Załącznik nr 3 do Regulaminu

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENY ROZWIĄZANIA
KRYTERIA OCENY W ETAPIE I
Symbol
k1
k2

Kryterium
Skuteczność modelu
Koncepcja

Waga
60%
40%

Klasyfikacja Rozwiązań będzie dokonana na podstawie uzyskanej oceny wynikającej z punktacji obliczonej wg poniższego wzoru:
Ocena Rozwiązania = waga k1 * ocena k1 + waga k2 * ocena k2, gdzie:
waga k1 , waga k2, - waga odpowiednio kryterium k1 i k2,
ocena k1, ocena k2, - ocena przyznana w odpowiednim kryterium wyliczona wg mechanizmu określonego poniżej albo wzoru określonego poniżej.
Ocena Rozwiązania w kryterium k1 zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:
Skuteczność
Ocena k1  100 *
[ pkt ]
Skuteczność max
gdzie:
Skuteczność - skuteczność badanego Rozwiązania,
Skuteczność max - skuteczność najlepszego Rozwiązania spośród Rozwiązań podlegających ocenie.
Im większa skuteczność tym większa liczba punktów zostanie przyznana.
Dla najskuteczniejszego Rozwiązania przyznana zostanie największa liczba punktów – ocena k1 = 100 pkt.
Skuteczność rozwiązania zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

Skuteczność  li * sr

gdzie:
li – liczba znalezionych wyników
sr – średnia arytmetyczna miar podobieństwa wyników do strony wzorcowej

Ocena Rozwiązania w kryterium k2 zostanie wyznaczona na podstawie ocen przyznanych przez Sąd Konkursowy z wykorzystaniem następującego
mechanizmu:
 każdy członek Sądu Konkursowego przyzna punkty oceniając koncepcję przedstawioną dla danego Rozwiązania według każdego z kryteriów,
przydzielając ilość punktów nie większą niż maksymalna,
 ocena k2 będzie średnią arytmetyczną ocen członków Sądu Konkursowego,
 zasady oceny koncepcji zostały opisane w tabeli poniżej.

KRYTERIA OCENY W ETAPIE II
Symbol
k1
k2
k3

Kryterium
Skuteczność modelu
Szybkość – czas predykcji
Koncepcja

Waga
70%
10%
20%

Klasyfikacja Rozwiązań będzie dokonana na podstawie uzyskanej oceny wynikającej z punktacji obliczonej wg poniższego wzoru:
Ocena Rozwiązania = waga k1 * ocena k1 + waga k2 * ocena k2 + waga k3 * ocena k3 + waga k4 * ocena k4
gdzie:
waga k1 , waga k2, waga k3, waga k4 - waga odpowiednio kryterium k1, k2, k3 i k4
ocena k1, ocena k2, ocena k3, ocena k4 - ocena przyznana w odpowiednim kryterium wyliczona wg mechanizmu określonego poniżej albo wzoru
określonego poniżej.

Ocena Rozwiązania w kryterium k1 zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:
Skuteczność
Ocena k1  100 *
[ pkt ]
Skuteczność max
gdzie:
Skuteczność - skuteczność badanego Rozwiązania,
Skuteczność max - skuteczność najlepszego Rozwiązania spośród Rozwiązań podlegających ocenie.
Im większa skuteczność tym większa liczba punktów zostanie przyznana.
Dla najskuteczniejszego Rozwiązania przyznana zostanie największa liczba punktów – ocena k1 = 100 pkt.
Skuteczność rozwiązania zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

Skuteczność  li * sr

gdzie:
li – liczba znalezionych wyników
sr – średnia arytmetyczna miar podobieństwa wyników do strony wzorcowej

Ocena Rozwiązania w kryterium k2 zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:
Ocena k 2  100 *

Szybkośćmin
[ pkt ]
Szybkość

gdzie:
Szybkość - czas predykcji badanego Rozwiązania,
Szybkość min - czas predykcji najlepszego Rozwiązania spośród Rozwiązań podlegających ocenie.
Im krótszy czas predykcji, tym większa liczba punktów zostanie przyznana.
Dla najszybszego Rozwiązania przyznana zostanie największa liczba punktów - ocena k2 = 100 pkt.

Ocena Rozwiązania w kryterium k3 zostanie wyznaczona na podstawie ocen przyznanych przez Sąd Konkursowy z wykorzystaniem następującego
mechanizmu:
 każdy członek Sądu Konkursowego przyzna punkty oceniając koncepcję przedstawioną dla danego Rozwiązania według każdego z kryteriów,
przydzielając ilość punktów nie większą niż maksymalna,
 ocena k3 będzie średnią arytmetyczną ocen członków Sądu Konkursowego,
 zasady oceny koncepcji zostały opisane w tabeli poniżej.

ZASADY OCENY ROZWIĄZANIA W KRYTERIUM OCENY „KONCEPCJA”

Kryteria

System
informatyczny zastosowane
rozwiązania

Opis
Ocenie będzie podlegać m.in. prostota,
czytelność koncepcji technicznej oraz
użyta technologia wraz z uzasadnieniem
wyboru. Dodatkowo, ocenie poddany
zostanie stopień zrozumienia zagadnień
technicznych, wykorzystanych bibliotek,
użycie rozwiązań otwartych, wskazanie na
potencjał
rozwoju
w
oparciu
o zastosowane
rozwiązania,
np.
dostępność bibliotek oraz poparcie
przykładami wykorzystania zbliżonych
rozwiązań
w
innych
projektach
o podobnej funkcjonalności.

Zagadnienia

Etap I

Etap II Waga

Klarowność, czytelność koncepcji technicznej.

x

x

20

Uzasadnienie wyboru technologii.

x

x

20

Stopień zrozumienia zagadnień technicznych,
wykorzystanych bibliotek.

x

x

20

Użycie rozwiązań otwartych.

x

x

10

Wskazanie na potencjał rozwoju w oparciu
o zastosowane rozwiązania, np. dostępność
bibliotek.

x

x

20

Poparcie przykładami wykorzystania zbliżonych
rozwiązań w innych projektach o podobnej
funkcjonalności.

x

x

10

Kryteria

Opis

Funkcjonalność
prezentowanego
rozwiązania

Ocenie będzie podlegać opis sposobu
działania / funkcjonalności aplikacji
w odniesieniu do przyjętych założeń,
zarówno w trakcie analizy obrazów jak
i podczas
przeprowadzania
procesu
douczania modelu. Ocenie będzie
podlegać ergonomia użytkowania, stopień
realizacji założeń oraz zrozumienia
oczekiwań Zamawiającego, ewentualne
dodatkowe
funkcjonalności
usprawniające
proces
analizy
przeprowadzanej przez użytkownika,
propozycja dodatkowych funkcjonalności
/ rozwiązań wykraczających poza
minimalny zakres założeń funkcjonalnych.

Opis koncepcji
rozwoju w
oparciu o
dotychczasowe
rozwiązanie

Spójność koncepcji, potencjalne sposoby
polepszenia jakości działania, np. poprzez
wprowadzenie
funkcjonalności
umożliwiających
uwzględnienie
dodatkowych (zewnętrznych) czynników i
informacji
dostępnych
podczas
przeprowadzania kontroli granicznej,
rozbudowa aplikacji o kolejne modele
oraz inne proponowane funkcjonalności.

Zagadnienia

Etap I

Etap II Waga

Opis sposobu działania / funkcjonalności aplikacji
w odniesieniu do przyjętych założeń tworzenia
modelu

x

x

20

Opis sposobu działania / funkcjonalności podczas
przeprowadzania procesu douczania modelu.

x

x

20

x

10

Ergonomia użytkowania.
Stopień realizacji założeń.

x

x

20

Stopień zrozumienia oczekiwań Zamawiającego.

x

x

20

x

5

Dodatkowe funkcjonalności usprawniające proces
analizy przeprowadzanej przez użytkownika.
Propozycja dodatkowych funkcjonalności /
rozwiązań wykraczających poza minimalny zakres
założeń funkcjonalnych.

x

x

5

Spójność koncepcji.

x

x

20

Potencjalne sposoby ulepszenia jakości działania,
np. poprzez wprowadzenie funkcjonalności
umożliwiających uwzględnienie dodatkowych
(zewnętrznych) czynników i informacji dostępnych
podczas przeprowadzania kontroli granicznej.

x

x

20

x

30

Perspektywa rozbudowy aplikacji o kolejne moduły.

Kryteria

Opis
Funkcjonalności będą oceniane zwłaszcza
przez pryzmat zrozumienia oczekiwań
Zamawiającego i przydatności w realizacji
podstawowych założeń aplikacji. Oprócz
samych funkcjonalności ocenie będzie
podlegał
planowany
sposób
ich
wdrożenia. Istotą oceny będzie również
to, czy proponowane rozwiązania będą
opierały
się
i
współpracowały
z dotychczasowym rozwiązaniem?

Prognozowane
wykorzystanie
zasobów
sprzętowych
oraz
zabezpieczenie
ciągłości pracy

Wymagania sprzętowe po stronie aplikacji
użytkownika końcowego jak i dla aplikacji
służącej uczeniu modelu przewidzianej dla
data scientist. Czy wg proponowanej
koncepcji oraz przy założeniu jej rozwoju
konieczne
będzie
kosztowne
rozbudowywanie bazy sprzętowej, w
jakim
stopniu
będzie
możliwe
wykorzystanie posiadanych zasobów. Jak
bardzo wymagające i skomplikowane
będzie środowisko pracy systemu. Czy
będzie wymagało użycia zasobów
dedykowanych wyłącznie do tego
zadania? Czy jest przewidziana i w jaki
sposób będzie realizowana kwestia

Zagadnienia

Etap I

Etap II Waga

Propozycja wprowadzenia innych funkcjonalności,
które będą oceniane zwłaszcza w kontekście
zrozumienia oczekiwań Zamawiającego
i przydatności w realizacji podstawowych założeń
aplikacji.

x

10

Planowany sposób przeprowadzenia modernizacji,
rozwijania aplikacji.

x

10

Czy proponowane rozwiązania będą opierały się i
współpracowały z dotychczasowym rozwiązaniem?

x

x

10

Wymagania sprzętowe po stronie aplikacji
użytkownika końcowego.

x

x

15

Wymagania sprzętowe dla aplikacji służącej uczeniu
modelu

x

x

15

Koszty uruchomienia i użytkowania systemu.

x

20

Stopień skomplikowania środowiska produkcyjnego
zwłaszcza w kontekście konieczności odtwarzania
środowiska w przypadku awarii.

x

20

Konieczność użycia rozwiązań dedykowanych.

x

10

Opis mechanizmów zabezpieczenia ciągłości pracy.

x

10

Kryteria

Opis
przenoszenia systemu w przypadku
awarii?
Jaka
będzie
możliwość
zabezpieczenia ciągłości pracy? Jaki czas
będzie potrzebny na odtworzenie
środowiska produkcyjnego?

Każde zagadnienie będzie oceniane w skali od 1 do 10.
Punktacja za poszczególne kryteria:
Ocena kryterium 

 waga[%] * ilość[ pkt ]
 waga[%]

Ocena koncepcji   ocena _ kryterium[ pkt ]

Zagadnienia

Koszty potencjalnej modernizacji i rozbudowy
sprzętu.

Etap I

Etap II Waga

x

10

