باسمهتعالی

صنــوق ـــورق ی ق شــووا یی بهمنظو حم ی ـ از گرقهه ی پژقهش ـی تواـمنــو ق اـ ـ د
ق بــه رینــوه خومــ دویــوی ا طراحــی ق عرضــه ـــر ه اتــ ـــه

حــوزه ان ق یه ی

ب آــ رت ه هه ی پژقهشــی

تواـمنــو بــ ان ق یه ی اهبــر ی ق ق بــه رینــوه ا بــه عنــوات عرضهـننوه انــ ق ی ق م ـ بب ً شرـ ه ق
ش ب هنوهه ی تواـمنـــو ق اـب بنیـ ـ ت ا بهعنوات م ق ضـ ـی مشـ ـ ـ

اـ ـ ـ ب انـ ـ ق ی شن تـ ـ یی

میـم یو.
رـچــه پیــب ق ا یــو عرضــه انــ ق ی یوــی از ه ــ ه پژقهشــی اتــ ـــه توتــو صنــوق ـــورق ی ق
شــووا یی شن ت ـ یی ق پــز از بر تــی ق تبوی ـ

ب آ ـ اراخــوات من شــر شــوه ات ـ  .آطف بــه مــوا زیــر

تودـه ارم ییو:
 )1اعالم رم گـی بــرای مشـ ـ

اـ ـ ب انـ ق ی ح صـ از ایـ اراخــوات تققیق تـی ق ا ائــه خواتـ

تنه ـ بــرای شرـ ه ق ش ب هنوهه ی اـببنی ت مج ـ ز ات ـ  .تم ـ م شرـ ه ق ش ب هنوهه ی اـببنی ت
میتواـنو بـ توقیـ ق ا تـ د تق ضـ ی مشـ ـ
)2

خواتـ ه ی مشـ ـ

اـ ـ ب انـ ق ی

اـ ـ ب ان ق ی صـرا ً ب یو

تـوقی ق حـواـرر تـ تـ ی 1401/03/31

چ چوبی ـه

ایـ اراخـوات شـرـ ـننـو.
اـ ه ی همی اراخوات رموه اتـ

تـــ مـ ــه غزاد صـــنـوق ـورق ی ق شـــوواـ یی بـه ـشـــ ـی

( )www.ghazal.inif.irثب شـوـو .خواتـ ه یی ـه

چ چوبی غیرازرت ی به قشه ی یگر به تـ صـنوق

برتنو قا اراینو ا زی بی ـخواهنو شو.
 )3پــز از اتمــ م مهتــ ا تــ د خواتــ مشــ ـ

اـ ــ ب انــ ق ی اراینــو ا زی بــی رته توتــو

صنــوق ـــورق ی ق شــووا یی رغــ ز خواهــو شــو .خواتــ ی ـــه بیشــ ری تن تــ

ا بــ اآزامــ

ایــ

اـ ــ ب انــ ق ی اشــ ه ب شــو اـ خ ب ق بهعنوات «مش ـ ـننوه» بــرای مذاـــرا تومیتــی بــه ه ــ ه
پژقهشـی م ق ضـی مـراـی خواهو شـو.

)4

صـــو

خوات ـننوه من خـ ـ (مش ـ ـننوه) ق ه ـ ـ ه پژقهشـــی (مجـــری) بـــرا ا

توااـ ـ

3د ـبـــهای م بیــ «صنـــوق » «مش ـ ـننوه» ق «مجـــری» منـقـــو اراخوات مش ـ
طرح خواهــو شــو.

اـ

ب ان ق ی

ب آــ ایــ بــرا ا صنــوق ـــورق ی حواـرــر تــ  90صــو هزینــه ادــرای طرح

تققیق تــی ا بــه شــو بالعوض ق بهطو مرحتهای ق م ن تــ ب پیشــرا ادرای طرح بــه مجــری خواهــو
پر اخـ ق م بقـی هزینهه ی ادـرای طرح بر عهوه مش ـ ـننوه خواهـو بـو .
 )5حم ی صـنوق صـرا ً منوط به موااق مجری ق مشـ ـ ـننوه
بر ات س شرایو منو ج

خبـو

م آوی م ی ق مـنوی ای طرح

بنو "ت هیم م آوی اوری" ای اراخوات خواهو بو .

 )6توقی ـ ق ا ت ـ د خوات ـ مش ـ ـ

ب آ ـ ای ـ اراخــوات بهمنزآه بهرهمنوی از حم ی ه ی صنــوق

ـــورق ی ق شــووا یی ـخواهــو بــو ق بــرای ارتـ نوه حقـی ایجـ ـمیـنو .صنــوق ـــورق ی ق شــووا یی خو
ا متزم به ع یـــ مقرم ـگی می اـو ق مف ـتیـــه طرحه ی ا تـــ آی مقرم ــــه ــــز صنـــوق ــــورق ی ق
شـووا یی ب بـی خواهـو م ــو.
 )7حم یــ ق اهبــری صنــوق ـــورق ی ق شــووا یی

موضــو ایــ اراخــوات صرا ً تــ مرحتــه اـ ــ ب

ان ـ ق ی اتـ ق م ــلوآی همو یه ی بـــوی م ـنــو تج یت زی توآیــو صنـ ـی اازایــب مقی ـ س ق غیــره
بر عهوه مش ـ ـننوه ق مجـری میب شو.
 )8هرگوـه تــ د ی ابه م
ـورق ی ق شووا یی

خبــو

ای اراینو ا ب شــرـ ا زی ب ت ان ق ی بومرـگ بهعنوات ـ گزا صــنوق

می ت بگذا یو (شم ه تم س)021-66530680 :

خالصه فناوری
از مشکالالتی که سکایتهای خرید اینترنتی از دیرباز با آن روبهرو بودند ،امالان جسکتوجو و
پیداکردن سکریع کاالهای موردنظر خریداران اسکت خوکوصکار در مواردی که مشکصوکاک کاال
خیلی شکاا و ااب ذکر نیسکت و بیشکتر جنبه زیباییشکناختی و سکلیقهای در آنها مطرح
است از مهمترین این موارد پوشاک و البسه است سیستمی که تیم پژوهشی در نظر دارد که
آن را توسکعه دهد ،به للت ادرک باالیی که در بررسکی توکاویر و اسکتصرا ویژگی از آنها
دارد ،میتواند این کار را فوقالعاده آس ا ا ا ا ا کند و کاالهایی با توککاویر یالسککان یا مشککابه را
استصرا کند و در اختیار کاربر ارار دهد اگرچه این سیستم در این مرحله بهطور خاص برای
پوشکاک طراحی خواهد شکد ،ولی در صکورک موفقیت ،امالان توسکعه به تمامی موارد مشکابه
(ازجمله زیورآالک ،سکالت ،اسکبا بازی و لروسک ،،تابلوها ،فر
نیز خواهکد داشککت و میتوان در سککایکتهکای فرو

و االیچه ،ظرو و غیره) را

اینترنتی از امالکانکاک آن بهره برد و حتی

امالان توسعه آن بهصورک نرمافزار گوشیهای هوشمند نیز وجود خواهد داشت
این فنکاوریبکه کمک ،هو

موککنولی و شککبالکههکای یکادگیری لمیق،بکه ککاربر این امالکان را

میدهد که با بارگذاری توکویر لباس موردنظر بر روی سکایت ،تمامی موارد مشکابه موجود از آن
لباس را در سکایت ،لیسکت و مشکاهده کند پرداز

توکاویر ورودی در سکامانه ،منرر به تعیین

ویژگیهای اسکاسکی آنها خواهد شکد و سک ب با دنبا کردن این ویژگیها میتوان به توکاویر و
ککاالهکای مشککابکه دسککت یکافکت این ککار میتوانکد هم از جنبکه شککبکاهکت ظکاهری و هم از جنبکه
زیباییشناختی ،سب ،،طرح و نقو

پوشاک بررسی گردد

درباره تیم پژوهشی
نام و نام

همالار/مشاور

خانوادگی

طرح

احمد کلهر

مجری

ـ ری  -مهنوتی بر  -ـن رد

همو

ـ شن تی ا شو  -مهنوتی بر  -ـن رد

حسین بداغی

همو

ـ شن تی ا شو  -مهنوتی بر  -ـن رد

برـ مهـویز حوزه هوش مبنوعی

(برحسب نیاز)

همو

بر /هوش مبنوعی /ـ مپیوتر

ق اـشجوی ـ شن تی ا شو ق ق
اـشجوی ـ شن تی

سید امید
محمدی

رشته/مقطع تحویلی

وضعیت شغلی

هیل عتمی
اـ د

زمینه هوش مبنوعی

دکتر احمد کلهر ،مدرک کارشکناسکی خود را در مهندسکی برق  -الالترونی ،از دانشکااه للم و صکنعت ایران در سکا 1378
دریافت کرد و سک ب دورههای کارشکناسکی ارشکد و دکتری خود را در رشکتههای مهندسکی برق و کنتر  ،از دانشکااه تهران ،به
ترتیب در سکا های  1381و  1390گذراند در دیماه سکا  1391وی به گروه مالاترونی ،دانشکالده للوم و فنون در دانشکااه
تهران و سک ب در تابسکتان سکا  ،1394به اسکاتید دانشکالده برق و کام یوتر در دانشکااه تهران پیوسکت و در حا حاضکر
بهلنوان دانشیار در گرایش کنتر مشغو به خدمت است.
لالیق تحقیقاتی دکتر کلهر در حوزههای هو

موکنولی و کنتر اسکت ایشکان خوکوصار سا ها در زمینه شبالههای لوبی و

یادگیری لمیق تدریب و تحقیق کردهاند و بیش از ده سا است که با آزمایشااه یادگیری ماشین در زمینه طراحی و توسعه
رو های مصتلف یادگیری ماشکین و بیش از هشکت سکا اسکت که با آزمایشکااههای تعام انسکان و رباک در زمینه طراحی و
توسکعه کاربردی بسکیاری از رو های شکناسکایی ،کنتر و یادگیری همالاری میکند همچنین ایشکان در موضکولاک مرتب،،
مقاالک متعددی در مرالک معتبر للمی و کنارانبهای داخلی و بینالمللی تألیف و ارائه کرده اسکت معیار  h-indexایشکان
هماکنون در  google scholarلدد  17و تعداد ارجالاک به مقاالک ایشان لدد  1120است

ضرورک مسئله
باتوجهبه شککرای ،کنونی کشککور ،خوککوص کار مسککئله همهگیری ویروس کرونا و اابا لمومی به سککمت
درگاههای خریدوفرو

آنالین ،اتالا به پتانسی های درونی چه در زمینه تالنولوژی و چه در زمینه تولید،

فوقالعاده حائز اهمیت میباشکد طرح مذکور میتواند در هر دو زمینه اسکتعدادهای کشکور را شکالوفا کند
از جنبه تالنولوژی میتوان گات مشککابه این طرح تابهحا در کشککور اجرایی نشککده اسککت و با ااطعیت

مسئله اصلی تحقیق

میتوان گات همه موتورهای جسکتوجو و توصکیهگر در لرصکه پوشکاک با اسکتااده از تاریصچه فعالیتهای

(لرضه فناوری):

کاربرها لم میکنند و هیچکدام به کم ،شکباهتسکنری توکویری طراحی نشکدهاند این کار میتواند

«طراحک کی و توسکککعه

بهینای لملیکاک رابکهشککدک بهبود دهکد و توسککعکه این فنکاوری موجکب پیشککنهکادهکای بهتر و بیشککتر و

موتککور جسککتوجوی
توککویری بککر مبنککای

نزدی،تر به سکالیق کاربرها خواهد شکد که این نیز به نوبه خود موجب جذ بیشکتر خریداران به سکمت

شککبالههای یککادگیری
لمیق جهکت اسکتااده

سکایتهای خریدوفرو

اینترنتی و رونق چنین کسکبوکارهایی خواهد شکد که در حا فرو

محوکوالک

در درگاههککای ترککارک
الالترونیالی پوشاک»

پوشکاک و البسکه در کشکور هسکتند و به طور غیرمسکتقیم میتوان اثر مثبت این فناوری را بر تولیدیها نیز
مشکاهده کرد همچنین درصکورتیکه افزونههایی به طرح اضکافه شکود ،در مراح بعدی میتوان کار را تا
تولید نرمافزار مصوکوص و جداگانه پیش برد که میتواند انقالبی در خریدوفرو
کند ،چراکه چنین نرمافزاری تابهحا بهصورک بومی ارائه نشده است

اینترنتی پوشکاک ایراد

مسئله اصلی تحقیق

هد اصکلی پروژه توسکعه ی ،سکیسکتم توصکیه گر بر مبنای شکبالههای یادگیری لمیق اسکت که با اسکتااده از
تالنی،های نوین دسکتهبندی ،خوشکه یابی و شکباهتسکنری بتواند به کم ،توکاویر ورودی از پوشکاک ،نمونههای
یالسکان و یا مشکابه را شکناسکایی و به کاربر توصکیه کند چنین سکامانهای در حا حاضکر طراحی و در فضکای کنتر شکده
آزمایشکااهی با موفقیت ارزیابی و اجرا شکده و به ثبت رسکیده اسکت بااینوجود ،برای اسکتااده در مقیاسهای تراری
الزم اسکت که حرم لظیمی از توکاویر پوشکاک جمعآوری گردد و سکامانهای جدید با مالحظاک خاص و پارامترهای
متااوک توسکعه یابد که بتواند که از هر لحاظ پاسکصاوی نیاز کاربران باشکد به این منظور ،ایراد ی ،مرمولهداده از
توکاویر مناسکب پوشکاک ،بازطراحی و آموز

مردد سکامانه و بهینهسکازی پارامترهای آن باتوجهبه شکرای ،کاری و

ایراد راب ،کاربری مناسب ازجمله ااداماک الزم در این زمینه خواهد بود
در این پروژه ،انتصا ها لمدتار کمیسکازی میشکوند و در کنار آن توکاویر ورودی توسک ،کاربر در اولویت ارار میگیرد
که این کار موجب بهینای فرایند جسکتوجو خواهد شکد با وجود اینکه فناوری جسکتوجوی توکویری در سکایتهای
فرو

آنالین بسکیار حائز اهمیت اسکت ،متأسکاانه تا به امروز امالان اسکتااده از آن در کشکور مهیا نبوده اسکت ااب ذکر

اسکت که اکثر سکیسکتمهای توصکیهگر موجود در سکایتهای خرید اینترنتی دنیا ،هنوز با اسکتااده از کلیدواژهها و
انتصکا هکای ابلی ککاربرهکا و سککایر تکاریصچکههکای موجود ککاربر این ککار را انرکام میدهنکد و این ضککعف بزرگی تلقی
میشکود ،زیرا این موارد همیشکه نادایق هسکتند و معموالر بهینای بسکیار پایینی دارند و شکباهت چندانی نیز بین
کاالهای توصکیهشکده به خریدار دیده نمیشکود که این خود موجب دلسکردی کاربران و لدم دسکترسکی آنها به کاالهای
موردنظرشان در بین هزاران الم جنب موجود خواهد شد

توککویر زیر چهکار مثکا وااعی از خروجیهکای فنکاوری موردنظر را نشککان میدهکد ککه نتکایج آزمکایشهکای اولیکه
آزمایشکااهی هسکتند در هر مثا  ،کاربر با واردکردن توکویر لباس موردنظر (توکویر سکمت چ

در اا مرزا) ،هشکت

نمونه از کاالهای مشکابه موجود در فروشکااه را دریافت میکند این توکاویر با جسکتوجو از بین انبوهی از کاالهای
موجود در فروشکااه آنالین و تنها به کم ،همان ی ،لدد توکویر ورودی بهطور خودکار توسک ،سکامانه مشکص

و برای

نمایش به کاربر لیسکت میشکوند شکباهتهای بین کاالی درخواسکتی کاربر و کاالهای پیشکنهادی سکامانه ازلحاظ نو
لباس (تیشرک ،شلوار ،کاش و غیره) ،رنگ ،طرح ،نقو

و حتی در مواردی جنب آنها ااب توجه است

مزایا
•

جستوجوی توویری سریع و آسان درون فروشااهی و بین فروشااهی.

•

امالان ارائه پیشنهادها بهصورک آنالین و در لحظه.

•

امالان تشصی

•

کاهش نیاز به نیروهای خبره برای مرتبسازی و برچسب زدن به ااالم فروشااه.

•

افزایش شانب دیدهشدن کاالها و افزایش میزان فرو .

•

افزایش میزان توصیههای موفق به کاربران و جلب رضایت و افزایش التماد آنها با ارائه خدمتی جدید برای اولینبار.

•

امالان تعمیم جسککتوجوی توککویری به سککایر ااالم و کاالها در صککورک نیاز (تقریبار هر کاالیی که بهصککورک توککویری

کاالهای تالراری موجود در فروشااه.

ااب بررسی و مقایسه باشد)

کاربردها
•

بهلنوان ابزار یا افزونهای در سایتهای فرو

•

بهلنوان سایت یا نرمافزار موبای راب ،بین تمامی سایتهای فرو

•

امالان توسعه بهلنوان پ ارتباطی از محی ،اینستاگرام به سایتهای فرو

•

امالان توسعه به نرمافزار گوشیهای هوشمند برای اتوا تواویر کاربران به سایت فرو .

•

آنالین پوشاک (جستوجوی درون فروشااهی).
آنالین (جستوجوی بین فروشااهی).
و برلالب.

بهلنوان ی ،خدمت واسطه در زمینه ارائه خدماک توصیهگر به سایتهای فرو

خروجیهای مورد انتظار تحقیق
•

مرموله دادهای تمیز از تواویر و اطاللاک پوشاک و البسه.

•

سامانهای با راب ،کاربری مناسب برای جستوجوی توویری پوشاک

هزینه و زمان اجرای طرح
•

برآورد هزینه طرح در حدود  550الی  650میلیون تومان است.

•

مدکزمان اجرای طرح برآوردی برابر با  20الی  24ماه دارد

و حتی مشتریهای بینالمللی

تسهیم مالالیت فالری
•

مالالیت معنوی :مشارکتکننده در مالالیت معنوی ناشی از اجرای تحقیق سکهیم خواهکد بکود و انتشکار
مقالککه مشککترک توسکک ،مرری و مشارکتکننده در ژورنا های داخلککی و خارجککی ،ارائه مقالککه در
کنارانبهکا و سکمینارها بکا موافقکت و اشکاره بکه نکام همکه دستاندرکاران مرکاز خواهکد بود.

•

مالالیکککت منافکککع مکککادی :سهم مشارکت شرکت/شتا دهنده متقاضی حداا  10و حداکثر  35درصد
خواهد بود (منافع مالی ناشکی از توسکعه این فناوری بر اسکاس توافق طرفین و مشکترک خواهد بود و با
توجه به سهم آورده نقدی و غیر نقدی توسعهدهنده ،سهم مالالیت ااب مذاکره و توافق است)
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