مشارکت  50درصدی در توسعه با سهم معادل  50درصد در مالکیت
معنوی محصول که امکان بهره برداری تجاری طرفین وجود داشته و مجری
می بایست تا یکسال از نصب و راه اندازی آن برای طرح پشتیبانی کند.

 -2ساختار تیم هاي نظارت
•
•
•
•
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ناظرین هر پروژه به شرح پیوست تعیین شد که در جلسه ایی با معاونت محترم
پژوهشی به جمع بندی زیر رسیدیم:
برای هر پروژه یک تیم نظارت متناسب با حجم پروژه (معادل  10الی  15درصد)
داشته باشیم که در قالب یک فعالیت مستقل زیر نظر معاونت پژوهشی انجام شود
که افرادی از پژوهشگاه و خارج از پژوهشگاه در آن قرار داده خواهند شد.
مدیر تیم نظارت توسط معاونت پژوهشی تعیین و به عنوان مسئول این فعالیت
منصوب خواهد شد.
مدیریت طرح مسئول جمع بندی و یکپارچه سازی نتایج نظارت در شورای راهبری
خواهد بود.
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دستور جلسه بعدی

دستور جلسه بعدي
•
•
•
•
•
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ارائه گزارش از نتیجه عقد قرارداد با شرکتها
ارائه گزارش از نهایی سازی و استقرار آزمایشگاه وب
ارائه جزییات پروژه توسعه سکوی اعتماد طرح جویشگر بومی
ارائه انجمن مرورگر بومی
ارائه یک گزارش جامع از پیشرفت طرح
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و من اهلل التوفيق
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