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در راستاي تحقق ماموريت پژوهشگاه ارتباطات و فناوري در فراهم سازي سکويي براي ارتقاء دانش ،انتقال فناوري و بوميسازي
محصوالت و خدمات حوزه فاوا و با هدف جلب مشارکت عالقه مندان در توسعه و بهره مندي از دستاوردهاي پژوهشگاه ارتباطات و
فناوري اطالعات ،آزاد رساني اين دستاوردها در زمره برنامه هاي اولويت دار پژوهشگاه به شمار مي آيد .به همين منظور مستند حاضر
تحت مجوز بين المللي  CC-BY-SA-NCنسخه  ،4در دسترس عموم قرار گرفته است .شايان ذکراست تحت اين مجوز ،ضمن حفظ
مالکيت فکري اين مستند براي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ،بازانتشار و بکارگيري آن صرفاً براي موارد تحقيقاتي و با ذکر نام
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.

پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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مقدمه
جويشگرها مي بايد دسترسي به محتواي موجود و رفع نياز اطالعاتي کاربر در وب را در کمترين زمان ممکن از
طريق تنوعي از سرويسها تسهيل کنند  .اين دسترسي از طريق ارائه نتايج مرتبط با پرس و جوي کاربر روي اقالم
مختلف موجود در وب در قالب خدمات مجزائي نظير جويشگر محتواي متني ،جويشگر تصوير ،جويشگر صوتي،
جويشگر ويدئو و غيره ،ارائه ميشود که تمرکز اين پروژه روي جستجوي محتواي متني ميباشد.
در کشور ما نيز چندين موتور جستجوي بومي تا کنون توسعه داده شده است که هدف از اين پروژه توسعه کمي
و کيفي اين خدمات و همچنين هوشمندسازي اين موتورهاي جستجو در درك نياز کاربر و ارائه نتايج متناسب با
آن ميباشد .بنابراين هدف از اين پروژه توسعه و ارتقاي موتورهاي جستجوي متني مستقل و کارا جهت مرتفع
نمودن نياز کاربران فارسي زبان ميباشد به نحوي که بتواند ضمن پوشش مناسب مستندات الکترونيکي موجود به
زبان فارسي ،اسناد مهم و جذاب به زبان انگليسي را نمايه سازي نموده و خدمات جستجو ارائه نمايد.
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تعريف پروژه
مهمترين بخش موتور جستجو سرويس جستجوي متني ميباشد .در سرويس جستجوي متني وب که در آن
عمدتا جستجو بر روي محتواي متون موجود در صفحات وب انجام ميشود ،معموال انتظار بيشتري از جويشگر
وجود دارد و آن پردازش هوشمند پرس و جو و نياز اطالعاتي کاربر و استفاده از بهترين منابع موجود براي
پاسخگويي به نياز او ميباشد .بنابريان از دو منظر کلي بايد موتورهاي جستجو تقويت شوند از يك منظر اتکا بر
منابع و پردازشهاي هوشمند براي درك پرس و جو با توجه به نوع و نياز اطالعاتي و از منظر ديگر بازيابي اطالعات
با استفاده از الگوريتمهاي مناسب و رتبهبندي کارا که در آن هم شخصيسازي تا حد امکان در نظر گرفته شده
باشد و هم تنوع و تعدد خدمات مورد استفاده پسزمينه لحاظ شده باشد.
به عالوه موتورهاي جستجوي بزرگ در کنار پردازش قوي و هوشمند اطالعات بايد از جنبه طراحي و معماري نيز
توانايي پاسخگويي به تعداد قابل توجهي از کاربران را داشته باشند .به عبارتي ويژگيهاي توزيعشدگي و مقياس-
پذيري نيز بايد در موتور جستجو در نظر گرفته شود .بنابراين محدوده انتظار از جويشگر متني فراتر از ساير خدمات
موتور جستجو ميباشد که در اين پروژه انتظار ميرود به آنها پرداخته شود.
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 0هدف پروژه
هدف از اين پروژه توسعه موتور جستجوي بومي با قابليت پوشش صفحات فارسي و گنجاندن موارد زبان شناختي
زبان فارسي و فرهنگ اسالمي -ايراني ميباشد به صورتي که بتواند دستاوردهاي زير را محقق نمايد:
 پاسخگويي به نيازهاي اطالعاتي کاربران فارسي زبان با کيفيت مناسب
 پوشش وب فارسي و گنجاندن موارد زبان شناختي زبان فارسي و فرهنگ اسالمي -ايراني
 پاسخگويي به نياز کاربران در حوزه زباني انگليسي و عربي
 هوشمندسازي جويشگر (با توسعه و بهبود الگوريتمهاي کارا مبتني بر بکارگيري تنوعي از منابع دادهاي
و خدمات زيرساختي در پردازش و بازيابي اطالعات)
 معماري توزيعشده (بخشهاي مختلف موتور جستجو)
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 2تعاريف و اصالحات
 موتور جستجو :ابزاري است که امکان جستجوي اسناد و متون موجود در محيط وب يا مستقر در اينترانت
سازمانهاي دولتي را براي کاربران فارسي زبان ،فراهم ميآورد.
 خزشگر :گراف وب را پيمايش کرده و محتواي تمام صفحات پيمايش شده و از جمله محتواي تصويري آن ها را
در يك مخزن بزرگ به صورت فشرده ،ذخيره ميکند .پيمايشگر دو هدف عمده تازهسازي 1و پوشش 2باال را به
دنبال دارد که با يکديگر رابطه عکس دارند (با زياد شدن تازگي اطالعات پوشش کم ميشود و بالعکس) .واحد
خزشگر بعد از اتمام عمل پيمايش عالوه براي داشتن تمام تصاوير موجود در وب ،گراف وب که ارتباط بين
صفحات را نشان ميدهد را استخراج مي نمايد .يك ترازش ميان پوشش وب و تازگي اطالعات براي خزش
وجود دارد .به خاطر محدوديت پهناي باند و زمان جمع آوري ،خزشگر بايد سياست مناسبي براي جمعآوري
تصاوير اتخاذ کند.
 نمايه/ذخيره سازي :اين واحد تصاوير ذخيره شده در مخزن را پردازش کرده و نمايهسازي ميکند .محتواي
اطالعاتي ت صاوير بايد طوري ذخيره شوند که با توجه به درخواست کاربر به راحتي قابل بازيابي باشند .به خاطر
حجم باالي اطالعات و تعداد درخواستهاي زياد ،الزم است از سيستمهاي موازي و توزيعشده در اينجا استفاده
شود .در يك جويشگر تصويري مبتني بر کليد واژه عالوه بر پردازش متن ،پردازش داده هاي تصويري جهت
تغيير فرمت ،تغيير مقياس جهت ذخيره سازي صورت گيرد .همچنين نمايه گذاري بر اساس محتوا براي تعيين
تصويرهاي يکسان و نمايش يا عدم نمايش آنها بر طبق نوع جستجوي مورد نظر نيز ضرورت دارد.
 موتور بازيابی :رابطه مستقيم با بخش نمايهسازي و کاربران دارد .وظيفه اصلي اين بخش پردازش پرسوجو و
رتبهبندي جوابها ميباشد و از دو واحد پردازش پرسوجو و رتبهبندي تشکيل شده است .با توجه به اينکه کاربر
پرسوجو را به زبان طبيعي بيان ميکند از کارهاي مهم واحد پردازش پرسوجو ،عمليات پردازش زباني
پرسوجو مانند نرمال سازي( 3خصوصاً براي زبان فارسي)  -و پرسوجوي بين زباني (چند زباني) ميباشد .از
وظايف ديگر اين واحد ،انجام عملياتي مانند پردازش عملياتي پرس وجو (عملياتي منطقي) 4،خواهد بود .در
ضمن موتور بازيابي بايد قابليت شناسايي داده هاي تصويري تکراري و اجتناب از نشان دادن آنها به کاربر به
عنوان نتيجه يك جستجو را داشته باشد.
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 3قلمرو اجراي پروژه
مشتري پروژه :طرح جويشگر
قلمرو منطقی :حوزه عمومي
قلمرو فيزيکی :مرکز داده توافق شده با طرح جويشگر
قلمرو فناوري :بازيابي اطالعات ،زبانشناسي ،هوش مصنوعي ،معماري سخت افزار ،شبکه ،امنيت
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 9مراحل اجرا و شرح خدمات پروژه
پيشنهاد دهنده ميبايست مراحل و فازبندي انجام کار را با جزئيات کامل ارئه کند .توجه به موارد زير در
پيشنهاد ارسالي ضرروي است:
موارد کلي:
 در صورت داشتن محصول اوليه ،در پيشنهاد ارسال شده حتما ميبايست به طور دقيق وضعيت موجود
محصول ذکر شود شامل معماري محصول – ويژگيها و مشخصات کليدي – نحوه نگهداري داده ها –
تعداد کاربران  -سرعت پاسخگويي-پلت فرم سخت افزاري و نرم افزاري موجود – زيرساختهاي شبکه و
ساير موارد
 پيشنهاد ارسالي محدود به موارد مشخص شده در اين مستند نميباشد و در صورت داشتن ايده جالب
و يا ويژگي کاربردي در صورت ارئه ارزيابي و لحاظ خواهد شد.
 در پيشنهاد ارسالي مي بايست حتي االمکان از منابع موجود کشوراستفاده شود و از دوباره کاري
جلوگيري شود.
در پيشنهاد ارسالي ميبايست برنامه توسعهي بازار و جذب کاربران نيز ارسال شود( .متناسب با افق کاري و سههم
بازار ،مقياس و ابعاد فني موتور جستجوي در دست توسعه را مشخص نمايد).
ويژگیهاي فنی
هدف عمده اين پروژه هوشمندسازي و ارتقاء توانمندي موتور جستجوي متني ميباشد .در اين راستا عالوه بر
افزايش پوشش موتور جستجو در اين پروژه مواردي نظير درك هوشمند پرس و جو و بازيابي کاراي نتايج ميباشد.
در اين راستا پيشنهاد دهنده بايد برنامه و استراتژي خود را در زمينههاي زير مشخص نمايد:
 جستجوي شخصيسازي شده يا مبتني بر بازخورد کاربر
 بهرهگيري از بازيابي اطالعات چند زباني
 جستجوي مکان محور
 منابع داده اي توليد شده در حين اجراي پروژه نظير گراف دانش
همچنين با توجه به اهميت پاسخگويي به پرس و جوهاي خاص منظوره در جهت رفع نيازهاي روزمره کاربران،
توسعه خدمات جستجوي خاص منظوره نظير جستجوي شغل ،خريد و فروش کاال و خدمات ،گردشگري و غيره نيز
از اهميت قابل توجهي برخوردار است .بنابراين پيشنهاد دهنده ميتواند خدمات جستجوي خاص منظوره پرمراجعه
را در پيشنهاد خود لحاظ نمايد.
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همچنين با توجه به اهميت منابع و دادگان توليد شده در حين اجراي پروژه الزم است پيشنهاد دهنده در
مدل کسب و کار سياست خود را در خصوص امکان فروش ،به اشتراك گذاري يا ارائه رايگان محصوالت و خدمات
منتج از پروژه ديده باشد .به عنوان نمونه موارد زير ميتوانند در تعامل با طرح جويشگر مورد توجه قرار گيرد:
 امکان ارائه خدمات و دادگان در قالبهاي داده به عنوان سرويس ،نرم افزار به عنوان سرويس و بستر به
عنوان سرويس نظير گراف دانش ،گراف وب ،دادههاي مکاني متناظر با موجوديتها
 امکان متنباز نمودن کد منبع
در ادامه مشخص ها ويژگيهاي فني مدنظر طرح در بخشهاي مختلف موتور جستجو مشخص شده است.
 خزشگر:
 اتخاذ سياست مناسب براي خزش با در نظر گرفتن معيارهاي پوشش صفحات و تازگي اطالعهات و برخهورد
مؤدبانه در سطح هاست و شبکه
 دارا بودن سياست مناسب براي اولويتبندي سايتها و صفحات
 قابليت تنظيم پارامترهاي مختلف خزشگر
 پوشش فرمتهاي دادهاي مختلف TXT, Html, Pdf, Office, Xml, Open office

 بروزرساني سايتها به صورت هوشمند از طريق تشخيص درجه بروزرساني
 پوشش دامنههاي عمومي در خزش ( .com ،ir.و )...
 حذف صفحات مرده (Dead Linkها)
 تشخيص صفحات اسپم ()Web Spam Detection
 پوشش موضوعي متوازن (خبر ،وبالگ ،علمي)... ،
 قابليت تشخيص صفحات مهم(داغ)
 استخراج گراف وب
 متناسب بودن الگوريتم خزش با ويژگي هاي زبان(تشخيص صفحات زبان فارسي و صفحات مهم انگليسي)
 قابليت مقياسپذيري متناسب با رشد و تغييرات وب (استفاده از خزشگر توزيعشده)
 تحملپذيري در برابر خطا
 استفاده بهينه از منابع در تمامي ساعات
 حداقل زمان نمايهسازي صفحات خزش شده
 امکان تشخيص تلهها()Trap
 تشخيص محتواي تکراري (از منظر  URLو )Content
 واحد نمايهساز
 متناسب بودن نمايهسازي با ويژگيهاي زبان فارسي (پردازش و نرمالسازي پهرسوجهو و اسهناد مطهابق بها
نيازهاي زبان فارسي)
پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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 نمايهسازي اسناد و پروندههايي با قالبهاي مختلف
 نمايهسازي اطالعات مکاني موجود در صفحات
 بروز رساني برخط نمايه
 فشردهسازي نمايه
 استفاده از نمايهي توزيعشده
 تحملپذيري در برابر خطا
 استفاده بهينه از منابع در تمامي ساعات
 واحد بازيابي و رتبهبندي
 سرعت پاسخگويي مناسب (کمتر از يك ثانيه براي هر کاربر)
 رتبه بندي مناسب صفحات بازيابي شده با استفاده از الگوريتمهاي هوشمند و کارا
 درك و بسط پرس و جو
 امکان استفاده از دادههاي مستقل از پرس وجو مانند ساختار لينك صفحات و فعاليت کاربران براي افهزايش
دقت بازيابي
 بازيابي اطالعات مکان محور
 بازيابي اطالعات چندزباني
 بازيابي شخصيسازي شده مبتني بر پروفايل يا بازخورد کاربر
 ارائه جستجوي اختصاصي براي پرس و جوهاي داغ
 واسط کاربري:
 قابليت استفاده از عمليات منطقي در پرسوجو
 پيشنهاد تکميل پرسوجو به صورت پويا ()Query Suggestion
 پيشنهاد پرسوجوهاي مرتبط
 پيشنهاد اصالح پرسوجو
 جستجوي ساده
 جستجوي پيشرفته
 oامکان جستجوي عبارات و اصطالحات
 oامکان جستجو در يك دامنه خاص (دامنه وب ،وب سايت ،موضوعي ،زماني)
 oامکان جستجو در يك نوع قالب دادهاي خاص
 oتعيين زبان و تاريخ خزش صفحات در واسط کاربري
 نمايش خالصه نتايج
پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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 ثبت سايت جديد
 الزامات فني:
 oاستفاده از سيستمهاي موازي و توزيع شده در نمايهسازي ،خزش و ...
 oذخيرهسازي اطالعات به صورت توزيع شده
 oماژوالر بودن سيستم
 oامکان پشتيباني مجموعه بزرگتر از صفحات وب (قابليت گسترش)
 oطراحي و پيادهسازي وب سرويس و  APIبراي کليه بخشهاي سيستم
 oتحملپذيري در برابر خطا
 oايجاد قابليت رويدادنگاري
 oايجاد رابط کاربري مناسب با قابليت پشتيباني کليه مرورگرهاي پرکاربرد و مرورگر تلفن همراه
 oارائه برنامه کاربردي قابل اجرا روي تلفن همراه
 oسازگاري با آخرين نسخه استانداردهاي بين المللي از جمله يونيکد
 oپوشش فرمتهاي دادهاي مختلف
 oپوشش نيازهاي غيرکارکردي نظير سرعت پاسخ گويي ،زمان پاسخگويي به کاربران همزمان ،سهرويسدههي
همزمان به کاربران ،دسترسپذيري ،5تحملپذيري در برابر خطا ،واسهط کهاربري ،امنيهت سيسهتم در برابهر
نفوذهاي احتمالي
 oبا توجه به محدوديتهاي محصوالت متن باز موجود تمامي بخشهاي محصول نهايي ميبايست مستقل از
محصوالت موجود در اين پروژه توليد گردد.
 oامکان مانيتورينگ و مديريت سيستم به منظور تنظيم ،کنترل ،و گزارشگيري از بخشهاي مختلف سيستم

Availability
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 5الزامات يکپارچه سازي
طراحي و پيادهسازي سرويس گرا و پيمانه اي ( )Modularمحصول و خدمات در اليه هاي کسب وکار ،خدمات
و کاربردها ،داده و محتوا و زيرساخت
مالحظه يکپارچگي و تعامل پذيري محصول و خدمات ارائه شده با ساير خدمات و فعاليتهاي طرح جويشگر
(بر اساس جايگاه محصول پيشنهادي در معماري طرج جويشگر)
ارائه مالحظات خاص کارکرد و تع امل پذيري در طراحي و مععاري محصول و خدمات ارائه شده
رعايت مشخصه هاي کيفيت (امنيت ،انعطاف پذيري ،کارايي )...در طراحي و پيادهسازي محصول و خدمات بر
اساس استاندارهاي مرجع جهاني مانند )... W3C - OASIS-IETF – ISO
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 6الزامات امنيتی
رعايت اصول امنيت در تمامي مراحل چرخه توليد نرم افزار SDLC
تأکيد بر طراحي امن مطابق با استانداردهاي موجود
تست مرتب و دوره اي امنيت
استفاده از مراجع کدنويسي امن بسته به زبان برنامه نويسي مورد استفاده
امنيت اليه هاي مختلف شامل :اليه فيزيکي ،اليه شبکه و اليه کاربرد ديده شود.
لحاظ نمودن مؤلفه هاي سه گانه امنيت اطالعات )(CIAشامل :محرمانگي ،يکپارچگي و در دسترس بودن در
سرويس هاي مختلف جويشگر بومي
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 7الزامات کسب و کار


توانمندي عمومي شرکت
 تاريخچه شرکت و پروژه ها و فعاليتهاي انجام شده در راستاي انجام فعاليت هاي طرح
 ساختار سازماني شرکت در جهت نوآوري بازار و خدمات
 توان مالي ،دارايي هاي کليدي و تجهيزات و امکانات شرکت در جهت انجام فعاليت هاي طرح



ويژگي هاي محصول و خدمات
 ارتباط محصوالت و خدمات ارائه شده شرکت با اهداف طرح
 ويژگي هاي کارکردي و غيرکارکردي محصول و خدمات
 وجه تمايز و مزيت رقابتي آن در مقايسه با ساير محصوالت موجود
 هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي براي عرضه محصول



پيش بيني بازار و مشتري
 مشتريان شرکت (بخشبندي بازار) و رويکردها و روشهاي شرکت در ارتباط با مشتري
 تحليل شرکت از روند (و اندازه) بازار و صنعت و جايگاه شرکت در اين رابطه
 پيش بيني شرکت براي ورود به بازار و تقاضا و فروش محصول پيشنهادي
 راهبرد بازاريابي شرکت و ايدهها و برنامه هاي (طرح مشارکت) شرکت براي همکاري در بازار و
صنعت
 مدل ها و جريان هاي درآمدي براي محصول پيشنهادي



چالشهاي کسب و کار
 پيش بيني شرکت از مخاطرات کسب و کار
 ساختار پيشنهادي براي مديريت مخاطرات مرتبط با عرضه محصول
 پيش بيني شرکت از منابع مورد نياز
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طرح پيشنهادي
 نوآوري طرح پيشنهادي در کسب و کار ،صنعت و بازار
 امکان سنجي تحقق طرح پيشنهادي
 نظريههاي و تجربيات عملي مرتبط با طرح پيشنهادي
 فعاليت هاي و زمان بندي پيشنهادي براي انجام طرح
 ساختار و منابع (مالي ،تجيهزات ،انساني ،مالکيت معنوي و  )...مورد نياز براي انجام طرح
 روش مديريت انجام طرح پشنهادي
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 8خروجی هاي هر مرحله از اجراي پروژه
خروجيهاي ارائه شده بايد مطابق با مشخصههاي ذکر شده در بند  4نيازمنديهاي پروژه را برآورده نمايد.

پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.

06

عنوان گزارش :درخواست ارائه ي پيشنهاد ( )RFPپروژه ي توسعه ي جويشگر متني

 4روش آزمون کيفيت و صحت خروجی
معيارهاي ارزيابی نيازهاي کارکردي
•

دقت :براي آزمون دقت موتور جستجو از فاکتورهاي معمول دقت و فراخواني استفاده ميگردد که در اين

پروژه انتظار ميرود جستجوي اسناد فارسي نسبت به موتورهاي جستجوي مطرح نظير گوگل و ياهو يا بينگ و
همچنين موتور جستجوي فارسي پايه بهبود يابد .همچنين در خصوص ماژولهاي مختلف به شکل زير مورد آزمون
و آزمون قرار خواهد .ارزيابي مبتني بر معيارهاي اصلي  P@nو  NDCGو  MRRخواهد بود.
•

پوشش :پوشش به معناي نسبت تعداد صفحات نمايهسازي شده به تعداد کل صفحات موجود در وب

ميباشد .با توجه به اينکه حجم و کيفيت صفحات نمايهشده تاثير زيادي بر بهبود عملکرد موتور جستجو و کيفيت
نتايج بازگشتي دارد اين معيار به عنوان يکي از شاخصهاي اصلي براي ارزيابي موتورهاي جستجو مطرح است؛
بنابراين الزم است بهصورت دقيق و قابل اطميناني اندازهگيري شود.
•

تازگي :يکي از عواملي که تاثير زيادي بر رضايت کاربر دارد ،ميزان بروز بودن نتايج ارائه شده از سوي موتور

جستجو است .بنابراين سنجش اين معيار از اهميت زيادي برخوردار است .عالوه بر اينکه ميزان پوشش صفحات
موجود در وب تاثير زيادي بر بروز بودن نمايه دارد ،فرکانس بروزرساني آنها نيز از اهميت بااليي برخوردار است .به
عنوان نمونه برخي سايتها مانند سايتهاي خبري با فرکانس باالتري بروز ميشوند ،بنابراين خزشگر وب بايد سياست
مناسبي براي شناسايي و جمعآوري آنها داشته باشد .اين مسئله کمك ميکند تا تازگي اسناد حفظ شود .همچنين
امکان بروزرساني نمايه در کمترين زمان ممکن بر اساس صفحات جديد و بروز وجود داشته باشد.
معيارهاي ارزيابی نيازهاي غيرکارکردي
 دسترسپذيري
 کارايي
• زمان پاسخگويي به پرسوجوها
• توانايي در پاسخگويي به کاربر همزمان
 آزمون گرافيك واسط کاربري
 قابليت همکاري (نظير داشتن وبسرويس مناسب)
 سازگاري با انواع مرورگرها
 امنيت
تحليل رفتار کاربران و آمار بازديد
با توجه به اينکه نتايج کارايي سيستم در بخشهاي کارکردي و غيرکارکردي در ميزان اقبال کاربران و رفتار آنها با
موتور جستجو قابل رديابي و پيگيري است .بنابراين تحليلهاي ارائه شده در اين بخش از اهميت بااليي برخوردار
است .به عبارتي بررسي وضعيت ،ميزان پيشرفت و مقبوليت يك جستجوگر نيازمند بررسي و تحليل آمار
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بازديدکنندگان و تعداد جستجوهاي صورت گرفته توسط کاربران در جستجوگر است .بنابراين با پردازش و
تحليل دادههايي ذخيره شده در الگ موتور جستجو که بيانگر نحوه تعامل کاربران با موتور جستجو است ،ميتوان
وضعيت موتور جستجو را از جهات مختلف تعداد پرس و جوها و آمار بازديد و غيره بررسي نمود.
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 01اطالعات اجرايی
1-11

برنامه زمانی مورد انتظار پروژه

برنامه زماني پروژه از زمان عقد قرارداد به مدت  11ماه در نظر گرفته شده است.
با توجه به اينکه تاکيد مرکز بر پژوهشي بودن فعاليتهاي خود ميباشد ،مجري ميبايست اين نکته را به وضوح
در پيشنهاد خود مد نظر قرار داده و طرح را با تاکيد در نوآوري و پژوهش هاي مورد نظر خود ارائه نمايد .البته با
توجه به پيشنهاد مجري ممکن است درصدهاي فوق تغيير يافته و به شکل ديگري ارائه گردد ولي زمان کلي پروژه
غير قابل تغيير مي باشد.
 حداکثر مدتزمان مجاز براي ارائه پيشنهاد:
دريافتکننده  ،RFPميبايست حداکثر  14روز پس از دريافت  ،RFPپيشنهاد خود را بر اساس مکانيزم
پيشبيني شده در بند  9اين  ،RFPتحويل دبيرخانه پژوهشگاه نمايد .پيشنهادات ارائه شده پس از اين تاريخ،
قابل وصول توسط طرح نخواهند بود.

2-11

مراحل و نحوه ارائه پيشنهاد

پيشنهاد پروژه مي بايست ضمن اينکه در قالب شناسنامه پژوهشي (از سايت اطالع رساني طرح جويشگر قابل
دسترسي است) ارائه مي گردد حتما شامل موارد زير باشد:
 شرح خدمات دقيق پروژه که نشان دهنده روش و طرح مجري در پيشنهاد خود مي باشد.
 بررسي کارهاي انجام شده و نوآوري اين پروژه با ذکر مراجع مربوطه براي توسعه محصول برنامه توسعه
محصول بايد به شکل شفاف بيان شود
 متدلوژي انجام کار به شکل شفاف و قابل دفاع
 ذکر ابزارها و استانداردهاي مورد استفاده در جريان انجام پروژه
 ارائه چارت سازماني دقيق که در طول پروژه رعايت خواهد شد.
 ساختار شکست پروژه که براساس فاز و ريز فعاليتهاي مورد نظر در پروژه صورت مي گيرد و تناسب
فعاليتها با مسئوليتهاي پروژه (چارت پروژه) نيز بطور شفاف بيان شود.
 تعيين ارزش هر بخش از فعاليتهاي پروژه نسبت به کل فعاليت ضروري است و در شفاف سازي نظارت
و ميزان تاکيد مجري در بخش هاي متفاوت کمك شاياني مي نمايد.
 برنامه زماني انجام پروژه که براساس شکست فعاليتهاي پروژه تهيه شده است که شامل ميزان نفر-روز
الزم براي هر فعاليت نيز مي باشد
 ذکر نيروي انساني با توجه به تخصصهاي ديده شده در چارت پروژه و تعيين ميزان همکاري آنها بر
اساس شکست فعاليت
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 محاسبه هزينه پيشنهادي پروژه با توجه به نيروي انساني م ورد نياز در پروژه با در نظر داشتن
ميزان حقوق مورد تاييد از سوي مرکز
 ارائه يك فاز بندي مناسب براي پروژه و شفاف سازي خروجي هاي پروژه با توضيحات مختصري که در
مورد هريك از خروجيها ارائه مي گردد.
 ذکر روال هاي تست و تاييد صحت و کيفيت خروجي هاي پروژه به همراه دادگان تست ،استاندارد و
ويژگيهاي مورد نظر ميباشد.


ارائه طرح کسب و کار طرح پيشنهادي در قالب يك پيوست مجزا
ارائه مدل مشارکتي مربوط به طرح پيشنهادي در قالب يك پيوست مجزا
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حداکثر مدت زمان مجاز براي اجراي پروژه

حداکثر مدتزمان پيشبيني شده و قابلپذيرش براي اجراي اين پروژه 11 ،ماه ميباشد.
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شاخص هاي ارزيابی کيفی و فنی پيشنهاد دهنده

ارزيابي پيشنهادات رسيده براساس پارامترهاي زير خواهد بود:
 -1ميزان تسلط به ابعاد و جوانب پروژه (امتياز اين رديف با توجه به سمينار ارائه شده توسط پيشهنهاد
دهنده و نيز مطالب ارائه شده در فرم پيشنهاد پروژه درخصوص شرح خدمات ،خروجيها ،اههداف و
 . . .تعيين ميگردد)
 -2نحوة تخصيص منابع انساني شامل کيفيت و کميت نيروها (رزومه و سابقة کاري الزم در ارتباط بها
انجام خدمات مورد نياز پروژه ،تعداد و تناسب نيروها با توجه به حجم کار ،نهوع رابطهة اسهتخدامي
نيروها براساس مدارك ارائه شده)
 -3کيفيت ساختار شکست پروژه متناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه
 -4کيفيت ساختار سازماني پيشبيني شده براي انجام پروژه(تيمهاي اجرايي ،مديريت پروژه و)...
 -5ساختار و روالهاي پيشبيني شده براي کنترل و مديريت پروژه و تأييد صحت خروجيها
 -6روال ها ،متدولوژي و استانداردهاي پيشنهادي براي اجراي شرح خدمات
 -7نحوة ارائه زمانبندي و پوشش کامل و بموقع شرح خدمات
 -1پيوستي شامل الزامات امنيتي براي توسعه محصول
 -9پيوستي شامل طرح کسب و کار براي توسعه محصول
 -11پيوستي شامل توضيح محصول شرکت
 -11مبلغ پيشنهادي
پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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20

براي ارزيابي پيشنه ادات شاخصهاي کسب و کار و محصول قبال توضيح داده شده است که  21درصد از کل
امتياز را دارد و  11درصد امتياز به ارزيابي پيشنهاد فني در قالب شناسنامه پژوهشي است که جدول زير امتياز
بخش هاي مختلف ارزيابي پيشنهادات را به تفکيك مشخص نموده است.

رديف

وزن معيار

معيار ارزيابي

عالي

بسيار

(11

خوب

امتياز)

( 7امتياز)

خوب
( 5امتياز)

متوسط
(3
امتياز)

تا چه حد پيشنهاد دهنده بر ابعاد و جوانب
پروژه( شامل شرح خدمات ،خروجيها )... ،تسلط
1

دارد؟ (امتياز اين رديف با توجه به سمينار ارائه

0/5

شده توسط پيشنهاد دهنده و نيز مطالب ارائه شده
در فرم پيشنهاد پروژه تعيين مي گردد)
2

تا چه حد متدلوژي انتخاب شده مناسب بوده و
بر پايه روشهاي علمي و مستدل ميباشد؟

0

تا چه حد استانداردهاي مورد استفاده در پروژه
3

به طور دقيق و متناسب با نيازهاي پروژه بيان

1/75

شدهاند ؟
4

تا چه حد روالهاي تائيد صحت و کيفيت
خروجيهاي پروژه دقيق ،معتبر و کارآمد است؟

0/5

تا چه حد سازمان پروژه به طور دقيق و
5

متناسب با ابعاد فعاليتهاي پيشنهادي تعيين شده

1/75

است ؟
تا چه حد ساختار شکست پروژه دقيق و
6

متناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه ارائه شده

2/5

است؟
7

تا چه حد زمانبندي پروژه متناسب با شرح
خدمات است؟

1/75

تا چه حد شرح نيروي انساني پيشبيني شده
1

براي پروژه و تخصص آنها با حجم فعاليتها و

1/75

شرح خدمات پروژه تناسب دارد؟
جمع کل امتياز
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ضعيف

امتياز

( 1امتياز)

مکتسبه
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 00ساير الزامات و محدوديتهاي موجود در اجراي پروژه
عالوه بر محدوديت موجود در خصوص زمان اجراي پروژه ،الزم است پيشنهاد دهندگان در تنظيم پيشنهاد خهود،
موارد ذيل را نيز رعايت فرمايند:
 .1پيشنهاد بايد در قالب "فرم پيشنهاد پروژه" موجود در سايت اطالع رساني طرح جويشگر قابل دسترسي اسهت،
تنظيم و ارائه گردد.
 .2پيشنهاد قيمت بايد در قالب «فرم پيشنهاد قيمت پروژه» موجود در سايت اطالع رسهاني طهرح جويشهگرتنظيم
گردد.
 .3در جدول ساختار شکست پهروژه پهيشبينهي شهده در بخهش  1-3-2فهرم پيشهنهاد پهروژه ،الزم اسهت شهرح
فعاليتهاي هر مرحله از پروژه (مطابق شرح فعاليتهاي پيشبيني شده در  RFPبه همراه مهوارد احتمهالي کهه
پيشنهاد دهنده ،انجام آنها را ضروري ميداند) به همراه کليه اطالعات درخواست شده در فرم ،به تفکيهك بهراي
هر فعاليت و مرحله ،ارائه گردد .از خالي گذاشتن ستونهاي اين جهدول بهراي فعاليهتههاي پهروژه ،خهودداري
گردد.
 .4در جدول مشخصات منابع انساني پيشبيني شده ،الزم است نام و ساير مشخصات درخواست شهده بهراي کليهه
پرسنلي که در اجراي پروژه بصورت واقعي مشارکت دارند با ذکر ميزان مشارکت درج گردد .محهدوديت خاصهي
در مورد هزينههاي پرسنلي از نظر مرکز تحقيقات مخابرات ايران وجود ندارد.
 .5شفاف سازي خروجيهاي هر مرحله و ارتباط آن بها  RFPدر جههت نشهان دادن پوشهش کامهل شهرح خهدمات
درخواستي مي بايد در طرح پيشنهادي انجام شود و  RFPمهمور به مهر شرکت به همهراه شناسهنامه پژوهشهي
ارسال گردد.
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 02تحويل پيشنهاد به مرکز تحقيقات مخابرات ايران
 حداقل شرايط پيشنهاد قابل تحويل:
پيشنهاداتي قابل وصول ميباشند که شرايط منهدرج در بنهدهاي  7و  1ايهن  RFPرا کهامالً رعايهت نمهوده
باشند .در زمان ارائه پيشنهاد به طرح جويشگر ،رعايت شرايط مذکور ،کنترل شده و در صورت عدم رعايهت ههر
يك از موارد ،از تحويل پيشنهاد ،خودداري خواهد شد.
 نحوه تحويل پيشنهاد:
پيشنهاد دهندگان ميبايست پيشنهاد خود را در قالب دو پاکت مجزا که پاکت اول شامل فرم پيشنهاد پروژه
بدون قيمت به همراه طرح کسب و کار و مشخصات محصول پيشنهادي بوده و پاکت دوم شامل فهرم پيشهنهاد
قيمت پروژه ميباشد ،آماده و به همراه يك نامه رسمي به نام معاونهت پهژوهش و توسهعه ارتباطهات علمهي بهه
دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مرکز تحقيقات مخابرات ايران) ،تحويل داده و رسهيد دريافهت
نمايند( .درصورتي که مدارك به ساير واحد هاي ديگر مرکز تحويل داده شود در فراخوان ثبهت نخواههد شهد و
اين مرکز در قبال آن هيچگونه مسئوليتي ندارد)
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