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در راستای تحقق ماموریت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری در فراهم سازی سکویی برای ارتقاء دانش ،انتقال فناوری و بومیسازی
محصوالت و خدمات حوزه فاوا و با هدف جلب مشارکت عالقه مندان در توسعه و بهره مندی از دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطالعات ،آزاد رسانی این دستاوردها در زمره برنامه های اولویت دار پژوهشگاه به شمار می آید .به همین منظور مستند حاضر
تحت مجوز بین المللی  CC-BY-SA-NCنسخه  ،4در دسترس عموم قرار گرفته است .شایان ذکراست تحت این مجوز ،ضمن حفظ
مالکیت فکری این مستند برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،بازانتشار و بکارگیری آن صرفاً برای موارد تحقیقاتی و با ذکر نام
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.

پخش و استفاده از محتويات گزارشهای عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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مقدمه
در حال حاضر ،جویشگرها به عنوان مهمترین ابزارهای جستجو در وب مورد استفاده قرار میگیرند .با توجه به
رشد روز افزون اطالعات و محتوای موجود در وب و همچنین تغییرات زیاد در اطالعات موجود ،جویشگرهای موجود
نقش مهمی در بازیابی اطالعات از اینترنت ایفاء مینمایند و با در نظر گرفتن همگانی شدن تولید و ذخیرهسازی
داده های تصویری ،امروزه یکی از نیازمندیهای اصلی فرآیند بازیابی داده ها ،وجود جویشگرهای هوشمند با توانایی
بازیابی اطالعات تصویری می باشد .با توجه به اینکه بازیابی تصاویر از صفحات وب فارسی زبان می تواند یکی از
نیازهای عمدهی کاربران جویشگرهای فارسی باشد ،لذا افزودن قابلیت بازیابی تصویر به یك جویشگر فارسی از
اهمیت فراوانی برخوردار است .این نیاز محدود به جویشگرهای فارسی نیست و به طور کلی به دلیل اهمیت و نیاز
فراوان به جستجوی تصویر در یك جویشگر کارا ،اکثر جویشگرهای تصویری رایج دارای قابلیت جستجوی تصویر بر
اساس کلیدواژههایی هستند که به آن تصاویر نسبت داده شده است .در مورد جویشگر تصویری مبتنی بر کلیدواژه،
ذکر دو نکته اهمیت فراوان دارد .نخست آنکه جویشگر تصویری بر اساس کلید واژه بسیار متفاوت با بازیابی تصویر بر
اساس کلید واژه است و از پیچیدگیها و چالشها ی فنی بسیار فراتری نسبت به یك برنامه بازیابی تصویر برخوردار
است .زیرا از یك طرف در جویشگر بر مبنای کلید واژه نیاز به تعیین الگوریتمهایی برای مشخص نمودن
کلیدواژههای مرتبط با تصاویر در یك صفحه وب وجود دارد و همچنین الزم است که ابزارهای خزش ،نمایهگذاری و
بازیابی صفحات وب برای بازیابی تصاویر در این صفحات تصحیح گرد ند و عالوه بر این ضرورت دارد که ابزارهای الزم
جهت اخذ تصاویر از صفحات وب و فشرده سازی و ذخیره سازی آنها با رزولوشن پایینتر و همچنین واسط کاربری
مناسب برای نمایش نتایج بازیابی را برای کاربر فراهم نمود.
از طرف دیگر جهت دستیابی به یك جویشگر تصویری کارآمد مبتنی برکلیدواژه الزم است که در واحد بازیابی
تصویری عالوه بر تحلیل و استفاده از ویژگیهای متنی ،از ویژگیها ی محتوایی نیز استفاده شود چرا که استفادهی
صرف از ویژگیها ی مبتنی بر متن پاسخگوی نیازهای یك جویشگر تصویری مبتنی بر کلیدواژه نیست .برای مثال
یکی از خدماتی که جویشگرهای رایج تصویر مبتنی بر کلیدواژه ارائه می دهند ارائه تصاویر مشابه با یك تصویر
انتخاب شده ولی با سطوح دقت متفاوت است که ارائه این خدمت نیاز به تحلیل محتوایی تصاویر موجود دارد و یا
مثالً حذف نمایش تصاویری که علیرغم تفاوت رنگ ،محتوای تصویری یکسان دارند  ،از لیست تصاویری که برای
بازیابی یك یا چند کلیدواژه انتخاب شده نشان داده می شوند.
لذا علیرغم وجود پروژهها یی در زمینه بازیابی تصویر بر اساس بازیابی تصویر بر اساس متن و محتوا ،هیچ
جویشگری مبتنی بر کلیدواژهها ی فارسی در کشور که بتواند دو دسته الزامات فوق الذکر را به طور کامل و کارا
برآورده سازد ارائه نگردیده است ،لذا ضرورت انجام این پروژه همچنان باقی است.
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تعريف پروژه
این پروژه در واقع قصد دارد تا قابلیتها ی کارکردی و غیر کارکردی جویشگرهای تصویری مبتنی برکلیدواژه را
توسعه دهد ،به گونهای که در جستجوی تصویری در میان صفحات فارسی و با استفاده از کلیدواژههای فارسی به حد
قابل مقایسه با جویشگرهای خارجی ارتقا یابد از اینرو سامانهای که در زمینه بازیابی دادههای تصویری بتواند
درخواستهای کاربر را بصورت کلیدواژه دریافت نموده و تصاویر مناسب را با توجه به برخی ویژگیهای محتوایی
بازیابی کند ،کامالً ضرورت دارد .به عالوه جویشگرهای تصویری در کنار پردازش قوی و هوشمند اطالعات ،باید از
جنبهی طراحی و معماری نیز توانایی پاسخگویی به تعداد قابل توجهی از کاربران را داشته باشند .به عبارتی
ویژگیهای توزیعشدگی و مقیاسپذیری نیز باید در جویشگر در نظر گرفته شود.
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 0هدف پروژه
هدف از این پروژه افزایش کاربران و ارتقا عملکررد جویشرگرهای تصرویری مبتنری برر کلیردواژه در زمینرهی
ویژگیهای کارکردی و غیر کارکردی به وسیله متولیان جویشگرها و یا با تشویق تعامل آنها با دیگر پژوهشگرران
و سازمانهای صاحب تخصص در این زمینه است .الزمهی ارتقا عملکرد جویشگرهای تصویری ،نخست شناسرایی
وضعیت موجود و سپس مشخص کردن میزان بهبود درنظر گرفته شده برای هر کدام از ویژگیهرا اسرت .در ایرن
 RFPویژگیهای حائز اهمیت ذکر گردیده که ضرورت دارد پیشنهاددهندگان وضرعیت موجرود خرود را در مرورد
آن ها در پیشنهاد نهایی دقیقاً مشخص نمایند و میرزان بهبرود پریشبینری شرده بررای هرکردام را ذکرر نماینرد.
ویژگی های قابل قبول محدود به موارد ذکر شده در این  RFPنیست و ویژگیهرایی غیرر از مروارد ذکرر شرده در
اینجا نیز میتوانند توسط پیشنهاددهندگان مطرح شوند و در زمررهی مروارد درنظرر گرفتره شرده بررای ارزیرابی
پیشنهاد پروژه قرار گیرند.
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 2تعاريف و اصالحات
 جویشگر تصویری :ابزاری است که امکان جستجوی تصاویر موجود در محیط وب یا مستقر در اینترانت سازمان-
های دولتی را برای کاربران فارسی زبان ،فراهم میآورد.
 خزشگر :گراف وب را پیم ایش کرده و محتوای تمام صفحات پیمایششده و از جمله محتوای تصویری آنها را در
یك مخزن بزرگ به صورت فشرده ،ذخیره میکند .خزشگر دو هدف عمده تازهسازی 1و پوشش 2باال را به دنبال
دارد که با یکدیگر رابطه عکس دارند (با زیاد شدن تازگی اطالعات پوشش کم میشود و بالعکس) .واحد خزشگر
بعد از اتمام عمل پیمایش عالوه برای داشتن تمام تصاویر موجود در وب ،گراف وب که ارتباط بین صفحات را
نشان میدهد را استخراج مینماید .یك موازنه میان پوشش وب و تازگی اطالعات برای خزش وجود دارد .به
خاطر محدودیت پهنای باند و زمان جمعآوری ،خزشگر باید سیاست مناسبی برای جمعآوری تصاویر اتخاذ کند.
 نمایه/ذخیره سازی :این واحد تصاویر ذخیره شده در مخزن را پردازش کرده و نمایهسازی میکند .محتوای
اطالعاتی تصاویر باید طوری ذخیره شوند که با توجه به درخواست کاربر به راحتی قابل بازیابی باشند .به خاطر
حجم باالی اطالعات و تعداد درخواستهای زیاد ،الزم است از سیستمهای موازی و توزیعشده در اینجا استفاده
شود .در یك جویشگر تصویری مبتنی بر کلیدواژه عالوه بر پردازش متن ،پردازش دادههای تصویری جهت تغییر
فرمت ،تغییر مقیاس جهت ذخیرهسازی صورت گیرد .همچنین نمایهگذاری بر اساس محتوا برای تعیین
تصویرهای یکسان و نمایش یا عدم نمایش آنها بر طبق نوع جستجوی مورد نظر نیز ضرورت دارد.
 موتور بازیابی :رابطه مستقیم با بخش نمایهسازی و کاربران دارد .وظیفه اصلی این بخش پردازش پرسوجو و
رتبهبندی جوابها میباشد و از دو واحد پردازش پرسوجو و رتبهبندی تشکیل شده است .با توجه به اینکه کاربر
پرسوجو را به زبان طبیعی بیان می کند از کارهای مهم واحد پردازش پرس وجو ،عملیات پردازش زبانی
پرسوجو مانند نرمالسازی( 3خصوصاً برای زبان فارسی)  -و پرسوجوی بینزبانی (چندزبانی) میباشد .از وظایف
دیگر این واحد ،انجام عملیاتی مانند پردازش عملیاتی پرسوجو (عملیاتی منطقی) 4،خواهد بود .در ضمن موتور
بازیابی باید قابلیت شناسایی دادهها ی تصویری تکراری و اجتناب از نشان دادن آنها به کاربر بهعنوان نتیجهی
یك جستجو را داشته باشد.
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 3قلمرو اجراي پروژه
مشتري پروژه :مشتری این پروژه طرح جویشگر است.
قلمرو منطقی :حوزه عمومیزبان فارسی در وب فارسی
قلمرو فيزيکی :محل قرارگیری سیستمهایی که در قلمرو منطقی قرار دارند.
قلمرو فناوري :بازیابی اطالعات ،زبانشناسی ،هوش مصنوعی ،پردازش تصویر ،معماری سخت افزار و شبکه.
قلمرو تشکيالتی و پرسنلی :سازمانها وشرکتها ی خصوصی ارائه دهنده خدمات جویشگر ،همه کاربران فارسی
زبان.
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 9مراحل اجرا و شرح خدمات پروژه
پیشنهاد دهنده بایست مراحل و فازبندی انجام کار را با جزئیات کامل ارائه کند .توجه به موارد زیر در پیشنهاد
ارسالی ضرروی است:
موارد کلی:
 در صورت داشتن محصول اولیه ،در پیشنهاد ارسال شده حتما میبایست به طور دقیق وضعیت موجود
محصول ذکر شود شامل معماری محصول ،ویژگیها و مشخصات کلیدی ،نحوهی نگهداری دادهها ،تعداد
کاربران ،سرعت پاسخگویی ،پلتفرم سختافزاری و نرمافزاری موجود ،زیرساختهای شبکه و سایر
ویژگیهای کارکردی و غیر کارکردی.
 پیشنهاد ارسالی محدود به موارد مشخص شده در این مستند نمیباشد و در صورت ارائه ایده و یا ویژگی
کاربردی جدید در ارزیابی پیشنهاد پروژه لحاظ خواهد شد.
 در پیشنهاد ارسالی میبایست حتیاالمکان از منابع موجود کشور استفاده شود و از دوبارهکاری جلوگیری
شود.
در پیشنهاد ارسالی میبایست برنامه توسعهی بازار و جذب کاربران ارسال شود( .متناسب با افق کاری و سهم برازار،
مقیاس و ابعاد فنی جویشگر در دست توسعه را مشخص نماید).
ویژگیهای فنی شامل موارد زیر میشود ولی محدود به آنها نیست و هر ویژگی دیگری هم که توسط
پیشنهاددهنده مطرح شود میتواند مورد بررسی قرار گیرد:
 کیفیت بازیابی جویشگر تصویری بر اساس معیار کارایی  NDCG5بطور مستقل و یا در مقایسه با
جویشگرهای مطرح نظیر گوگل
 سرعت بازیابی جویشگر تصویری
 پوشش تصویری
 oتعداد و نام پلتفرمهای میزبان تصویر که به طور کامل قرار است پوشش داده شوند.
 oتعداد تصاویر موجود در صفحات عمومیوب
 کیفیت پوشش نیازهای غیرکارکردی نظیر زمان پاسخگویی به کاربران همزمان ،سررویسدهری همزمران بره
کاربران ،دسترسپذیری ،6تحملپذیری در برابرر خطرا ،واسرط کراربری ،امنیرت سیسرتم در برابرر نفوذهرای
احتمالی و تازگی اطالعات ارائه شده

Normalized discounted cumulative gain
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Availability

6
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 پوشش فرمتهای دادهای مختلف
 تنوع خدمات کارکردی جویشگرهای تصویری
 قابلیت بکارگیری برچسبها و فرادادههای دو زبانی در بازیابی
 بکارگیری ویژگیهای محتوای تصویر
 بهبود کیفیت پاسخهای ارائه شده به کاربران در زمینههای مختلف مبتنی بر استفاده از دادههای مکانی و
محلی
 پردازش هوشمند پرس و جو
 جستجوی ساده و پیشرفته
 قابلیت استفاده از عملیات منطقی در پرسوجو و پیشنهاد تکمیل پرسوجو ()Query Suggestion
 پیشنهاد پرسوجوهای مرتبط و پیشنهاد اصالح پرسوجو
 جستجوی عبارات و اصطالحات و امکان جستجوی تقریبی
 جستجو در یك دامنه خاص (دامنه وب ،وب سایت ،موضوعی ،زمانی)
 امکان رصد و مدیریت سیستم به منظور تنظیم ،کنترل ،و گزارشگیری از بخشهای مختلف سیستم
 طراحی و پیادهسازی وب سرویس و  APIبرای کلیه بخشهای سیستم
 پشتیبانی از مرورگرهای رومیزی و تلفن همراه
 برنامههای کاربردی برای تلفن همراه
 توزیعپذیری سیستم بازیابی
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 5الزامات یکپارچه سازی
طراحی و پیادهسازی سرویس گرا و پیمانه ای ( )Modularمحصول و خدمات در الیه های کسب وکار ،خدمات و
کاربردها ،داده و محتوا و زیرساخت
مالحظه یکپارچگی و تعامل پذیری محصول و خدمات ارائه شده با سایر خدمات و فعالیتهای طرح جویشگر (بر
اساس جایگاه محصول پیشنهادی در معماری طرج جویشگر)
ارائه مالحظات خاص کارکرد و تعامل پذیری در طراحی و مععاری محصول و خدمات ارائه شده
رعایت مشخصه های کیفیت (امنیت ،انعطاف پذیری ،کارایی )...در طراحی و پیادهسازی محصول و خدمات بر
اساس استاندارهای مرجع جهانی مانند )... W3C - OASIS-IETF – ISO
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 6الزامات امنیتی
رعایت اصول امنیت در تمامی مراحل چرخه تولید نرم افزار SDLC
تأکید بر طراحی امن مطابق با استانداردهای موجود
تست مرتب و دوره ای امنیت
استف اده از مراجع کدنویسی امن بسته به زبان برنامه نویسی مورد استفاده
امنیت الیه های مختلف شامل :الیه فیزیکی ،الیه شبکه و الیه کاربرد دیده شود.
لحاظ نمودن مؤلفه های سه گانه امنیت اطالعات )(CIAشامل :محرمانگی ،یکپارچگی و در دسترس بودن در
سرویس های مختلف جویشگر بومی
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 7الزامات کسب و کار


توانمندی عمومی شرکت
 تاریخچه شرکت و پروژه ها و فعالیتهای انجام شده در راستای انجام فعالیت های طرح
 ساختار سازمانی شرکت در جهت نوآوری بازار و خدمات
 توان مالی ،دارایی های کلیدی و تجهیزات و امکانات شرکت در جهت انجام فعالیت های طرح



ویژگی های محصول و خدمات
 ارتباط محصوالت و خدمات ارائه شده شرکت با اهداف طرح
 ویژگی های کارکردی و غیرکارکردی محصول و خدمات
 وجه تمایز و مزیت رقابتی آن در مقایسه با سایر محصوالت موجود
 هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی برای عرضه محصول



پیش بینی بازار و مشتری
 مشتریان شرکت (بخشبندی بازار) و رویکردها و روشهای شرکت در ارتباط با مشتری
 تحلیل شرکت از روند (و اندازه) بازار و صنعت و جایگاه شرکت در این رابطه
 پیش بینی شرکت برای ورود به بازار و تقاضا و فروش محصول پیشنهادی
 راهبرد بازاریابی شرکت و ایدهها و برنامههای (طرح مشارکت) شرکت برای همکاری در بازار و
صنعت
 مدل ها و جریان های درآمدی برای محصول پیشنهادی



چالشهای کسب و کار
 پیش بینی شرکت از مخاطرات کسب و کار
 ساختار پیشنهادی برای مدیریت مخاطرات مرتبط با عرضه محصول
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 پیش بینی شرکت از منابع مورد نیاز


طرح پیشنهادی
 نوآوری طرح پیشنهادی در کسب و کار ،صنعت و بازار
 امکان سنجی تحقق طرح پیشنهادی
 نظریههای و تجربیات عملی مرتبط با طرح پیشنهادی
 فعالیت های و زمان بندی پیشنهادی برای انجام طرح
 ساختار و منابع (مالی ،تجیهزات ،انسانی ،مالکیت معنوی و  )...مورد نیاز برای انجام طرح
 روش مدیریت انجام طرح پشنهادی

پخش و استفاده از محتويات گزارشهای عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.

13

عنوان گزارش :درخواست ارائه ي پيشنهاد ( )RFPپروژه ي توسعه ي جويشگر تصويري مبتني بر كليد واژه

 1خروجیهاي هر مرحله از اجراي پروژه
فازبندی پروژه باید بطورسیستماتیك نحوه برآورده کردن ویژگیهای ذکر شده در شرح خدمات پروژه و
خروجیهای مورد نظر را مشخص نماید.
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 4روش آزمون كيفيت و صحت خروجی
برای بررسی کیفیت وصحت خروجی جویشگر تصویری از یك مجموعه ی پرسش استفاده میشود و در این
ارزیابی معیارهای زیر مد نظر قرار خواهد گرفت:
 کیفیت بازیابی :با معیار کارایی NDCG7
 میزان دسترسپذیری
 کارایی
 oاندازه گیری سرعت :آیا نتایج سریع برگردانده می شوند؟
 oتعداد موفقیتها :8آیا تعداد نتایج با توجه به اندازه و حوزه آن نمایه قابل قبول هستند؟
 oارتباط :9چقدر نتایج با پرس جوی مورد نظر تطابق دارد؟
 oبه روز بودن لینكها :11آیا فایلها یا لینكهای خراب در نتایج جستجو وجود دارد؟
 پوشش تصویری
 بررسی پوشش فرمتهای دادهای مختلف
 گزینههای جستجو
 oساده  /پیشرفته :آیا گزینههای جستجو ساده هستند یا پیچیده؟
 oمهارت :11آیا جستجوی بولی (به عنوان مثال AND, OR ،و  )NOTرا پشتیبانی می کند؟
 oفیلتر :آیا جستجوها قبل و بعد از جستجو قابلیت محدود شدن ،دارند؟
 oجستجوی ایمن :12آیا محتواهای غیر مجاز به صورت پیش فرض محدود شده اند؟
 oبکارگیری ویژگیهای محتوایی در ار ائه نتایج نظیر حذف یا ارائه تصاویر یکسان با رزولوشنهای
متفاوت ،تصاویر با یك رنگ غالب یا تصاویر سیاه سفید ،نوع تصویر مانند طرح ،کارتون و عکس
 oزمان بارگذاری تصویر
 oدارابودن حق کپی
 نمایش
 oعمومی :13نتایج چطور نمایش داده می شوند.

Normalized discounted cumulative gain
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 oاطالعات فایل :آیا نتایج همراه با اطالعات مفید از قبیل ،فرمت فایل ،اندازه فایل و  ...میباشند.

General
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 11اطالعات اجرایی
1-11

برنامه زمانی مورد انتظار پروژه

برنامه زمانی پروژه از زمان عقد قرارداد به مدت  12ماه در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه تاکید مرکز بر پژوهشی بودن فعالیتهای خود میباشد ،مجری میبایست این نکته را به وضوح در
پیشنهاد خود مد نظر قرار داده و طرح را با تاکید در نوآوری و پژوهشهای مورد نظر خود ارائه نماید .البته با توجه به
پیشنهاد مجری ممکن است درصدهای فوق تغییر یافته و به شکل دیگری ارائه گردد ولی زمان کلی پروژه غیر قابل
تغییر می باشد.


حداكثر مدتزمان مجاز براي ارائه پيشنهاد:
دریافتکننده  ،RFPمیبایست حداکثر  14روز پس از دریافت  ،RFPپیشنهاد خود را بر اساس مکانیزم
پیشبینی شده در بند  9این  ،RFPتحویل دبیرخانه پژوهشگاه نماید .پیشنهادات ارائه شده پس از این تاریخ،
قابل وصول توسط طرح نخواهند بود.

2-11

مراحل و نحوه ارائه پیشنهاد

پیشنهاد پروژه می بایست ضمن اینکه در قالب شناسنامه پژوهشی (از سایت اطالع رسانی طرح جویشگر قابل
دسترسی است) ارائه می گردد حتما شامل موارد زیر باشد:
 شرح خدمات دقیق پروژه که نشان دهنده روش و طرح مجری در پیشنهاد خود می باشد.
 بررسی کارهای انجام شده و نوآوری این پروژه با ذکر مراجع مربوطه برای توسعه محصول برنامه توسعه
محصول باید به شکل شفاف بیان شود
 متدلوژی انجام کار به شکل شفاف و قابل دفاع
 ذکر ابزارها و استانداردهای مورد استفاده در جریان انجام پروژه
 ارائه چارت سازمانی دقیق که در طول پروژه رعایت خواهد شد.
 ساختار شکست پروژه که براساس فاز و ریز فعالیتهای مورد نظر در پروژه صورت می گیرد و تناسب فعالیتها
با مسئولیتهای پروژه (چارت پروژه) نیز بطور شفاف بیان شود.
 تعیین ارزش هر بخش از فعالیتهای پروژه نسبت به کل فعالیت ضروری است و در شفاف س ازی نظارت و
میزان تاکید مجری در بخش های متفاوت کمك شایانی می نماید.
 برنامه زمانی انجام پروژه که براساس شکست فعالیتهای پروژه تهیه شده است که شامل میزان نفر-روز الزم
برای هر فعالیت نیز می باشد

پخش و استفاده از محتويات گزارشهای عمومی در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بالمانع است.
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 ذکر نیروی انسانی با توجه به تخصصهای دیده شده در چارت پروژه و تعیین میزان همکاری آنها بر
اساس شکست فعالیت
 محاسبه هزینه پیشنهادی پروژه با توجه به نیروی انسانی مورد نیاز در پروژه با در نظر داشتن میزان حقوق
مورد تایید از سوی مرکز
 ارائه یك فاز بندی مناسب برای پروژه و شفاف سازی خروجی های پروژه با توضیحات مختصری که در مورد
هریك از خروجیها ارائه می گردد.
 ذکر روال های تست و تایید صحت و کیفیت خروجی های پروژه به همراه دادگان تست ،استاندارد و
ویژگیهای مورد نظر میباشد.
 ارائه طرح کسب و کار طرح پیشنهادی در قالب یك پیوست مجزا
 ارائه مدل مشارکتی مربوط به طرح پیشنهادی در قالب یك پیوست مجزا

3-11

حداکثر مدت زمان مجاز برای اجرای پروژه

حداکثر مدتزمان پیشبینی شده و قابلپذیرش برای اجرای این پروژه 12 ،ماه میباشد.

4-11

شاخص های ارزیابی کیفی و فنی پیشنهاد دهنده

ارزیابی پیشنهادات رسیده براساس پارامترهای زیر خواهد بود:
 -1میزان تسلط به ابعاد و جوانب پروژه (امتیاز این ردیف با توجه به سمینار ارائه شده توسرط پیشرنهاد
دهنده و نیز مطالب ارائه شده در فرم پیشنهاد پروژه درخصوص شرح خدمات ،خروجیها ،اهرداف و .
 . .تعیین میگردد)
 -2نحوة تخصیص منابع انسانی شامل کیفیت و کمیت نیروها (رزومه و سابقة کراری الزم در ارتبراط برا
انجا م خدمات مورد نیاز پروژه ،تعداد و تناسب نیروها با توجه به حجرم کرار ،نروع رابطرة اسرتخدامی
نیروها براساس مدارك ارائه شده)
 -3کیفیت ساختار شکست پروژه متناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه
 -4کیفیت ساختار سازمانی پیشبینی شده برای انجام پروژه(تیمهای اجرایی ،مدیریت پروژه و)...
 -5ساختار و روالهای پیشبینی شده برای کنترل و مدیریت پروژه و تأیید صحت خروجیها
 -6روال ها ،متدولوژی و استانداردهای پیشنهادی برای اجرای شرح خدمات
 -7نحوة ارائه زمانبندی و پوشش کامل و بموقع شرح خدمات
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 -8پیوستی شامل الزامات امنیتی برای توسعه محصول
 -9پیوستی شامل طرح کسب و کار برای توسعه محصول
 -11پیوستی شامل توضیح محصول شرکت

ردیف

معیار ارزیابی

وزن معیار

عالی

بسیار

(11

خوب

امتیاز)

( 7امتیاز)

خوب
( 5امتیاز)

متوسط
(3
امتیاز)

ضعیف

امتیاز

( 1امتیاز)

مکتسبه

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

دارد؟ (امتیاز این ردیف با توجه به سمینار ارائه

0/5

شده توسط پیشنهاد دهنده و نیز مطالب ارائه شده
در فرم پیشنهاد پروژه تعیین می گردد)
2

تا چه حد متدلوژی انتخاب شده مناسب بوده و
بر پایه روشهای علمی و مستدل میباشد؟

0

تا چه حد استانداردهای مورد استفاده در پروژه
3

به طور دقیق و متناسب با نیازهای پروژه بیان

1/15

شدهاند ؟
4

تا چه حد روالهای تائید صحت و کیفیت
خروجیهای پروژه دقیق ،معتبر و کارآمد است؟

0/5

تا چه حد سازمان پروژه به طور دقیق و
5

متناسب با ابعاد فعالیتهای پیشنهادی تعیین شده

1/15

است ؟
تا چه حد ساختار شکست پروژه دقیق و
6

متناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه ارائه شده

2/5

است؟
7

تا چه حد زمانبندی پروژه متناسب با شرح
خدمات است؟

1/15

تا چه حد شرح نیروی انسانی پیشبینی شده
8

برای پروژه و تخصص آنها با حجم فعالیتها و

1/15

شرح خدمات پروژه تناسب دارد؟
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جمع كل امتياز

 -11مبلغ پیشنهادی
برای ارزیابی پیشنهادات شاخصهای کسب و کار و محصول قبال توضیح داده شده است که  21درصد از کل امتیاز
را دارد و  81درصد امتیاز به ارزیابی پیشنهاد فنی در قالب شناسنامه پژوهشی است که جدول زیر امتیاز بخش های
مختلف ارزیابی پیشنهادات را به تفکیك مشخص نموده است.
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 11سایر الزامات و محدودیتهاي موجود در اجراي پروژه
عالوه بر محدودیت موجود در خصوص زمان اجرای پروژه ،الزم است پیشنهاد دهندگان در تنظیم پیشرنهاد خرود،
موارد ذیل را نیز رعایت فرمایند:
 .1پیشنهاد باید در قالب "فرم پیشنهاد پروژه" موجود در سایت اطالع رسانی طرح جویشگر قابرل دسترسری اسرت،
تنظیم و ارائه گردد.
 .2پیشنهاد قیمت باید در قالب «فرم پیشنهاد قیمت پروژه» موجود در سایت اطرالع رسرانی طررح جویشرگرتنظیم
گردد.
 .3در جدول ساختار شکسرت پرروژه پریشبینری شرده در بخرش  8-3-2فررم پیشرنهاد پرروژه ،الزم اسرت شررح
فعالیت های هر مرحله از پروژه (مطابق شرح فعالیتهای پیشبینی شده در  RFPبره همرراه مروارد احتمرالی کره
پیشنهاد دهنده ،انجام آنها را ضروری می داند) به همراه کلیه اطالعات درخواست شده در فرم ،بره تفکیرك بررای
هر فعالیت و مرحله ،ارائه گردد .از خالی گذاشتن ستونهای این جدول برای فعالیتهای پروژه ،خودداری گردد.
 .4در جدول مشخصات منابع انسانی پیش بینی شده ،الزم است نام و سایر مشخصات درخواسرت شرده بررای کلیره
پرسنلی که در اجرای پروژه بصورت واقعی مشارکت دارند با ذکر میزان مشارکت درج گرردد .محردودیت خاصری
در مورد هزینه های پرسنلی از نظر مرکز تحقیقات مخابرات ایران وجود ندارد.
 .5شفاف سازی خروجیهای هر مرحلره و ارتبراط آن برا  RFPدر جهرت نشران دادن پوشرش کامرل شررح خردمات
درخواستی می باید در طرح پیشنهادی انجام شود و  RFPمهمور به مهر شررکت بره همرراه شناسرنامه پژوهشری
ارسال گردد.
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 12تحویل پیشنهاد به مرکز تحقیقات مخابرات ایران


حداقل شرايط پيشنهاد قابل تحويل:
پیشنهاداتی قابل وصول میباشند که شرایط مندرج در بندهای  7و  8این  RFPرا کامالً رعایت نموده باشرند.
در زمان ارائه پیشنهاد به طرح جویشگر ،رعایت شرایط مذکور ،کنترل شده و در صورت عدم رعایرت هرر یرك از
موارد ،از تحویل پیشنهاد ،خودداری خواهد شد.



نحوه تحويل پيشنهاد:
پیشنهاد دهندگان میبایست پیشنهاد خود را در قالب دو پاکت مجزا که پاکت اول شامل فرم پیشنهاد پرروژه
بدون قیمت به همراه طرح کسب و کار و مشخصات محصول پیشنهادی بوده و پاکت دوم شرامل فررم پیشرنهاد
قیمت پروژه میباشد ،آماده و به همراه یك نامه رسمی به نرام معاونرت پرژوهش و توسرعه ارتباطرات علمری بره
دبیرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ( مرکز تحقیقات مخابرات ایران) ،تحویرل داده و رسرید دریافرت
نمایند( .درصورتی که مدارك به سایر واحد های دیگر مرکز تحویل داده شود در فراخوان ثبت نخواهد شد و ایرن
مرکز در قبال آن هیچگونه مسئولیتی ندارد)
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