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مقدمه
اين فراخوان با توجه به تصويب طرح جويشگر (موتور جستجوی بومی) در وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات و در پی تصمیم اين وزارت مبنی بر حمايت همه جانبه از محصوالت و خدمات بومی تحت وب،
تهیه شده است .هدف از اين فراخوان ،ايجاد فضای رقابتی صحیح و بهرهگیری از تمام خدمات موجود در اين
حوزه ،برای متولیان تحقیق و توسعه محصوالت و خدمات مرتبط با جويشگر میباشد.
در طرح جويشگر ضمن حمايت از طرحها و خدمات خرد و کوچک ،هدف اصلی ايجاد محمل يکپارچه از
خدمات تحت وب میباشد که اين امکان تنها با يکپارچهسازی و افزايش تدريجی خدمات در يک شرکت
سرآمد بوجود خواهد آمد.

 .3تعاریف و اصطالحات
طرح :منظور از طرح همان طرح جويشگر يا موتور جستجوی بومی است.
پیشنهاد :منظور پاسخ شرکت کننده در فراخوان میباشد که شامل اطالعات شرکت کننده ،مدل پیشنهادی،
مدل کسب و کار و غیره می باشد.
پیشنهاد دهنده :منظور فرد يا شرکتی است که در فراخوان شرکت کرده و پیشنهاد خود را ارسال میکند.
محصول یا خدمت :منظور قابلیت يا ارزشی است که پیشنهاد دهنده در راستای طرح جويشگر برای ارائه به
کاربر پیشنهاد کرده است.

 .2هدف
اين فراخوان به منظور شناسايی شرکتها ،موسسات و مراکز تحقیقاتی که حاضر به سرمايهگذاری ،مشارکت
يا ارائه خدمت در زمینه طرح جويشگر (موتور جستجوی بومی) هستند ،برگزار میگردد .افراد ،مراکز
تحقیقاتی و شرکتهای عالقمند به همکاری در اين زمینه میتوانند پیشنهاد خود را طبق شرايط ذکر شده در
فراخوان ارائه نمايند .سپس در راستای نیازمندی طرح و با توجه به پیشنهادهای ارائه شده ،مستندات بررسی
و لیست بلندی از شرکت کنندگان تهیه خواهد شد که در مراحل بعدی فراخون مورد استفاد قرار خواهد
گرفت.
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 .1مدلهای همکاری
مدل حمايت و میزان آن متناسب با میزان بلوغ خدمات و مدل کسب و کار پیشنهاد دهنده میباشد که
مجری میبايد در مدل کسب و کار پیشنهادی خود به موضوعات هزينه و درآمد خدمت خود بپردازد.
مدلهای همکاری در نظر گرفته شده در طرح جويشگر به شرح زير است:
 3-2مدل حمایت از خرید خدمت
در اين مدل برای حمايت از خدمات و محصوالت موجود ،اقدام به خريد خدمت در قبال توسعه فنی
و کیفی آن خواهد شد .در اين مدل شرکتها در قبال خدمتی که ارائه میدهند هزينه نگهداری و
توسعه خود را دريافت میکنند .ضرورت دارد که شرکتها طرح تجاری توجیهی برای خدمت
پیشنهادی خود را ارائه نمايند.
 2-2مدل خرید محصول
در اين مدل برای حمايت از محصوالت موجود طی مدلی ،اقدام به خريد محصول خواهد شد .در اين
مدل شرکتها بايد طرح تجاری محصول فروخته شده را ارائه دهند.
 1-2مدل سرمایه گذاری مشترک
در اين مدل سرمايه گذاری مشترکی در راستای تولید و بومیسازی يک محصول انجام میشود .در
اين مدل بخشی از سرمايه گذاری توسط طرح انجام میشود که مجری بعد از اجرای آن متعهد به
بازگرداندن سهم طرح از محل سود بدست آمده خواهد بود .در اين مدل نیز ضرورت دارد که مجری
طرح تجاری خود را ارائه نمايد.
 4-2مدل حمایت از پژوهش
در اين مدل در راستای توسعه منابع انسانی و دانش مورد نیاز در سطح کشور ،اقدام به فعالیتهای
پژوهشی برای تولید منابع و ابزارهای مورد نیاز در اين طرح میشود .در اين مدل درصدی از هزينه-
های تحقیق و توسعه توسط طرح انجام میشود که متناسب با پیشرفت کار و هزينه کرد مجری
پرداخت خواهد شد .در اين مدل نیز ضرورت دارد که مجری طرح تجاری خود را ارائه نمايد.
تبصره  -1پیشنهاد دهندگان میتوانند عالوه بر مدلهای فوق ،مدل پیشنهادی خود را متناسب با محصول،
خدمت و شرايط مالی ارائه دهند .ابعاد اولیه طرح در پیوست ب آمده است.
تبصره  -2در مدل پیشنهادی ،پیشنهاد دهنده میبايد به شرايط الزم جهت باز شدن خروجیهای
تحقیقاتی و محصوالت خود نظیر موارد زير توجه نموده و در مستند ارسالی خود پیشنهاد دهد.
 انتشار گزارشات و مستندات تحقیقاتی
 انتشار دادگان و محتوای ايجاد شده
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 انتشار کدمنبع و پیکربندی الزم
 انتشار برنامههای اجرايی

 انتشار رابط نرم افزاری ( )APIو سرويس وب ()Web service

 .4موضوعات فراخوان
در کنار مجری طرح ،بازيگرانی چون تولیدکنندگان محصوالت و خدمات تحت وب (شامل شرکتهای
خصوصی يا دولتی و مؤسسات پژوهشی) ،ارائهدهندگان سکوهای خدماتی و نیز ارائهدهندگان زيرساختهای
پردازشی نقش بازی میکنند .کلید ارزشآفرينی اين طرح آن است که با ايجاد محیطی منسجم از
محصوالت و خدمات حول نیاز بخشهای مختلف بازار ،تالش دارد تمامی نقشآفرينان را بطور همزمان
جذب نموده و از مشارکت آنها در جهت اهداف ارائه محصوالت و خدمات جويشگر (موتور جستجوی بومی)
به طور مؤثری بهرهبرداری نمايد .حوزههای قابل مشارکت در اين فراخوان عبارتند از:
 1-3موتور جستجوی پايه مانند متن ،چندرسانهای ،نقشه و ...
 2-3خدمات جانبی نظیری ايمیل ،سرگرمی ،شبکه اجتماعی ،تاالرگفتمان و ...
 3-3موتور جستجوی پیشرفته و خاص منظوره نظیر گردشگری ،سالمت ،ورزش و ...
 4-3زيرساختهای نرم افزاری نظیر ورودی يکتا ،سکوی اعتماد ،مرورگر ،کیف پول ،تشخیص هرزنامه،
پااليش و ...
 5-3ابزارهای خط و زبان فارسی شامل ابزار نحوی ،لغوی ،معنايی ،پردازش صوت ،نويسه گردان و ....
 6-3محتوای مرتبط نظیر دادگان زبانی ،آرشیو وب ،دانشنامه ،نقشه ،دادگان مکان محور و ...
 7-3زيرساختهای پردازشی شامل مرکز داده ،سامانه پردازشی ،سامانه عامل و سامانه پردازش توزيع
شده و ...
تبصره  -3محصوالت يا خدمات پیشنهادی بايد در يک يا ترکیبی از قالبهای زير باشند:
 برنامههای موبايل
 خدمات تحت وب
 برنامههای تحت سیستمعاملهای متداول دسکتاپ
تبصره  -4پیشنهاد دهنده هر موضوع يا ايدهی ديگری که با موضوع جويشگر مرتبط داند را میتواند در
قالب اين فراخوان پیشنهاد دهد.
تبصره  -5پیشنهاد دهنده ضمن ارائه خدمت خود ،امکان ارائه آن از پرتال طرح نیز فراهم باشد.
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 .5شرایط مستندات قابل تحویل
 -مدارک و مستندات مورد درخواست

 معرفی کامل شرکت يا سازمان به ويژه با ذکر تجارب قبلی در زمینه موضوع فراخوان

 ارائه عناوين و توضیح مختصر پیرامون فناوريها و محصوالت سازمان در زمینههای موضوع فراخوان

 پیشنهاد موضوعات و حوزههای کاربردی ديگر مرتبط با اين زمینه که در اولويت شرکت و يا سازمان
است
 چارچوبهای پیشنهادی برای مشارکت در طرح

 مدارك الزم برای احراز حق مالکیت محصوالت و محتوای مربوطه جهت انتشار
 ارائه طرح کسب و کار پیشنهادی
 -ساختار پیشنهادات

 حتی االمکان سعی شود تا سرفصل اطالعات خواسته شده در پیوست الف در پاسخهای ارائه شده
لحاظ گردد .ارائه اطالعات بیشتر يا موارد ديگر در قالبهای متداول بالمانع است.
 مستندات به صورت چاپ شده منظم ،همراه با يک  CDحاوی نسخه الکترونیکی آن باشد.

 از بیان مطالب کلی غیر مرتبط يا مواردی که تجربه مشخصی در آن سازمان وجود ندارد ،خودداری
شود.
 شايسته است توضیحات مربوط به محصوالت و خدمات قابل ارائه شامل مسائل فنی و اقتصادی
دقیق و شفاف باشد.
 انتظار میرود که پیشنهاد دهنده مدل مشارکت خود را در ساختاری متناسب با سطح بلوغ محصول
و مدل کسب و کار پیشنهادی ارسال نمايد.

 .6حداکثر مدتزمان مجاز برای ارائه اطالعات
دريافتکننده مستند فراخوان ،میبايست حداکثر  14روز کاری پس از تاريخ انتشار اين مستند،
پیشنهاد خود را ،تحويل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات نمايد .پیشنهادات ارائه شده پس از اين
تاريخ ،قابل وصول نخواهند بود.

 .7نحوه تحویل مستندات
مستندات بايد به نام معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علميی و بيه دبیرخانيه پژوهشيگاه ارتباطيات و
فناوری اطالعات ،تحويل گرديده و رسيید دريافيت شيود (درصيورتی کيه ميدارك بيه سياير واحيدهای
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پژوهشگاه تحويل داده شود در فراخيوان ثبيت نخواهيد شيد و ايين پژوهشيگاه در قبيال آن هی گونيه
مسئولیتی ندارد).

 .8کیفیت مستندات
پارامترهای زير در راستی سنجی و تهیه لیست بلند شرکت کنندگان اهمیت داشته و مستندات رسيیده
براساس پارامترهای زير بررسی خواهند شد:
-

تجربیات قبلی در رابطه با موضوع فراخوان
توانمندی انجام موفقیتآمیيز موضيوع فراخيوان (از لحياظ ميالی ،نیيروی انسيانی و سيابقه
فعالیتهای قبلی)
شرايط فعلی خدمت يا محصول
بررسی بازار و نیازسنجی مناسب از ابعاد خدمت يا محصول ارائه شده و يا در حال توسعه
تسلط به ابعاد موضوع
مدل کسب و کار پیشنهادی
نوع همکاری و حمايت مورد درخواست

 .3تماس
جهت کسب اطالعات بیشتر به وبگاه طرح جويشگر در آدرس  www.didras.irمراجعه نمايید .هم نین
درصيييورت هرگونيييه سيييوال بيييا شيييماره تلفييين  34077943سيييرکار خيييانم پارسيييا و ييييا ايمیيييل
 itplatform@itrc.ac.irتماس حاصل نمائید.
آدرس دبیرخانه :تهران ،انتهای خیابان کارگر شمالی ،روبروی سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه ارتباطات
و فناوری اطالعات ،صندوق پستی 14155-3061
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پیوست الف .سرفصلهای اصلی مورد انتظار در پاسخ به این مستند
 .1نام شرکت/مؤسسه /دانشگاه /بنگاه (از اين پس تمام اين مجموعه سازمان نامیده میشوند)
 .2آدرس /شماره تلفن تماس /نمابر /آدرس وب گاه /ايمیل سازمان
 .3مشخصات کلی سازمان متبوع (اطالعات سهامداران/مالکان/مديران ،تعداد کارمندان و )...
 .4نوع فعالیت سازمان (دولتی/خصوصی /کنسرسیوم داخلی يا طرف خارجی)... /
 .5مشتريان اصلی مرتبط
 .6طرفهای همکار (سازمانهای ديگر) در تحقق فعالیتهای مورد انتظار در اين زمینه (اشاره به تجارب
قبلی يا ظرفیتهای موجود)
 .7تعیین حوزه فعالیت سازمان بر اساس ابعاد محیط مطرح شده
 .3محصوالت و خدمات قابل ارائه همراه با مشخصات و قلمرو اجرايی آنها
 .0سکوهای پیادهسازی محصوالت و خدمات
 .19نوع همکاری و حمايت مورد درخواست
 .11ساير موارد پیشنهادی به شکل طبقهبندی شده
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پیوست ب :تعریفی از ابعاد طرح
جويشگر بومی به صورت مجموعه متنوعی از خدمات و قابلیتها در نظر گرفته شده است که به مرور
زمان در طرح تولید ،ارائه خواهد شد .البته يکی از اهداف طرح ارائه خدمات تحت يک پرتال واحد میباشد
که امکان جذب مخاطبان و کاربران را افزايش داده و در موفقیت طرح نقش تأثیرگذاری خواهد داشت .در
اين پیوست به معرفی قابلیتها و خدمات قابل ارائه توسط جويشگر بومی خواهیم پرداخت.

 -3اولویت بندی خدمات و قابلیتهای جویشگر
با توجه به مطالعات تطبیقی ،و با در نظر گرفتن بوم ،زبان و فرهنگ ايرانی ،لیست خدماتی که جويشگر
بومی بايد بتواند در اختیار کاربران ايرانی قرار دهد مطابق با جدول  1-01تدوين شده است .در تدوين اين
لیست ،سعی شده است اهم قابلیتهايی که ساير جويشگرها به مخاطبان خود ارائه میدهند در نظر گرفته
شوند .هم نین ،اين جدول زمانبندی اجرا و افزوده شدن اين خدمات به پرتال جويشگر بومی را در طول
سه سال اول اجرای طرح در بر میگیرد .در اولويتبندی خدمات ،سعی شده است خدماتی که در حال
حاضر در سطح کشور متولی فعالی دارند که قادر به راهاندازی سريع آنها میباشند ،در اولويتهای باالتر قرار
گیرند .هم نین ،خدماتی که به جلب هرچه بیشتر مخاطب کمک خواهند نمود نیز ،با توجه به نقش
تأثیرگذار آنها بر موفقیت طرح ،در اولويت باالتری قرار گرفتهاند .خدماتی که پیادهسازی آنها پی یدگی نسبتاً
باالئی دارد ،مواردی که نیاز به تحلیل دادههای جمعآوری شده توسط ساير خدمات دارند ،يا خدماتی که
نیازمند اعتمادسازی يا تدوين قوانین الزم در سطح کشور هستند در الويتهای پائینتر قرار گرفتهاند.
در کنار خدمات فوقالذکر که بايد به تدريج به جويشگر بومی افزوده شوند ،ابزارهايی جهت استفاده در
اين خدمات و يا جهت بررسی کارائی خدمات بايد توسعه داده شوند که لیست اين ابزارها ،به همراه شرح
مختصری از هريک ،به قرار زير است:
 ابزارها و دادگان الیه لغوی زبان فارسی :هدف از اين ابزارها ،فراهمسازی بستر پردازش زبانطبیعی و تحلیل در سطح واژه و عبارت میباشد .نمونههايی از ابزارهای اين اليه شامل :يکسانساز،
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واژهياب ،واحد ساز (عدد ،تاريخ ،زمان و  ،)...خطاياب اماليی ،تشخیصگر زبان ،جملهياب ،ابزار
برچسب گذار میباشند.
 ابزارها و دادگان الیه نحوی زبان فارسی :ابزارهايی که در اين اليه قرار میگیرند ،تحلیلها درسطح جمله از نظر نحوی با تعیین رابطههای نحوی بین کلمات جمله را انجام میدهند .ابزارهای
اين اليه شامل :تجزيه گر نحوی ،تجزيه گر نحوی ساختار عبارات ،خطاياب گرامری ،تشخیص
دهنده شباهت دو عبارت ،استخراج گر  POVمیباشند.
 ابزارها و دادگان الیه معنایی زبان فارسی :ابزارهای اين اليه به تحلیل جمله از نظر معنايی باتعیین رابطه رويدادهای فعل با آرگومانهای آن در جمله میپردازند .نمونه ابزارهای اين اليه شامل
موارد زير است :تجزيه گر معنايی ،برچسب گذار نقوش معنايی ،ابهامزدای معنای کلمات.
جدول  :3-33لیست خدمات قابل ارائه توسط جویشگر بومی به تفکیك سال افزوده شدن به پرتال جویشگر

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

جستجوی عمومی

سکوی اعتماد پارسی

جستجوی ويدئو

جستجوی تصوير

هويتسنجی يکتای خدمات

خدمات تحلیل کاربران

جستجوی صوت

جستجوی کتاب

خدمات تحلیل و بهبود رتبه وبگاه

جستجوی نقشه

خدمات قرآن و مباحث دينی

خدمات پرسش و پاسخ

جستجوی علمی

رايانامه

درايو مجازی

جستجوی خبر

آرشیو وب

خدمات مبتنی بر صوت (تبديل متن
به صدا و بالعکس)

جستجوی وبالگ

آرشیو خبر

پااليش هوشمند برای کودکان

جستجوی سازمانی

خدمات گردشگری

بازاريابی مبتنی بر جويشگر

جستجوی سفارشی

تشخیص صفحات هرز

شبکه اجتماعی

جستجوی اشخاص/تلفن

دايرهالمعارف

تاالر گفتمان

ترجمه ماشینی دو طرفه

کیف پول

به اشتراكگذاری ويدئو

جويشگر هوشمند حوزههای
پرمخاطب

نويسهخوان نوری

جويشگر مخصوص کودکان

بهبود پرسش کاربر (پیشنهاد پرسش،
بسط پرسش ،خطايابی و )...

خالصهساز متون

سیستم عامل تلفن همراه

مرورگر

خدمات سرگرمی

خدمات خريد و فروش
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 داشبورد جویشگر (ابزارهای آزمون و پایش) :با توجه به عدم وجود زيرساخت و بستر مناسببرای تست و محک زدن خدماتی که در جويشگر ارائه خواهند گرديد ،نیاز است که داشبوردی
متشکل از ابزارهای مختلف و متنوع جهت آزمون ،پايش و ارزيابی اين خدمات فراهم گردد.

در کنار موارد فوقالذکر ،به منظور موفقیت طرح توجه به موارد زير حائز اهمیت خواهند بود:
 سختافزار :همانگونه که بیان شد ،وجود خدمات متنوع در جويشگر بومی ،میتواند به جلب کاربربیشتر و در نهايت موفقیت طرح منجر شود .با اين حال ،افزايش خدمات قابل ارائه و افزايش شمار
کاربران ،نیاز به توسعه بستر سختافزاری مورد نیاز جويشگر بومی را چندين برابر میکند .در
صورتی که زيرساخت سختافزاری متناسب با نیازمندیهای جويشگر ارتقاء نیابد ،کاهش سرعت
ارائه خدمات ،نارضايتی کاربران و در نهايت شکست طرح را در پی خواهد داشت .از سوی ديگر ،با
توجه به حساسیت بااليی که در سطح جامعه روی اين طرح وجود دارد ،هزينه بیش از حد برای
تجهیز بستر سختافزاری طرح ،بدون وجود توجیه مناسب نیز میتواند منجر به جبههگیری جامعه
در برابر طرح شده و به شکست آن بینجامد .لذا ،برنامه دقیق ،منظم و مدونی برای تجهیز بستر
سختافزاری طرح و ارتقاء آن در طول زمان اجرای طرح مورد نیاز خواهد بود.
 توسعه زیرساخت ابری :امروزه ارائه خدمات بر بستر ابر به يک اصل انکارناپذير تبديل شده است.ويژگیها ،قابلیتها و انعطافی که در استفاده از ساختار ابر وجود دارد ،باعث شده است که کمتر
سرويسدهندهای به فکر ارائه خدمت ،از روشهای مرسوم گذشته ،و مستقل از بستر ابر بپردازد .در
طرح جويشگر بومی ،خصوصاً با توجه به تنوع خدمات و سرويسدهندگان ،وجود يک زيرساخت
ابری مناسب و انعطافپذير که امکان به اشتراكگذاری منابع بین خدمات مختلف را به خوبی فراهم
نمايد ،يک نیازمندی غیرقابل چشمپوشی است .بنابراين ،توجه به اين مهم بايد در اولويت بااليی
قرار گیرد.
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 توسعه خدمات در بستر تلفن همراه :با توجه به آنکه امروزه استفاده از تلفنهای همراه هوشمنددر میان اغلب افراد جامعه رايج شده است و بسیاری از افراد ،خصوصاً نسل جوان و نوجوان ،بیش از
آنکه از رايانه برای دستیابی به خدمات استفاده نمايند ،به تلفنهای همراه خود متکی هستند ،توجه
به توسعه خدمات ذکر شده در بستر تلفن همراه میتواند به جلب هرچه بیشتر مخاطبین جويشگر
بومی بینجامد .نکته حائز اهمیت آن است که شايد بازار جستجوی وب توسط شرکتهای بزرگی
نظیر گوگل و بینگ اشغال شده باشد ،اما بازار ارائه خدمات بر بستر تلفن همراه هنوز بکر بوده و
محل بسیار مناسبی برای جلب مخاطب و ترويج استفاده از جويشگر بومی باشد.
 تبلیغات :با توجه به وجود رقبای بسیار سرسخت و توانمند بینالمللی و نیز سابقه نسبتاً ضعیف وغیرقابل دفاع جويشگر بومی در سطح کشور ،بدون سرمايهگذاری مناسب و هدفمند در انجام
تبلیغات ،طرح جويشگر بومی قطعاً با شکست مواجه خواهد شد .به همین دلیل ،روال مناسب
تبلیغاتی طرح بايد با تعريف پروژههايی در اين خصوص تبیین گردد تا شانس موفقیت طرح افزايش
يابد.
 خدمات واسط نرمافزاری ( :)APIبه منظور تسريع توسعه محصوالت و خدمات حوزه وب ،با هدفتعامل و يکپارچهسازی آسان خدمات ،قابلیت ارائه واسط نرمافزاری ( )APIدر توسعه محصوالت و
خدمات اين حوزه بايد مورد توجه قرار گیرد .ارائه واسط نرمافزاری برای خدمات ارائه شده در
جويشگر بومی ،میتواند بسیاری از شرکتها و نیز افراد را تشويق نمايد که با استفاده از واسطهای
نرمافزاری فراهم شده ،به ارائه خدمات جديد و نوآورانه بپردازند .بدين ترتیب ،بازار جويشگر بومی
فعالتر شده و توسط کلیه افراد سطح جامعه به پیش خواهد رفت.
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 -2معرفی خدمات
در اين بخش از مستند ،به ارائه معرفی کوتاهی از هريک از خدمات قابل ارائه توسط جويشگر بومی،
لیست شده در جدول  ،1-01خواهیم پرداخت .به منظور مناسبسازی هرچه بیشتر ارائه ،خدمات به تفکیک
سالهای ارائه آنها معرفی خواهند گرديد.
 3-2خدمات اولویت اول طرح
خدمات قابل ارائه توسط جويشگر بومی در سال اول به شرح زير هستند:
 جستجوی عمومی :جستجوی عمومی مشتمل بر جستجوی متون و اسناد موجود در سطحوب است که جويشگر بومی ،به عنوان پايهایترين خدمت خود ،بايد بتواند آن را به نحو مطلوب
ارائه نمايد .بديهی است که در بحث جستجوی عمومی ،توجه به محتوای فارسی در اولويت
باالتری قرار دارد ،چرا که اغلب کاربران فارسی زبان مخاطب جويشگر بومی نیازمند جستجو در
میان اين دسته از اسناد هستند.
 جستجوی تصویر :هدف از ارائه اين خدمت فراهم آوردن امکان جستجوی اطالعات از نوعتصوير میباشد .بازيابی فايلهای تصويری میتواند به شکلهای مختلفی هم ون بازيابی بر
اساس برچسب ،بر اساس محتوا و نیز بازيابی بر اساس برچسب و محتوا به صورت همزمان
صورت پذيرد .با توجه به پی یدگیهايی که روشهای بازيابی بر اساس محتوا دارند ،ممکن
است در سالهای ابتدايی طرح تنها جستجوی تصويری مبتنی بر برچسب ارائه گردد ،اما در
سالهای بعدی ،امکان جستجوی تصويری مبتنی بر محتوا نیز به تدريج افزوده گردد.
 جستجوی صوت :يکی ديگر از اقالم اطالعاتی که به شکل فزايندهای در سطح وب موجوداست ،فايلهای صوتی هستند .هدف از ارائه اين خدمت فراهم آوردن امکان جستجوی فايلهای
صوتی مختلف در سطح وب میباشد .بازيابی فايلهای صوتی میتواند به شکلهای مختلفی
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هم ون بازيابی بر اساس برچسب ،بر اساس محتوا و نیز بازيابی بر اساس برچسب و محتوا به
صورت همزمان صورت پذيرد .با توجه به پی یدگیهايی که روشهای بازيابی بر اساس محتوا
دارند ،ممکن است ارائه اين خدمت به کمک اين روشها در سالهای بعدی طرح مورد توجه
قرار گیرند .از نمونههای کاربردی و خاص منظوره اين خدمت میتوان جستجوی موسیقی،
سخنرانی ... ،را نام برد.
 جستجوی نقشه :امکان جستجوی اماکن ،کوچهها ،خیابانها ،شهرها و جادههای کشور توسطاين خدمت در اختیار کاربران قرار میگیرد.
 جستجوی علمی :دستیابی به منابع علمی ،پاياننامهها ،کنفرانسها و مجالت معتبر يکی ازنیازهای روزمره اساتید ،دانشجويان تحصیالت تکمیلی و محققان به شمار میرود .بسیاری از
منابع علمی فارسی در سطح اينترنت وجود ندارند و لذا جويشگرهای معروف ،نظیر گوگل و
بینگ امکان دستیابی و نمايه نمودن آنها را ندارند .در سطح کشور ،میتوان با مذاکره با
سازمانها و ارگانهايی که اين منابع را در اختیار دارند ،امکان ارائه خدمت جستجو بر روی اين
منابع را فراهم نمود.
 جستجوی خبر :يکی از پرمخاطبترين خدماتی که میتوان در جويشگر بومی ارائه نمود،فراهم آوردن امکان جستجو بر روی اخبار ،خصوصاً اخبار داخلی کشور ،است .بدين ترتیب،
کاربران به جای مراجعه به وبسايتهای خبری مختلف و صرف وقت برای يافتن اخبار مورد
نظر خود ،میتوانند به سادگی به جستجوی اخبار دلخواه خود بپردازند.
 جستجوی وبالگ :امروزه يکی از محیطهای تولید محتوای متنی وبالگها میباشند که بسیارمورد توجه کاربران قرار گرفته و سبب تولید محتوای بسیاری در محیط وب شده است .با توجه
به اين که نگارش مورد استفاده در وبالگها متفاوت از صفحات وب ديگر است و معموالً افراد از
کلمات و جمالت عامیانه در ارائه مطالب استفاده میکنند و هم نین از ويژگیهای ديگر اين
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حوزه تغییرات سريع و بسیار در آنها میباشد ،بنابراين در هنگام جستجوی اين نوع صفحات با
تمرکز بر ويژگیهای اين محیط میتوان به ارائه نتايج بسیار کارآمدتر و صحیحتر دست يافت.
 جستجوی سازمانی :وبسايت اغلب سازمانها دارای لینکهای فراوان و بسیار متنوع است کههر کدام از آنها در نوع خود مهم بوده و نیاز بخشی از کارمندان آن سازمان و يا مخاطبان آن
سازمان را فراهم میآورد .اگرچه چیدمان سايت میتواند تا حد زيادی به يافتن اطالعات مورد
نیاز کاربر در سايت کمک کند ،اما وجود امکان جستجو در محتوای سايت خدمت بسیار
سودمندی است که میتواند موجب صرفهجويی در وقت بسیاری از کاربران شود .متأسفانه
خدمت جستجوی سازمانی ارائه شده بر روی اغلب وبسايتهای داخلی چندان مناسب نیست
و به همین دلیل ،در اکثر موارد کاربران ترجیح میدهند از آن استفاده ننمايند .ارائه يک
خدمت جستجوی سازمانی مناسب ،که بتواند نیاز کاربران را با توجه به پرسوجوی آنها
تشخیص داده ،و صفحات مورد نظر از سايت را در اختیار آنها قرار دهد ،بسیار سودمند خواهد
بود.

-

جستجوی سفارشی :در اين خدمت ،جستجوی عمومی ارائه شده در سطح وب ،به صورت
شخصیسازی شده و سفارشی برای يک شرکت ،مؤسسه ،سازمان يا حتی فرد در اختیار قرار
خواهد گرفت .در اين جستجوی شخصیسازی شده ،در ابتدا مجموعهای از وبسايتها توسط
سفارشدهنده انتخاب میشوند و از آن پس ،تمامی جستجوها صرفاً بر روی اسناد موجود در
اين مجموعه صورت خواهند پذيرفت.

-

جستجوی اشخاص/تلفن :يکی از خدماتی که جويشگرهای معروفی نظیر گوگل و بینگ
نمیتوانند در اختیار مخاطبان داخل ايران قرار دهند ،جستجوی اشخاص و تلفن آنهاست .دلیل
اين مسأله آن است که اين اطالعات در سطح اينترنت وجود ندارند و دستیابی به آنها تنها از
طريق برقراری ارتباط با ارگانهای متولی اين موضوع در سطح کشور امکانپذير است .اين
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خدمت ،با در اختیار گرفتن اطالعات تماس افراد (تلفن ،رايانامه )... ،از ارگانهای ذیربط،
میتواند به يک مزيت رقابتی برای جويشگر بومی تبديل گردد.

-

ترجمه ماشینی دو طرفه :گسترش روزافزون نیاز به مراجعه به متون غیرفارسی جهت کسب
اطالعات از يک سو ،و نیاز به اشاعه فرهنگ ،تاريخ ،علم و دانش تولید شده در داخل کشور در
سطح جهان ،ترجمه را در دنیای امروز به يک نیاز بسیار جدی تبديل ساخته است .در صورتی
که بتوان عمل ترجمه را به صورت ماشینی و با حداقل کمک و دخالت انسان انجام داد ،اهداف
مورد نظر از ترجمه بسیار سهلالوصولتر خواهند شد .اگرچه سیستمهای ماشینی ترجمه در
حال حاضر هنوز به اندازه کافی به بلوغ نرسیدهاند ،اما با اين حال عدم در اختیار گرفتن
تکنولوژی امروز ،باعث خواهد شد که در آينده نیز کشور از سیر تکنولوژی عقب بماند .به همین
دلیل ،ارائه خدمت ترجمه ماشینی دو طرفه ،از فارسی به ساير زبانها (خصوصاً انگلیسی) و
بالعکس ،يکی از موارد بسیار مهم در طرح جويشگر بومی محسوب میگردد.

 جویشگر هوشمند حوزههای پرمخاطب :اطالع پیداکردن از وضعیت آبوهوا ،تقويم ،اوقاتشرعی همیشه برای انسانها پر اهمیت بوده است ،چرا که بسیاری از برنامهريزیهای روزانه
خود را بر اساس اين اطالعات انجام میدهند .به همین دلیل ،ارائه اين خدمت در جويشگر
بومی میتواند به جلب هرچه بیشتر مخاطب بینجامد.
 بهبود پرسش کاربر :در هنگام ارائه پرسوجو به جويشگر ،کاربران ممکن است نتوانندنیازمندیهای خود را در قالب پرسشهای مناسبی ارائه نمايند .آنها معموالً پرسوجوهای کوتاه
و در حدود يک يا دو واژه را وارد میکنند .در اين صورت ،نتايج مناسبی نیز دريافت نخواهند
نمود و ناراضی خواهند بود .به همین دلیل ،جويگشر بومی بايد بتواند با در اختیار گرفتن
تکنیکهايی ،به کاربر کمک نموده و پرسش او را بهبود دهد .يکی از اين تکنیکها بسط پرسش
کاربر است که در آن ،با افزودن واژگان مرتبط با پرسوجوی وارد شده به آن ،امکان بازيابی
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اسناد مناسبتر فراهم میگردد .تکنیک ديگر خطايابی و پیشنهاد پرسش به کاربر است.
جويشگر میتواند با در اختیار گرفتن سابقه جستجوهای افراد مختلف ،الگوهای مرتبط با
يکديگر در پرسوجوها و نیز فرمت صحیحتر نگارش کلمات را به مرور فراگرفته و در هنگام
تايپ ،با استفاده از اين اطالعات به کاربر کمک نمايد .اشتباهات تايپی کاربر را با پیشنهاد
جايگزينهای درست اصالح نمايد و نیز الگوهای پر استفاده شبیه به پرسوجوی کاربر را به او
پیشنهاد دهد تا کاربر در صورت تمايل پرسوجوی خود را با آنها جايگزين کند.
 مرورگر :شايد در اختیار داشتن يک مرورگر بومی در ابتدا چندان با اهمیت به نظر نرسد .امامواردی هستند که نیاز به يک مرورگر بومی را توجیه میکنند .به عنوان نمونه ،منوهای فارسی
مناسبی برای مرورگرهای متداول وجود ندارد که اين مسأله ،کار را برای کاربر فارسی زبان
سخت مینمايد .فونتهای مناسب فارسی توسط مرورگرهای متداول پشتیبانی نمیشوند.
هم نین مرورگرها عموماً يکی از جويشگرهای مطرح را به عنوان صفحه خانگی خود در نظر
میگیرند که اين تبلیغی برای آن جويشگر خواهد بود ،اما هیچ يک از مرورگرهای متداول ،اقدام
به انتخاب جويشگر بومی به عنوان صفحه خانگی خود نخواهند نمود .به عالوه ،مرورگرها تقريباً
تمامی سابقه مرورهای اينترنتی کاربر را در اختیار دارند که میتوانند از آنها در جهت منافع
خود و دولتهای حامی خود ،که اغلب دول متخاصم با ايران هستند ،استفاده نمايند .با توجه به
جمیع موارد ياد شده ،نیاز به تولید يک مرورگر بومی وجود دارد و در اين راستا ،اين مسأله به
عنوان يکی از پروژههای طرح مورد نظر قرار گرفته است.
 2-2خدمات اولویت دوم طرح
خدمات قابل ارائه توسط جويشگر بومی در اولويت دوم به شرح زير هستند:
 سکوی اعتماد پارسی :بسیاری از خدمات ارائه شده در طرح ،نظیر رايانامه ،نیازمند برقراریارتباط امن با پرتال جويشگر هستند .برای برقراری يک ارتباط امن ،به وجود يک سکوی اعتماد
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نیاز است که دو طرف ارتباط با اعتماد به اين سکو ،بتوانند يکديگر را شناخته و به تبادل
اطالعات بپردازند .سکوهای اعتماد متعددی در سطح جهان وجود دارند ،اما اعتماد به سکوهايی
که در خارج از کشور هستند ،آن هم برای تبادل اطالعات حساس در سطح کشور ،چندان
منطقی نیست .به همین دلیل ،ايجاد يک سکوی اعتماد پارسی جزء خدمات طرح جويشگر در
نظر گرفته شده است.
 هویت سنجی یکتای خدمات :در طرح جويشگر بومی ،خدمات متعدد و متنوعی پیشبینیشده است .اما هدف اصلی آن است که همه اين خدمات تحت يک چتر واحد در اختیار کابران
قرار گیرند .اين دقیقاً مشابه همان چیزی است که شرکتهای معروفی نظیر گوگل و ياهو انجام
میدهند و خدمات متنوعی را ،تحت يک چتر واحد ،و با استفاده از تنها يک نام کاربری و کلمه
عبور در اختیار کاربر قرار میدهند .هويت سنجی يکتای خدمات در حقیقت بستری است که
اجازه میدهد کاربر با ارائه يک نام کاربری و کلمه عبور ،از انواع خدمات ارائه شده در طرح
جويشگر برخوردار گردد و نیازی به مراجعه به پايگاههای اينترنتی متعدد و ارائه نامهای کاربری
و کلمات عبوری متعدد به منظور بهرهگیری از خدمات گوناگون نداشته باشد.
 جستجوی کتاب :اين خدمت به کاربر کمک میکند تا به کتابهای مورد عالقه خود دسترسیپیدا کند .يکی از اهداف اصلی ارائه اين خدمت ترويج فرهنگ مطالعه و در دسترس قرار دادن
منابع علمی برای تمامی اقشار جامعه ،در ردههای سنی مختلف ،است .با وجود اين که تعداد
سايتهای خارجی که در اين حوزه فعالیت میکنند بسیار هستند ،که از مهمترين آنها میتوان
به آمازون اشاره نمود ،اما بزرگترين مشکل کاربران ايرانی عدم امکان استفاده از کارتهای
اعتباری بینالمللی در ايران ،و در نتیجه عدم امکان سفارش از طريق اين سايتهاست.
هم نین در اين سايتها ،امکان خريد کتابهای مربوط به نشريات داخلی و يا مقاالت مربوط
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به کنفرانسهای داخلی وجود ندارد .اين خدمت ،با فراهم نمودن چنین امکاناتی در سطح
کشور ،میتواند به گسترش فرهنگ مطالعه در کشور کمک کند.
 خدمات قران و مباحث دینی :هدف از ارائه اين خدمت ،ارائه تسهیالت در حوزه قرآن ومباحث دينی به کاربران میباشد که اين تسهیالت میتواند شامل تولید محتوا و خدمات
سازماندهی محتوای اين حوزه باشد.

-

رایانامه :يکی از مهمترين راهکارهای رد و بدل اطالعات و برقراری تماس با افراد در دنیای
کنونی استفاده از رايانامه است .متأسفانه ،به دلیل عدم وجود خدمت مناسب بومی دراين
خصوص ،بسیاری از کاربران ايرانی در حال حاضر بدين منظور از رايانامههايی نظیر  yahooو
 gmailاستفاده مینمايند که هم سربار ترافیکی برای کشور دارد و هم باعث انتقال بسیاری از
اطالعات مهم و حیاتی ملی به خارج از کشور میگردد .به همین دلیل ،در طرح جويشگر ملی،
امکان ارائه خدمت رايانامه نیز پیشبینی شده است .اين خدمت ،عالوه بر رفع مشکالت
فوقالذکر ،میتواند پروفايلی از کاربر را نیز در اختیار جويشگر قرار دهد .اين پروفايل در
شخصیسازی جستجوها برای هر کاربر و نیز ارائه تحلیلهای مناسبتر مبتنی بر کاربران بسیار
مفید فايده خواهد بود.

-

آرشیو وب :هدف اصلی از انجام اين فعالیت گردآوری ،حفاظت ،سازماندهی و اشاعه اطالعات
وب مرتبط با فرهنگ بوم ايرانی و نیز اطالعات معتبرعلمی ،فرهنگی و فنی از کشورهای ديگر
میباشد.

-

آرشیو خبر :آرشیو خبر خدمتی است که بسیاری از سازمانها ،خصوصاً سازمانهای دولتی ،به
آن نیاز دارند .اين آرشیو در بسیاری از موارد میتواند به سازمان در تصمیمگیریها و يا ارائه
پاسخ به عموم مردم در موارد مورد نیاز کمک نمايد .انجام تحلیلهای مبتنی بر اخبار آرشیوی
نیز میتواند منشأ تصمیمگیریهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی مهمی باشد.
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-

خدمات گردشگری :کاربران به کمک اين خدمت میتوانند در مورد تورهای مسافرتی سطح
کشور ،نقاط ديدنی و اماکن تاريخی مختلف در سطح کشور ،برنامه هتلها ،هزينهها و همه آن ه
که به گردش و گردشگری مرتبط است اطالعات کسب نموده و برای مسافرتهای خود
برنامهريزی مناسبتری داشته باشند .بديهی است که ارائه چنین اطالعاتی توسط جويشگرهای
معروف نظیر گوگل و بینگ در سطح کشور امکانپذير نیست و از اين لحاظ ،اين فعالیت يکی از
مزايای رقابتی برای جويشگر بومی به شمار میرود.

-

تشخیص صفحات هرز :يکی از معضالتی که خصوصاً کاربران فارسیزبان در استفاده از
جويشگرهای مطرح دنیا نظیر گوگل و بینگ با آن دست به گريبان هستند وجود صفحات هرز
متعدد فارسی است که اغلب کلمات کلیدی مختلف را نمايه کردهاند و جايگاه خود را در
رتبهبندی اين جويشگرها به شدت باال بردهاند .در اين صورت ،با ارائه هر پرسوجو ،به نظر
میرسد که اين صفحات حاوی اطالعات مورد نیاز کاربر هستند و توسط جويشگر معرفی
میشوند ،در حالی که عمالً اين صفحات بیشتر تبلیغاتی بوده و هیچ اطالعات مفیدی در آنها
ديده نمیشود .در صورتی که جويشگر بومی بتواند راهکار مناسبی برای حذف و پااليش اين
دسته از صفحات از میان نتايج ارائه شده خود بیابد ،قطعاً يک مزيت انکارناپذير در برابر ساير
جويشگرها در اختیار خواهد داشت که میتواند به جلب هرچه بیشتر کاربران جويشگر بینجامد.

-

دایرهالمعارف :با توجه به گستردگی اطالعات در دنیای کنونی ،در بسیاری از موارد يک فرد
نیاز پیدا میکند که حداقلی از اطالعات را در مورد موضوع مشخصی به دست آورد .در چنین
مواقعی ،وجود صفحاتی که موضوع را به صورت خالصه ،اما کامل پوشش داده باشند ،میتواند
بسیار مفید فايده و راهگشا باشد .دايرهالمعارف مجازی ،که نمونه بسیار موفق آن وبسايت
ويکیپدياست ،در همین راستا به وجود آمده است .اگرچه در وبسايت ويکیپديا صفحات
فارسی زيادی نیز وجود دارند ،اما به هر حال ويکیپديا به عنوان يک دايرهالمعارف مناسب و
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کامل فارسی نمیتواند تلقی گردد ،چه اينکه بسیاری از اطالعات فرهنگی ،بومی و ملی ما در آن
وجود ندارد ،و بسیاری از اطالعات ارائه شده در آن نیز با آن ه که فرهنگ و بوم ما طلب میکند
متفاوت و بعضاً متناقض است .به عالوه ،بسیاری از اطالعات تاريخی ،سیاسی و دينی در اين
وبسايت وجود دارند که مورد وثوق نبوده و از منابع اطالعاتی نامناسبی به دست آمده و ارائه
شدهاند .در اين راستا ،در اختیار داشتن يک دايرهالمعارف بومی که متناسب با فرهنگ و بوم
ملی ما ايجاد شده باشد و در تولید صفحات آن ،ممیزیهای الزم صورت پذيرفته باشد به خوبی
احساس میشود.

-

کیف پول :کیف پول الکترونیکی خدمتی است که عمده مزيت آن کمک به انجام پرداختهای
خرد و کوچک نظیر کرايه تاکسی ،خريد از سوپرمارکتها ،رستوران ،داروخانه ،نانوايی و مواردی
از اين دست خواهد بود .بدين ترتیب ،برای پرداخت در اين اماکن ،کاربر به جای استفاده از پول
میتواند از کیف پول الکترونیکی خود استفاده نمايد و مبالغ را به کیف پول الکترونیکی طرف
مقابل انتقال دهد .مدتهاست که بحث کیف پول الکترونیکی در کشور مطرح شده ،اما هم نان
راهکار مناسب و جا افتادهای برای آن در سطح کشور وجود ندارد .به همین دلیل ،ضروری است
که اين خدمت ،در کنار ساير خدمات طرح جويشگر مطرح شود تا راهکار مناسبی برای آن در
سطح ملی فراهم گردد.

-

نویسهخوان نوری :نیاز به تبديل اسناد غیرالکترونیکی و کاغذی به اسناد الکترونیکی به شدت
وجود دارد .اين مسأله خصوصاً در کشور ما ،که هنوز بسیاری از کارها از طريق اسناد
غیرالکترونیکی صورت میپذيرد ،از اهمیت ويژهای برخوردار است .در اين راستا ،ارائه خدمت
مناسب نويسهخوان نوری که از زبان فارسی به طور کامل پشتیبانی نمايد در جويشگر بومی
میتواند به يک مزيت رقابتی مناسب برای آن تبديل شده و منجر به جلب مخاطبان هرچه
بیشتر گردد.
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-

خالصهساز متون :خالصهسازی از جمله نیازمندهايی است که در دنیای امروز ،که عصر انفجار
اطالعات نامیده میشود ،میتواند بسیار مفید و سودمند باشد .به جای آنکه اشخاص وقت خود
را برای خواندن کل يک متن اختصاص دهند ،میتوانند با استفاده از اين خدمت ،ابتدا
خالصهای از متن را به دست آورده و آن را مورد مطالعه قرار دهند .در صورتی که متن خالصه
شده ،از نظر فرد مفید بود ،در آن صورت ،میتواند به متن اصلی مراجعه کرده و جزئیات
بیشتری را به دست آورد .خدمت خالصهسازی متون میتواند در اين راستا در اختیار مخاطبان
ايرانی قرار گیرد.

-

خدمات سرگرمی :سرگرمیهای تحت وب به صورت يک پديده همهگیر در حال رشد و نفوذ
در بین همه اعضای يک جامعه است .به همین منظور میبايست حمايتهايی همه جانبه از
تولید سرگرمی انجام شود تا در حین سرگرم کردن نسل جوان ،مفاهیم و ارزشهای فرهنگ
ملی و مذهبی نیز آموزش داده شود .کنترل و نظارت بر نحوه طراحی بازیهای رايانهای و ديگر
سرگرمیها از تولید انبوه آن مهمتر است ،زيرا فرهنگ ايرانی اسالمی در قالب سرگرمیها به
افراد منتقل میشود .هدف از تعريف اين موضوع در ذيل جويشگر بومی ،تعريف و تعیین
استراتژیهای ساخت سرگرمی متناسب با فرهنگ ايرانی اسالمی و متعاقباً ساخت آنها میباشد.

 1-2خدمات اولویت سوم طرح
خدمات قابل ارائه توسط جويشگر بومی در اولويت سوم به شرح زير هستند:
 جستجوی ویدئو :اين خدمت به کاربران اجازه میدهد که بر روی مجوعهای از ويدئوهایجمعآوری شده از منابع مختلف نظیر وب ،آرشیو صدا و سیما ،سايتهای به اشتراكگذاری
ويدئو نظیر آپارات و  ...جستجو نموده و ويدئوهای مورد نیاز خود را بیابند .جستجوی ويدئو
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میتواند تنها به صورت ساده و بر اساس کلید واژه و يا به صورت پیشرفته و بر اساس بررسی
محتوای موجود در ويدئوها صورت پذيرد.

-

خدمات تحلیل کاربران :مهمترين فاکتور موفقیت يک جويشگر بومی ،توانايی در جلب
کاربران هرچه بیشتر است .جلب کاربران بیشتر مستلزم شناسايی نیاز کاربران و حرکت به
سمت پاسخگويی به آنهاست .به همین دلیل ،تحلیل کاربران يکی از فعالیتهای بسیار مهم و
حیاتی برای جويشگر بومی به شمار میرود .از سوی ديگر ،با ازدياد کاربران جويشگر بومی،
اطالعات بسیار ارزشمندی از تحلیل رفتار اين کاربران ،که در حقیقت نمونه بسیار مناسبی از
فضای عمومی جامعه ايرانی هستند ،میتوان در اختیار گرفت که در تصمیمسازیها و
برنامهريزیهای کالن ملی قطعاً تأثیرگذار خواهد بود .از اين رو ،خدمات تحلیل کاربران جزء
فعالیتهايی است که هم در موفقیت طرح و هم در بهرهبرداری مناسب از آن در زمان به ثمر
نشستن طرح تأثیر بسزايی خواهد داشت.

 خدمات تحلیل و بهبود رتبه وبگاه :اغلب وبسايتها عالقه دارند که رتبه وبسايت خود رادر جويشگرها بهبود دهند تا در رتبههای باالتری از نتايج نشان داده شوند و کاربران بیشتری
به سمت آنها جلب شوند .با توجه به آنکه سرويس اصلی ارائه شده توسط جويشگر بومی،
جستجوی عمومی است ،و در صورتی که اين جويشگر در جلب مخاطبان ايرانی موفق شود،
وبسايتهای داخلی بسیار عالقمند خواهند بود که بتوانند رتبه خود را در اين جويشگر افزايش
دهند .در اين صورت ،جويشگر با توجه به الگوريتمهای رتبهبندی خود میتواند به ارائه
راهکارهای مناسبی جهت بهبود رتبه وب سايتها کمک نمايد .اين راهکارها میتواند در قالب
يک خدمت سفارشی و با پرداخت هزينه در اختیار دارندگان وبسايتها قرار گیرد.
 خدمات پرسش و پاسخ :سیستمهای پرسش و پاسخ فرم پیشرفتهی جويشگرها هستند که باارائهی يک پرسش به زبان طبیعی ،پاسخ مورد نظر را به زبان طبیعی يا فرم ديگری که مورد
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انتظار است (مثل يک تصوير) ارائه میکنند .برخالف جويشگرها که پاسخ به درخواست کاربر را
در قالب لیستی از وبسايتها که احتماالً شامل پاسخ هستند ،ارائه میکنند ،سیستمهای
پرسش و پاسخ جواب دقیقی را در يکی از قالبهای کلمه،جمله،عکس و  ...فراهم میکنند.
بنابراين اين سیستمها غیر از بازيابی منابع مربوط به پرسش ،نیازمند استخراج پاسخ دقیقی از
منابع بازيابی شده نیز میباشند.
 درایو مجازی :درايو مجازی خدمتی است که در حال حاضر شرکتهای بزرگی نظیر گوگل، dropboxو آمازون در اختیار کاربران قرار میدهند .بدين ترتیب ،کاربر میتواند از هر نقطه به
درايو خود متصل شده و به اطالعات ذخیره شده خود دست بیابد .با توجه به حساسیت
اطالعات افراد ،ذخیرهسازی آنها در بسترهای خارج از کشور میتواند بسیار خطرناك باشد،
خصوصاً آنکه اهرم فشار تحريم میتواند در هر لحظه منجر به عدم ارائه اين خدمت به کاربران
داخل کشور شود .به همین دلیل ،ارائه خدمت درايو مجازی بايد به عنوان يکی از اولويتها در
طرح جويشگر مورد نظر قرار گیرد.
 خدمات مبتنی بر صوت (تبدیل متن به صدا و بالعکس) :هدف فراهم آوردن تسهیالتیاست که بتوان اطالعات گفتاری را دريافت و متن و فرمان گوينده را استخراج و يا به عکس
اطالعات متنی را دريافت و به گفتار تبديل نمود .اين فناوری در تبديل گفتار به متن و يا به
عنوان جايگزينی برای صفحه کلید يا ماوس برای وارد کردن دستورات مورد استفاده قرار
میگیرد .اين ابزارها در واقع تسهیالتی را برای افراد کم توان فراهم میآورد تا استفاده از
خدمات توسعه داده شده در حوزه وب را برای اين گروه از افراد هم امکانپذير نمايد.
 پاالیش هوشمند برای کودکان :دستیابی آسان به اينترنت در دنیای کنونی و مزايای فراوانیکه در اين دسترسی وجود دارد ،باعث شده است که کودکان از سنین بسیار پائین جذب اين
دنیای مجازی شوند ،بدون آنکه از خطرات موجود در اين فضا آگاه باشند .بديهی است که در
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صورتی که کلیه اطالعات موجود در فضای مجازی اينترنت ،بدون هرگونه پااليش در اختیار
کاربران قرار گیرد ،تبعات بسیار جبرانناپذيری را برای فرد و اجتماع به دنبال خواهد داشت .در
اين راستا ،پروژه پااليش هوشمند برای کودکان مورد نظر قرار گرفته است تا با فراهم آوردن
پااليشی متناسب با فرهنگ بومی کشور ،راهکاری برای دغدغههای اين نینی در سطح کشور
باشد.
 بازاریابی مبتنی بر جویشگر :هر فناوری برای اين که زنده بماند و بتواند رشد کند نیاز بهافراد پشتیبان با انگیزهای دارد تا آن خدمت را زنده و پايدار حفظ نمايند .بنابراين کسب درآمد
از مهمترين موضوعات برای هر فناوری است تا انگیزه تداوم در آن حفظ گردد .يکی از مدلهای
کسبوکار جديدی که جويشگرهايی مانند گوگل و ياهو از آن بهره میبرند ،استفاده از تبلیغات
است .درواقع ،منبع اصلی درآمد آنها هم همین است .در مقايسه با تبلیغات سنتی ،تبلیغات
جويشگر بسیار کارامد و هدفمند است .میتوان گفت تبلیغات جويشگرها يکی از موفقترين
مدلهای کسبوکار است.

-

شبکه اجتماعی :بسیاری از کاربران اينترنت ،امروزه از شبکههای اجتماعی استفاده مینمايند.
اين شبکهها ،زيرساختی شبکهای از افراد هستند که توسط يک يا چند ويژگی مانند دوستی،
عالقه مشترك ،تبادل مالی ،اعتقادات و  ...با يکديگر ارتباط دارند .در کشور ما نیز تا کنون
شبکههای محدودی راهاندازی شده که برخی از آنها با شکست مواجه شده اند .در شرايط فعلی
اجتماعی -سیاسی کشور ،با توجه عالقه روزافزون کاربران به عضويت و فعالیت در شبکههای
اجتماعی ،عدم وجود شبکه اجتماعی قدرتمند ،جذاب و محبوب مبتنی بر فرهنگ و اعتقادات
جامعه ايران ،و سوء استفاده ساير کشورها از اين کمبود در جهت رفع نیاز کاربران با اهداف ضد
ايرانی و ضد اسالمی ،نیاز به وجود يک شبکه اجتماعی قدرتمند و با محبوبیت باال مطابق با
موازين اسالمی در سطح منطقه با محوريت جمهوری اسالمی ايران به شدت احساس می شود.
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از آنجايی که کپیبرداری از شبکههای اجتماعی موفق دنیا برای ايجاد شبکه اجتماعی بومی با
توجه به عدم تطابق با خصوصیات فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و ....مردم ايران ،موجب شکست
میشود ،در نتیجه نیاز به طراحی و توسعه شبکهای با الگوبرداری از امکانات و ويژگیهای
سودمند شبکههای اجتماعی موفق موجود ،افزودن امکانات جديد و يا تغییر در امکانات و
ويژگیهای آنها مطابق با نیاز و سلیقه کاربر و جامعه ايرانی ،در سطح ملی احساس میشود.
 تاالر گفتمان :هدف از ارائه اين خدمت فراهمسازی بستری جهت تبادل اطالعات و گفت وشنود در فضای مجازی مابین کاربران است .اين خدمت از مدتها پیش توسط شرکتهايی
نظیر گوگل و ياهو ارائه میشده است و يکی از جذابترين خدمات ارائه شده توسط اين
شرکتها بوده است .اين خدمت با رواج استفاده از گوشیهای هوشمند تلفن همراه محبوبیت
باالتری نیز يافته است .در اين راستا و با توجه به هدف جلب مخاطب بیشتر ،در کنار فراهم
آوردن فضای سالمی جهت تبادل اطالعات ،که منطبق با فرهنگ بومی ايرانی باشد ،توسعه تاالر
گفتمان نیز به عنوان يکی از خدمات طرح جويشگر در نظر گرفته شده است.

-

به اشتراکگذاری ویدئو :در حال حاضر يکی از پرکاربردترين خدمات وب امکان به
اشتراكگذاری فايلهای چندرسانهای است .به عنوان نمونه فلیکر يکی از معروفترين سايتهای
اشتراكگذاری عکس و ويدئو است که در سال  2994ايجاد شد و در سال  2995توسط ياهو
خريداری شد .هم نین ،يوتیوب ( )YouTubeگوگل نمونه موفق ديگری است که روزانه
میلیونها بیننده در سرتاسر جهان دارد .با توجه به استقبال زياد کاربران به اين خدمت و رشد
تولید و انتشار محتوای تصويری از اين طريق و هم نین جهتدهی درست نسبت به اشاعه
محتوای سالم و مفید به کاربران ايرانی ،اين خدمت در طرح گنجانده شده است.

-

جویشگر مخصوص کودکان :بديهی است که با توجه به خطراتی که فضای مجازی اينترنت
برای کودکان به همراه دارد ،نبايد امکان جستجو در تمامی موضوعات را به کودکان داد.
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هم نین ،نتايج جستجو برای کودکان نیز بايد محدود به موضوعات مشخصی باشد و هر صفحه
با هر محتوايی نبايد به آنها معرفی شده و در اختیار آنها قرار گیرد .هم نین ،با توجه به خلق و
خو و عالقمندیهايی که کودکان دارند ،رتبهبندی وبسايتها میتواند بسیار متفاوت از
رتبهبندی ارائه شده برای ديگر گروههای سنی باشد .هم نین ،ظاهر جويشگر مخصوص
کودکان میتواند با نیازمندیهای سن آنها هماهنگتر طراحی گردد .انواع پیامهای آموزشی و
فرهنگی نیز میتواند از همین طريق به کودکان منتقل شود .در اين راستا ،يکی از خدمات
پیشبینی شده در طرح جويشگر ،طراحی جويشگر خاص کودکان ايرانی است.
 سیستم عامل تلفن همراه :هدف توسعه سیستم عامل برای دستگاههای تلفن همراههوشمند ،تبلتها و هر وسیله همراه میباشد .از آنجا که از عمدهترين دغدغهها و نیازهای
کاربران تلفن همراه ،امنیت ارتباطات و عدم شنود مکالمات آنان است ،اين محصول میتواند با
ايجاد امنیت کامل و پايدار جلوی هرگونه مخاطره امنیتی و شنود را بگیرد.
 خدمات خریدوفروش :هدف از اين خدمت ،فراهمسازی بستر خريدوفروش از طريق وب بهمنظور ترويج فرهنگ کاربری وب در کسب و کارها میباشد.
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