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   جستجوگر سالم یمعرف .1

 

 

 

است. سالم، عبارت مد نظر کاربر را به طور هم  ینترنتیا شرفتهی( هوشمند و پMeta Search Engineابَر جستجوگر ) کیسالم، 

 شیهمه آنها را نما نهیبه بیترک ،یهوش مصنوع یالگوها یریموتور جستجوگر جستجو کرده و با به کارگ نیدر چند یزمان و مواز

 دهد . یم

 برای ورود بر روی لینک زیر کلیک نمایید. 

www.salam.ir 

 

 چرا سالم ؟

 وسعت دامنه جستجو:    -1

 عیوس یایاز دن یتنها بخش zalو  google  ،bing  ،ask ،blekko   ،yahoo  ،yandex لیجستجو از قب یاز موتورها کیاز آنجا که هر 

 دهد. یم شیافزا یریرا تحت پوشش خود دارند، استفاده از سالم وسعت دامنه جستجو را به طرز چشمگ نترنتیا

 دقت: شیافزا    -2

http://www.salam.ir/
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 جیدقت نتا ،یاضیر شرفتهیپ ی( و استفاده از مدل هاArtificial Intelligence) یهوش مصنوع نینو یروش ها یریسالم با به کارگ در

اعف مض شیافزا ،یزبان فارس یها یژگیسازگار با و یاختصاص یها تمیالگور یطراح نیاست. همچن افتهی شیجستجو در همه زبان ها افزا

 به همراه داشته است. ار یفارس یجوهادقت جست

 یتوجه به زبان فارس    -3

 یخوب جستجو داشته اند، به یبا موتورها یشتریکه سروکار ب یشده است. کاربران یطراح یفارس نیریزبان ش یها یژگیبا توجه به و سالم

در  یژگیو نیکند. ا یزبان را بهتر برآورده م یکاربران فارس یازهایفهمد و ن یرا بهتر م ینکته خواهند شد که سالم زبان فارس نیمتوجه ا

 شنهاداتیپ ،ییامال یغلط ها حی(، تصحStemmingلغات ) یابی شهی(، رAuto Completeخودکار) لیتکم لیقب از یامکانات

 شتری( بConceptual Classification) جینتا یمفهوم ی( و دسته بندClarifying) یی(، ابهام زداRelated Suggestionsمشابه)

 شود. یم انینما

 (یغاتیتبل ی: )تله هایغاتیتبل یحذف دام ها    -4

 یجستجو ی( در  آن است. ضعف موتورهاSpam) یغاتیتبل یمنحصر به فرد حذف هوشمند دام ها یسالم، فناور یها یژگیاز و گرید یکی

 دنیمعضل، فرا نیحل ا یشده است. برا یوب فارس یبه خصوص در فضا رشد قارچ گونه آنها یبرا یا نهیدام ها زم نیا صیدر تشخ جیرا

( در سالم Machine Learning) ینیماش یریادگی( و Data Mining)یداده کاو یبر روش ها یمبتن یقیو دق دهیچیپ یمحاسبات یها

 است. یرواقعیغ جهینت ونیلیم 5از  شیو حذف هوشمند ب صیآن تشخ جهیشده است که نت یساز ادهیو پ یطراح

 در زمان: ییصرفه جو    -5

حذف موارد ناخواسته  نیو همچن  جیآنها در فهرست نتا نهیبه نشی( و چSmart Refinement) جینتا شیدقت در انتخاب و پاال شیافزا با

 .ابدی یدلخواه کاهش م جینتا افتنی یزمان صرف شده توسط کاربران برا نیانگیم ،یغاتیو تبل

شده است  هیدر سالم تعب زین یگریآسان به امکانات منحصر به فرد د یسالم است. دسترس یها یژگیاز و یکه ذکر شد تنها بخش ی* موارد

 .دیاست چند بار در سالم جستجو کن یاطالع از آنها کاف یکه برا

 

 جستجوگر جس جو .2
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شد. از سال  یاندازراه ،یشآزمای ٔ  نسخه کیپس از  13۸۷ماه سال  نیاست که در فرورد یو جستجوگر فارس گاهیپا کیجو جس

شد و در  یبه روز رسان 13۸۸ نفروردی در جوجس سوم ٔ  . نسخهدیجو در دو نسخه مختلف ارائه گرد، جس13۸۸ نیتا فرورد 13۸۷

 ستمیو س یریعضوگ ن،یشیپ یهاجو نسبت به نسخهانجام شده در نسخه سوم جس راتییتغ نیرکاربران قرار گرفت. مهمت اریاخت

کاربران از  دیکاربر دارد و با توجه به آمار بازد شیمایپ نهیدر زم یجو نگاه متفاوت. نسخه سوم جسباشدیجو مجس یده ازیامت

. دهدیم رییو ساختار خود را تغ بخشدیخودکار بهبود م ورترا به ص یکاربر شیمایپ ستمیاستفاده، س یمختلف و چگونگ یهابخش

 و خانواده یکتابخانه، امروز، سالمت ،یجستجو، سرگرم یهادر بخش یگوناگون یهاسیسرو یدارا یجس جو، مرجع و جستجوگر فارس

تحت وب مورد  یافزارهانرم رندهیکه دربرگ تاسشده یاندازراه یجو به تازگجس یآن با عنوان ابزارها دیبخش جد ن،ی. همچنباشدیم

 شیهدف آن افزا نیتریاست و اصلشده یزیرو برنامه یطراح زبانانیفارس یهایازمندین یجو بر مبناجس. باشدیم انیرانیا ازین

 .باشدیها مآن یزندگ تیفیک

 برای ورود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.jasjoo.com/ 

 

 

 جستجوگر ریسمون .3

 

http://www.jasjoo.com/
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 وب است. یدر شبکه جهان یموتور جستجوگر مستقل منابع فارس نینخست سمونیر

 یم یساز هیو مطالب آنها را نما اتیو محتو دیمایپ یماهه م کی یزمان یرا در دوره ها Link.irفهرست  یتهایجستجوگر همه وب سا نیا

 .دینما یم یخود جهت ارائه خدمات جستجو به مراجعه کنندگان نگهدار یکند و در بانک اطالعات

مستمر در  یریگیسال تالش و پ کیاز  شیو هم اکنون پس از ب دیدر شرکت رادکام آغاز گرد 13۸3از مهرماه  سمونیجستجوگر ر پروژه

 قرار گرفته است. یشیآزما یمرحله راه انداز

باشد. ما همه کوشش  یشده است و ممکن است در ارائه خدمات خود دچار مشکالت یراه انداز یشیبه صورت آزما سمونیحال حاضر ر در

ما  گریاریو نظرات شما  شنهاداتیتا پ میدواریراه ام نیبست و در ا میخود را در جهت رفع مشکالت آن و ارائه بهتر خدمات به کار خواه

 باشد.

 یاجرا و راه انداز ،یشرکت در طراح نیشرکت رادکام به اجرا درآمده است و ا لهیمنحصرا بوس سمونیالزم به ذکر است که پروژه ر نجایا در

 یصو خصو ینهاد دولت چیبه ه سمونیعمل نموده است و در مورد ر گرانید یو معنو یماد یبانیگونه پشت چیآن به طور مستقل و بدون ه

 .ستین کاربده یشخص ایو 

 .دیینما کیکل ریز نکیل یورود بر رو یبرا

n.comhttp://www.rismoo/ 

 

 مراجعه نمایید. fa.html-https://www.rismoon.com/aboutusبرای کسب اطالعات بیشتر به سایت 

http://www.rismoon.com/
https://www.rismoon.com/aboutus-fa.html
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 جستجوگر پارسی جو .4

 

 

.فاز کندیم تیفعال رانیدر کشور ا یاست و به عنوان جستجوگر بوم یمستقل فارس یموتور جستجو کیجو  یپارس یرانیجستجو گر ا

وب قرار گرفت.  یصفحه بر رو ونیلیم کیبا پوشش  13۸۹و نسخه اول آن در سال  لیتکم 13۸۷جستجوگر در سال  نیا یقاتیتحق

 یمتنوع و کاربرد سیسرو 15از  شبی ٔ  صفحه و ارائه اردیلیم میو ن کیاز  شیب یساز هیجستجو با نما تورمو نیاکنون نسخه پنجم اهم

 .باشدیفعال م

در وب منتشر شد:  سیسرو کیو فقط با  2010جو در سال  ینسخه پارس نیشروع شد. و اول 2001پروژه در سال  نیمرحله مطالعه ا

 وب. یجستجو

،  ریشوند )شامل خدمات تصو یاست که در حال حاضر در نسخه پنجم اجرا م نیاز خدمات مختلف آنال شیخدمات ب نیاکنون ، ا اما

 است. یجو در درجه اول بر اساس زبان و فرهنگ فارس یپارس یو خبر(. طراح یقیموس

 یریو بارگ میو پخش مستق یصوت یها لیو فا یقیموس یآهنگ ها ، آهنگ ها انی. میصفحات فارس انیدر م قیو دق عیسر یجستجو

هوشمند و طبقه  یو اخبار را با دسته بند باشدیرا دارا م یخبر تیوب سا 60از  شیاخبار که ب یجستجو سیسرو یرانیا نیباهوش تر

 داده است. رکاربران قرا اریشده در اخت یبند

،  ی، موجود متی. )ق باشدیو مشخصات محصول را داره م نیآنال دیمعتبر خر تیوب سا 20از  شیبازار محصوالت مختلف از ب سیسرو

 .ردیگ یکاربر قرار م اریجستجو در اخت قیاز طر ماًیمستق یینها دیصفحه خر نیها( و همچن یژگیو
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 یجو دارا ینقشه پارس سیشود. سرو یشناخته م رانیدر ا ینقشه بوم سیسرو نیتر یو تخصص نیجو به عنوان اول ینقشه پارس سیسرو

نحصر م ی، ثبت مکان )افزودن مکان( ، نقشه بردار شیرای، و میترس یی، توانا قیدق اتیاز جمله پوشش گسترده ، جزئ یمهم یها یژگیو

با پوشش  رانیشهر ا 650کوتاه است. در حال حاضر حدود  یزمان یمتعدد در بازه ها یها یمختلف اطالعات و بروزرسان یها هیبه فرد ، ال

 اطالعات وجود دارد. هیال 530از  شبی با ۸0٪

( را جستجو رهیو غ شنیمی، ان لمی، کتاب ، ف دیاندرو یشده )نرم افزار ، برنامه ها یریمختلف بارگ یلهایاز فا یبرخ یریبارگ سیسرو یریبارگ

. رندیگ یکاربر قرار م اریجستجو در اخت قیاز طر ماًیمستق یینها یلهایمعتبر و مجاز ، و سپس فا یریبارگ تیوب سا 20از  شیکرده است. ب

 است. سیسرو نیدر ا یحذف موارد تکرار نیو همچن یو گروه بند یطبقه بند ییاناتو

معتبر جستجو کرده و به کاربران  یها تیوب سا قیرا از طر یشغل یاستخدام فرصت ها سیو سرو نیارزش افزوده اشتغال آنال خدمات

و ج یاز موارد شاخص )به عنوان مثال ، ارز ، سکه ، بورس سهام(. پارس یبرخ متیدهد. ق یرا م جینتا نیشتریب شیامکان جستجو و نما

فراهم  یدر وب فارس یصفحات وب فارس تیدر مورد وضع یفیو ک یاطالعات کم نیاست. ا یلگر صفحات وب فارسیو تنها تحل نیشاخه اول

 کند. یم

 .دیینما کیکل ریز نکیل یورود بر رو یبرا

http://parsijoo.ir/ 

 

 

 

 

http://parsijoo.ir/

