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معرفی شرکت آرمان رایان شریف
شرکت نرمافزاری آرمان رایان شریف با هدف تولید محصوالت خالقانه نرم افزاری و هوش مصنوعی
توسط تعدادی از فار التحصطیالن دانشطااههای شطریف و علموصطنعت تاسطیس شد .از همان ابتدای
تأسیس شرکت ،با توجه به سابقه طوالنی اعضای گروه در کارهای نرمافزاری و هوش مصنوعی ،رصد
بازارهای جهانی فن آوری اطالعات و ارتباطات و تمایالت انسانی موجود در جهان مجازی در دستور
کار قرار گرفت؛ و با توجه به عقبماندگی ادواری کشور ما در این حوزهها ،هدف غایی شرکت فتح
فضطای مجازی به وسطیله محصطوالت خالقانه قرار گرفت .در حوزه تحلیل و پردازش متن این شرکت
یکی از معطدود شطططرکطت هطای داخلی فعطاد در این زمینطه هسطططت کطه توانمنطدی الزم برای توسطططعه
الاوریتمهطای مختلف را دارا میبطاشطططد و محصطططوالت مورد نظر این طرش مشطططابطه داخلی قدرتمند
خصوصی ندارد.
حوزه های کاری و تخصصها
هوش تجاری ()Business Intelligence
دادههای حجیم ()Big Data
تحلیل شبکههای اجتماعی ()Social Network Analysis
پردازش زبانهای طبیعی)(Natural language Processing
متن کاوی)(Text Mining
داده کاوی)(Data Mining
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تکتولوژیهای مورد استفاده
تکنولوژی های داده

سکوهای استقرار

تکنولوژی های مورد استفاده

Oracle

Windows

Java

Postgre

Linux

PHP

Cassandra

Android

AngularJs

Elastic Search

Unix Family

Titanium

Titan

Apache Yarn

Spark

Lucene

Apache Mesos

Hadoop

برخی از مشتریان ما
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برخی از پروژه های ما:
جدود  -1برخی از پروژه های ما
ردیف

نام پروژه

مشتریان

مالحضات

1

سامانه مدیریت اتاقهای فکر

بنیاد خیریه انصار

http://www.efekr.ir

سامانه مدیریت تجارب تشکلهای دانشجویی

قرارگاه شهید باقری

«کالک»

سازمان بسیج دانشجویی

1

متن افزار

دسترسی عموم

http://matnafzar.ir

9

نرمافزار موبایل کاربردی QRDEX

شرکت VinPaySys

http://qrdex.com

0

شبکه اجتماعی خبر

دسترسی عموم

http://khabarkavi.ir/nc

4

سامانه اسقاط خودروهای فرسوده

تعاونی اسقاط خودرو

http://taavonco.ir/

7

خبرکاو آرمانی

دسترسی خاص

http://khabarkavi.ir/login

5

تولید  RFPمتن کاوی

مرکز ملی فضای مجازی

---

2

http://kalk.ir

 ABکشور سوئد

محصوالت و ابزارها
با توجه به حجم عظیم اطالعات متنی و خبری محصطوالت شرکت در دو دسته تحلیل خبر و ابزارهای
پردازش متن تولید شدهاند که در ادامه به معرفی اجمالی آنها میپردازیم.
 .9محصول تحلیل خبر

محصطود تحلیل خبر از  1قسطمت جم آور خبر ،تحلیل خبر و نمایش خبر تشطکیل شطده است که هر
قسمت وظایف مخصوص به خود را دارد.

جمعآور خبر

تحلیل خبر

نمایش خبر

وظیفه اصطلی جم آور خبر اسطتخرات تمامی اخبار سطایت های هدف می باشطد که سایت های هدف
میتوانند سایت های خبرگزاری ها ،مانند فارس و یا سایت روزنامه ها ،مانند همشهری باشند.
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جمعآور خبر
روزنامه ها

خبرگزاریها

تحلیل خبر
شبکه اجتماعی خبر
بسته های خبری
تشخیص پدیده های خبری
شخصی سازی خبر
تشخیص اخبار مشابه
برچسب زنی موضوعی مجموعه های خبری
ایجاد صفحه اشخاص و سازمانها
کلمات کلیدی خبر
رویدادهای خبری

 .2ابزارهای پردازش متن

هر فرآیند تجاری یا شخصی که مرتب با متن یا صوت باشد میتواند از پردازشهای زبانی منتف شود.
این حوزه پردازشطططی میتوانطد محتوای زبطانی با درجات مختلف از نظر حجم ،پیدیدگی زبانی ،تعدد
زبان و  ...را تحت پوشش خود قرار دهد.
در آمارها اشطاره میشود که بیش از  55درصد محتواهای متنی تجاری و شخصی در قالب متون بدون
سططاختار هسططتند .بنابراین برای اسططتفاده از این حجم عظیم داده نیاز به جسططتجو یا اسططتخرات اطالعات
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داریم .از جمله بزرگترین و قدرتمندترین شطرکتهای فناوری اطالعات در حوزه جستجو و استخرات
اطالعات مشغود فعالیت هستند.
این شطططرکتها از پردازش زبان طبیعی برای فهم متون و اسطططتخرات اطالعات اشطططخاص ،شطططرکتها،
مکانها ،زمانهای خاص و  ...اسطططتفاده میکنند تا بتوانند سطططرویس جسطططتجوی خود را بهینه کرده و
اطالعات بیشتری در مدت زمان کمتری در اختیار کاربران قرار دهند.
به طور کلی در این دسطته سطرویسها ،بازیابی اطالعات در خیل عظیمی از دادهها تسهیل میشود .این
سرویسها و محصوالت مرتب با آن برای سازمانها و شرکتهایی مفید است که هم دادة عظیمی در
اختیار دارند ،هم جسططتجو ،بازیابی و اسططتخرات اطالعات از نظر سططرعت و دقت برای آنها مهم اسططت.
پرتادهای تولید محتوا ،سرویسهای وبالگ و شبکههای اجتماعی در وب میتوانند از این محصوالت
استفاده کنند .همدنین سازمانهای آرشیو اسناد مانند سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،و زیرمجموعههای
آنها مانند هر نوع کتابخانهای در کشطور ،سطازمان پژوهشهای مجلس شططورای اسالمی و  ...میتواند
این قابلیتها بهرهمند شوند.
در زیر لیستی از ابزارهای پردازش متن را مشاهده میکنید:
جدود  -2ابزارهای پردازش متن
عنوان ابزار

ردیف

عنوان ابزار

ردیف

1

ریشهیاب

5

برچسب زن اجزای سخن

2

یکسان ساز

4

تشخیص موجودیتهای نامدار

1

واحد ساز

15

استخرات رابطه

9

جمله یاب

11

تشخیص هم ارجاعیها

0

تشخیص کلمات کلیدی

12

استخرات نقلقود

4

تحلیل صرفی

11

قطعه بند متون

7

تحلیلگر نحوی کلمات

19

برچسب زن اجزای سخن
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 .3ابزارهای متن کاوی

ابزارهای متن کاوی شامل ابزارهای ریز می باشد:
جدود  -1ابزارهای متن کاوی
عنوان ابزار

ردیف
1

شناسایی متون مشابه

2

خوشه بندی جریانی

1

جستجوی متن

9

برچسبزنی موضوعی اسناد

 .9-3متن افزار

با توجه به اهمیت ایجاد دمویی برای محصططوالت پردازش متن و آشططنایی کاربران مختلف با ابزارهای
متنوع پردازش متن نسطخه آزمایشطی(دموی) محصطود متن افزار ایجاد گردید .در این صفحه ابزارهای
مختلفی مانند برچسططب زن ادات سططخن ،تشططخیص موجودیت های اسططمی ،تشططخیص مرج ضططمایر و
عبارات ارجاعی ،اسططتخرات کلمات کلیدی ،اسططتخرات عبارات اسططمی ،تشططخیص دهنده کلمات غیر
مفهومی ،تقطی گر متون ،استخرات رابطه و تشخیص نقل قود قرار دارد و کاربران میتوانند به صورت
آنالین از این ابزارها استفاده نمایند .این ابزارهای در آدرس ذیل قابل دسترسی می باشند:

http://matnafzar.ir/

 .5پیکرههای تولیدشده زبان فارسی
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با توجه به نبود پیکرههای خاص در زبان فارسططی تصططمیم گرفتیم تا این کار را شططروع کنیم و شططرکتی
پیشرو در این زمینه باشیم تا کمکی به عالقمندان به زبان فارسی و پردازش زبان طبیعی کرده باشیم .در
این زمینه پیکره موجودیتهای اسطمی(اشخاص ،مکان ،سازمان ،امکانات ،رویداد و محصود) با حجم
 955،555کلمه با استفاده از دادههای بیجنخان تولید شده است.
فعالیت های پژوهشی
در کنار توسططعه ابزارهای پردازش متن و تحلیل خبر نیاز پژوهشططی کشططور در این زمینه را نیز فراموش
نکرده و همواره تصطططمیم بطه بهینطه کردن الاوریتمهطا و تولیطد ابزارهای جدید بودیم که به لطف خدا
مقاالت پژوهشی مختلفی نیز در این حوزه فراهم کردیم .از جمله این فعالیت ها می توان به موارد ذیل
اشاره کرد:
 .9مقاله خوشهبندی جریانی در زبان فارسی -سومین کنفرانس زبانشناسی رایانشی
 .2مقاله لمایابی در زبان فارسی،یک رویکرد رایانشی-سومین کنفرانس زبانشناسی رایانشی
 .3استخرات مبتنی بر الاوی رواب از متون خبری فارسی-پایان نامه کارشناسی ارشد زبانشناسی
رایانشی -دانشااه صنعتی شریف
 .4تشخیص موجودیتهای نامدار -سمینار کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش
مصنوعی -دانشااه علم و صنعت ایران

ترکیب نیروی انسانی شرکت
وضعیت شرکت بر اساس مقطع تحصیلی
دکتری

کارشناسی

%28

%22

کارشناسی ارشد
%50

وضعیت شرکت بر اساس دانشگاه محل تحصیل
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دانشگاه آزاد
دانشگاه خواجه

%92

نصیرالدین طوسی

دانشگاه علم و صنعت

%6
دانشگاه شیراز

%35

%6

دانشگاه شریف
%23
دانشگاه یزد
دانشگاه تربیت مدرس

%92

%6

وضعیت شرکت بر اساس سن

5

3

6

3
2

2

1

1

4
2
0

23

24

25

26

27

28

31

نگاهی به آینده
چشطم انداز آینده شطرکت آرمان رایان شطریف بر دو رویکرد اساسی در زمینه هوش مصنوعی تمرکز
یافته اسطططت؛ اود توسطططعه محصطططوالت ،قابلیت ها و توانمندی های فعلی و دوم ،ورود به عرصطططه های
نوظهور در زمینه هوش مصنوعی که با توانمندی های فعلی شرکت سازگاری بیشتری دارد.
بدیهی است برای توسعه محصوالت و قابلیت های شرکت یکی از اساسی ترین محورها ،توسعه نیروی
انسطانی شرکت است که به عنوان پیشران فعالیت های شرکت آرمان رایان شریف محسوب می شود و
در این زمینه تالش بر این است که در آینده ای نزدیک بتوانیم مجموعه ای از متخصصین حوزه هوش
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را فراهم آوریم .با این رویکرد برآنیم تا در پنج ساد آینده به عنوان یک بنااه دانش بنیان و برخوردار
از نیروی انسطانی توانمند ،هماام با سطیاسطت های کلی برنامه ششم توسعه ،ضمن گسترش همکاری و
تعامل فعاد ،سططازنده و الهامبخش در حوزه علم و فناوری با تاکید بر حوزه هوش مصططنوعی با سططایر
کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقهای و جهانی بویژه جهان اسالم ،به عنوان یک شرکت پیشرو
ضمن حضور در بازار ایران اسالمی ،در جهت صدور محصوالت و خدمات دانش بنیان خود در منطقه
و جهان اقدام نماییم.
عرصه های نوظهور برای ورود شرکت را نیز می توان در دو حوزه ذیل خالصه کرد:
الف :گسترش فناوری های مربوط به پردازش داده های مختلف از جمله:



پردازش صوت )(Speech and Audio Processing
پردازش تصویر)(Image Processing

ب :گسطترش محصوالت مبتنی بر تکنولوژی های نوظهور پردازش انواع داده ها که می تواند منجر به
بهره گیری از آن در حوزه هایی نظیر آموزشطارهای هوشمند ،سیستم های چندعاملی ،رباتیک ،علوم
شناختی ،پزشکی و  ...شود.
از هم اکنون زمینه های الزم برای ورود و جذب محققان و متخصطصطان در این حوزه ها فراهم شده و
امید است که در آینده ای نزدیک شاهد بروز محصوالت و خدمات جدید در این عرصه ها باشیم.
«اِنَّ اللَّهَ ال یُغیَّرُ ما بقومٍ حَتَّیَ یُغیَّروا ما بانفُسِهم» «رعد »11

