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 6 از 1 صفحه

 

4  
 

 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

                                                           
 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 CICAP نام کاال/ خدمت

 تصویر کاال/خدمت

 

 پلتفرم هوش مصنوعی و تحلیل داده حوزه کاال/خدمت

 - شماره یا نام نسخه

 69 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 شیوه دستیابی به

 کاال/خدمت

                         توسعه/نوآوری بازتحقیق و  -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 وزارت امور خارجه از طریق شرکت پند 

 طریق سامانه امن آزمون دانشگاه های کشور از  

  بانک آینده از طریق سرویسeKYC 

 شرکت هاب بهشتی  

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
 

 ينا اولين پلتفرم هوش مصنوعي کشور است که توسط معاونت محترم علمي رياست جمهوري رونمايي شده است. بر بستر اين محصول

از يک طرف توليد کنندگان حوزه هوش مصنوعي، ماژول هاي هوشمند مانند تبديل گفتار به متن،   ،www.cicap.irبه آدرس پلتفرم 

ص چهره و غيره را روي بستر پلتفرم بارگذاري مي کنند يا سرويس آن را از طريق پلتفرم ارائه مي دهند و از طرف ديگر استارت تشخي

آپ ها و توليد کنندگان نرم افزار بدون نياز به تخصص هوش مصنوعي مي توانند براي نيازهاي هوشمندسازي خود از ماژول هاي ارائه 

ماژول هوشمند در زمينه هاي متن، تصوير، صوت و ويدئو و سالمت روي  44يرند. در حال حاضر بيش از شده روي پلتفرم سرويس بگ

در ادامه، ليست ماژول هاي متني موجود روي پلتفرم که به صورت گسترده در پردازش  اين پلتفرم قرار گرفته و آماده بهره برداري است.

 مورد استفاده قرار گرفته و بعضاً در چند زبان ارائه شده اند معرفي شده است. و تحليل محتواي شبكه هاي اجتماعي و منابع خبري
 

 تشخيص کشور سازي متنخالصه هاي کليدياستخراج عبارت

 آناليز احساسات متن مشابهت يابي و کشف تقلب شناسايي موجوديت نامدار

 ارزيابي سالمت متن تشخيص توهين تشخيص موضوع

 تشخيص توهين معناييتعيين شبكه  غلط ياب

 Entity Linking تبديل محاوره به رسمي ارزيابي سالمت متن
OIE   

 

 .جدول زير مشخص شده استنيز در  در زمينه پردازش گفتار CICAPماژول هاي ارائه شده روي 

 جستجوي کلمات کليدي در گفتار بازشناسي گفتار

  تبديل گفتار به متن

 

http://www.cicap.ir/
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  میلیون درخواست روزانه 01قابلیت پاسخگویی بی درنگ به بیش از 

  قابل دسترسی از طریقAPI 

 مقیاس پذیری افقی و عمودی 

 قابلیت افزودن ماژول جدید از طریق واسط کاربری 

  داکرایز و مبتنی برCI/CD 

  روی ماژول های تصویر چهره %6699دقت باالی 

  روی بیش از نیمی از ماژول ها %61دقت باالی 

 میلی ثانیه برای ماژول های بهینه سازی شده به خواست مشتری 01 سرعت پاسخگویی تا 

 

 

 
 

 

 Specification   مشخصات فنی کاال/خدمت
 

 
 مقیاس پذیری افقی و عمودی 

  هسته 09گیگ رم و  01هزار آزمون همزمان روی یک سرور با  9برگزاری 

  مگابایت فضای ذخیره سازی به ازای هر نفرآزمون 9نیاز به تنها 

  اینترنت سمت ممتحن پنهای باندکیلوبیت  01نیاز به تنها 

  اینترنت سمت سرور پهنای باندمگابیت  91نیاز به تنها 

 

 
 

 

 Specification   مشخصات فنی کاال/خدمت
 

 
  میلیون درخواست روزانه 01قابلیت پاسخگویی بی درنگ به بیش از 

  قابل دسترسی از طریقAPI  وSDK 

 .از طريق اين پلتفرم هوش مصنوعي در دسترس عموم قرار گرفته استهمچنين در حوزه تصوير و ويدئو ماژول هاي زير 

 قطعه بندي معنايي تصوير شناسايي اشياء  شناسايي فعاليت در ويدئو

 ارزيابي سالمت تصوير ارزيابي سالمت  تشخيص چهره

OCR تشخيص زاويه چهره تطبيق دو چهره 

زنده بودن تصوير تشخيص 

 چهره
KYC تشخيص  تصويريReplay 
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 صلي خود را عام قيد نماييد.توانيد مشتريان اگيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .2
 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .3

 تصویر کاال/خدمت امن آزمون نام کاال/ خدمت

 

 

 خودکار بر آزمون های مجازینظارت  حوزه کاال/خدمت

 - شماره یا نام نسخه

 66 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 شیوه دستیابی به

 کاال/خدمت

                        تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 0مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 دانشگاه تهران 

  امیرکبیردانشگاه  

 دانشگاه آزاد 

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
 

ال ح نيکرونا و در ع روسيو شتريب وعياز ش يريجهت جلوگ يمجاز يآزمون ها يبرگزار ازيبه ن ييجهت پاسخگوسامانه امن آزمون اين 

و ...  ريرکبيدانشگاه تهران، دانشگاه ام ،يشد که به صورت گسترده در دانشگاه آزاد اسالم جاديا اريهوش ميحفظ سالمت آزمون توسط ت

قابليت هاي زير را در برگزاري قابل دسترس است،  https://amnazmoon.comر آدرس سامانه که د نيقرار گرفت. ا ستفادهمورد ا

 آزمون هاي مجازي فراهم مي کند:

 احراز هويت هوشمند از طريق تشخيص چهره به صورت مستمر در طول آزمون 

  ممتحن در طول آزمونچهره و محيط ثبت متناوب تصوير 

  ممتحن در طول آزمونو رايانه ثبت متناوب صفحه موبايل 

 ثبت متناوب صوت محيط در طول آزمون 

 ( محدوديت دسترسي به وب سايت هاي ديگر و نرم افزارهاي غير مجاز در نسخه وبSafe Browsing) 

 جددذخيره تصاوير پاسخنامه و نظارت روي موبايل در صورت قطع شدن اينترنت و ارسال پس از اتصال م 

  با ممتحنويدئوچت استاد امكان  

 تشخيص هوشمند خروج دانشجو از محيط آزمون يا حضور افراد ديگر 

 تشخيص هوشمند وجود گفتار در صوت محيط آزمون 

 محاسبه امتياز سالمت آزمون 

  ممتحنينسالمت آزمون تحليلي گزارشات و نمودارهاي 

  قابليت عملكرد يكپارچه با ديگر ابزارهاي برگزاري آزمون مجازي از جملهMoodle و ساير راهكارها 

 
اين قابليت ها که با بهترين رقباي خارجي اين محصول برابري مي کند، مزيت هاي تعيين کننده اي براي برگزاري آزمون هاي مجازي 

 ود:ارائه مي کند که در ادامه به اهم آن ها اشاره مي ش

 

 تصویر کاال/خدمت CamIdn نام کاال/ خدمت

 

 (eKYC) مبتنی بر چهره هویت هوشمنداحراز  حوزه کاال/خدمت

 - شماره یا نام نسخه

 68 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 متکاال/خد شیوه دستیابی به

                         تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 0مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 بانک آینده 

 شرکت فرادید 

 شرکت هوداد  

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
 

تک است.  نيو حوزه ف يبانك يها شنيكي(، به شدت مورد استفاده در اپلeKYC) يخصوصاً در قالب شناخت مشتر يمجاز تياحراز هو

. مطرح شود يهوشمند به صورت جد تيبه احراز هو ازيکاربر باعث شده ن ياستفاده برا يو ارتقاء سادگ تيبه ارتقاء دقت احراز هو ازين

در  شاهكار توسعه داده شده و يثبت شده در سامانه کشور ريچهره کاربر با تصو ريتصو قيتطب قياز طر تيهو ازراستا سامانه احر نيدر ا

ر زنده خودکا صيتشخ تيقابل نطوريو هم تياحراز هو يسامانه ذکر شده، دقت باال تيتک قرار گرفته است. مز نيفعاالن حوزه ف ارياخت

ا دقت اين راهكار ب او گرفته شود. تيبه سامانه جهت جعل هو گريمانند نشان دادن عكس کاربر د ييتقلب ها ياست تا جلو ريبودن تصو

هكار جلوگيري از تقلب استفاده مي کند که از لحاظ دقت و جامعيت جلوگيري از تقلب بين رقباي داخلي از چند را %99..بيش از 

 پيشتاز است. چند الگوريتم تشخيص تقلب استفاده شده در اين محصول در ادامه ذکر شده است.

 تشخيص زنده بودن پسيو از طريق تشخيص سه بعدي بودن تصوير و انعكاس نور 

 ن اکتيو از طريق تعامل با کاربر به واسطه فرامين رندم حرکات سرتشخيص زنده بود 

 تشخيص زنده بودن اکتيو از طريق تعامل با کاربر به واسطه خواندن يک جمله رندم توسط کاربر 

 جهت تعبيه در انواع نرم افزارها به مشتريان ارائه شده است. SDK بستهاين محصول هم به صورت سرويس آنالين و هم 

 

 
 

https://amnazmoon.com/
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  داکرایز و مبتنی برCI/CD 

  روی دیتاست های استاندارد جهانی %6699دقت باالی 

  برای احراز هویتمیلی ثانیه  01سرعت پاسخگویی تا 

  قابلیت اجرا رویGPU  وCPU 

 

 
 

 

 Specification   مشخصات فنی کاال/خدمت
 

 

 سرویس آنالین 

  مبتنی برMVC 

 ماژوالر و سهولت توسعه 

 قابلیت تعریف ساختار جدید از واسط کاربری 

 

 
  

  و ايجاد صرفه زماني و مالي براي ممتحنکاهش رفت و آمد 

 امكان نظارت دقيق تر 

 كان برگزاري تعداد باالتر آزمون و کاهش نياز به ناظر انسانيام 

 امكان دادن فيدبكهاي ماشيني به دانشجو در حين و يا بعد از آزمون 

 افزايش سرعت ارزيابي و اعالم نتايج آزمون 

  مون به جاي شخص ديگر هويت و انجام آزجعل جلوگيري از 

  اطالعاتارتباط ممتحنين به صورت حضوري و مجازي و اشتراک جلوگيري از 

  استفاده از منابع اطالعاتي غير مجاز جلوگيري از 

 استناد پذيري و انكارناپذيري کشف تقلب 

 قابليت اجراي آزمون و نظارت حتي در صورت قطعي اينترنت 

  شرکت کنندگان را حتي بدون حضور ناظر در حالت احتياط قرار مي دهدنظارت نامحسوس که. 
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 اصلي خود را عام قيد نماييد. توانيد مشتريانگيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .4

 تصویر کاال/خدمت سپنتا نام کاال/ خدمت

 

 حوزه کاال/خدمت
و پایان نامه از  Wordسامانه اصالح خودکار اسناد 

 لحاظ ساختاری عالوه بر امالیی و نگارشی

 - شماره یا نام نسخه

 67 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 متکاال/خد شیوه دستیابی به

                         تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 4مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(
 دانشگاه آزاد اسالمی 

  

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
 

 نامه از لحاظ؛ انيپا سينو شيامكان اصالح پ جاديبا ا  http://sepantadoc.irسامانه سپنتا به آدرس 

 ييامال يرفع غلط ها •

 ياصالح اشتباهات نگارش •

 ،دييو اصالح قالب و ساختار طبق قالب مورد تا قيتطب •

راهكار با توجه به  نيا کمک قابل توجهي به دانشجويان در بازه دفاع و دانشگاه ها از لحاظ استاندارد سازي پايان نامه ها ارائه مي کند.

 نطوريو هم يدو ساختاربن ياز قواعد نگارش انياز دانشجو ياريبس ييم آشناعد لينامه ها که به دل انياز پا يارينامناسب بس يشكل تيفيک

 بسيار مورد نياز و راهگشا خواهد بود. اهم اهدافشده،  جاديا Wordمتن مانند  ازشپرد يدر استفاده از نرم افزارها شانيا يمهارت ناکاف

 اين سامانه به شرح زير است؛

 ،کند و درست نويسي را رواج دهد غلط هاي اماليي را تصحيح •

 ،کند سازيهاي مشخص قرار داده و يكپارچهکليه اسناد را در چارچوب •

 ،کند تر و متمايزترفارسي نويسي را ساده •

 ،برساند با ارائه امكانات مختلف امكان اشتباه نويسي را به حداقل •

 قالب بندي صحيح را تسهيل و تسريع کند. •

 بليت اصالح ساختاري است و همانطور که در جدول بعد مشخص است نسبت به رقباي خود برتري دارد.سامانه با قا سپنتا تنها 

 

 
 

 ویراستیار

ویرایش 

 خودکار
Evernote 

 

http://sepantadoc.ir/
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 )در صورت وجود(  اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

 00/00/66 0دانش بنیان نوع 
معاونت علمی 
 ریاست جمهوری

  سال 3

 07/18/66 مجوز فعالیت از نظام صنفی رایانه ای
سازمان نظام صنفی 

 رایانه ای تهران
  سال 0

 03/14/11 انفورماتیک 4گواهی صالحیت و رتبه 
سازمان برنامه و 

 بودجه
  سال 0

  ماه 09 وزارت علوم 00/19/66 مجوز واحد فناوری
 

ویراست 

 الیو

 ندارد دارد دارد امالیی
 دارد

 )فقط انگلیسی( 
 دارد

 نگارشی
بسیار محدود 

 و موردی
بسیار محدود و 

 موردی
 دارد

 دارد
 )فقط انگلیسی( 

 دارد

 دارد ندارد ندارد ندارد ندارد ساختاری

 
 

 
 


