جستجوگر ایرانی

پارسی جو

مقدمه
پارسی جو به عنوان قدرتمندترین موتور جستجوی فارسی توسط جمعی از متخصصان دانشگاهی کشور و بر اساس دانش
بومی در سال  1388و در قالب شرکتی دانشبنیان شروع به کار کرد .پارسیجو توان خود را بر فراهم کردن بستری مطمئن
برای کاربران ایرانی ،ایجاد سرویس های متنوع و کاربردی ،رفع نیازهای متنوع پارسی زبانان در حوزه وب و پیشبرد دانش
بومی و دانشگاهی کشور در این حوزه نهاده و چشم انداز خود را بر آسان نمودن زندگی ایرانیان با خلق ارزش در فضای
مجازی قرار داده است.
با ورود به دامنه  www.parsijoo.irوارد سایت پارسی جو می شوید.
محیط سایت بسیار ساده ،تک صفحه ای ،ولی در عین حال دارای محتوای فراوان و کاربردی می باشد .صفحه ی سایت به
دو بخش تقسیم می شود .قسمت اول نوار جست و جو و فیلتر های جست و جو ،و قسمت دوم سرویس های مختلفی تحت
عنوان سرویس های ارزش افزوده در دو ستون عمودی با موضوعاتی همچون تاریخ و آب و هوای امروز ،اخبار برگزیده ،نتایج
بازی های فوتبال و همچنین قیمت سکه و ارز ،که البته این قسمت قابلیت حذف و اضافه و به نوعی شخصی سازی دارد.

نوار جست و جو

سرویس ارزش افزوده

جستجوگر وب
جستجوی سریع و دقیق در میان صفحات فارسی را می توان از مهمترین اهدافی دانست که جستجوگر پارسی جو به دنبال
آن است و تاکنون در تحقق آن موفق ظاهر شده است .این موتور جستجو با نمایه سازی انبوهی از صفحات فارسی ،از
تکنولوژی هوشمند و موثر برای حذف سایت های مزاحم و اسپم در لیست نتایج بهره می برد .آنچه که پارسیجو را نسبت
به جستجوگرهای رایج متمایز می کند ،ارایه قابلیت مدرن نمایش نتایج جستجو به صورت ترکیبی از سرویس های مختلف
همانند تصویر ،ویدئو ،آوا ،خبر و  ...است که به شکل هوشمندانه ای شما را در یافتن نیازهایتان همراهی می کند.

کادر جستجو

نتایج
جستجو

جستجوگر خبر
خبر پارسی جو ،هوشمندترین جستجوگر خبر ایرانی است که اخبار روز را به صورت هوشمند و بر طبق سلیقه شما ،از
معتبرترین وب سایت های خبری جمعآوری کرده و در اختیارتان قرار می دهد.
کادر جستجو در حوزه یا موضوع خاص

فیلدهای مختلف خبری

آخرین خبر با ذکر منبع و ساعت

جستجوگر تصویر
جستجوگر تصویر پارسی جو ،وظیفه یافتن تصاویر و عکس های مورد نظر شما را بر عهده دارد .شما می توانید جستجو در
میان تصاویر را براساس پارامترهایی همانند سایز و رنگ محدود کنید.

کادر جستجو
فیلترهای جستجو

جستجوگر ویدیو
سرویس ویدیوی پارسی جو ،کوتاهترین راه برای یافتن فایل ها و کلیپ های ویدیوئی دلخواه شما است.
کادر جستجو

جستجوگر موزیک و فایل صوتی (آوا)
آوای پارسی جو با پوشش انبوهی از فایل های صوتی قادر است در سریع ترین زمان و به ساده ترین شکل شما را در پیدا
کردن ،پخش و دانلود مستقیم موزیک یا فایل های صوتی دلخواهتان به نتیجه برساند .بیآنکه نیاز باشد درگیر صفحات و
تبلیغات مزاحم شوید.

کادر جستجو

جستجوگر فایل و نرمافزار (دانلود)
دانلود پارسی جو ،همانند یک دستیار سریع ،شما را در جستجو و یافتن فایل مورد نظرتان در میان دهها سایت معتبر دانلود
ایرانی یاری می دهد.
کادر جستجو

جستجوگر کاال(بازار)
بازار پارسی جو ،فرآیند جستجو و انتخاب محصول در بین فروشگاههای آنالین را از همیشه ساده تر ساخته است .در این
سرویس می توانید با جستجوی محصول مورد نظر خود به مشخصات ،قیمت و فروشگاه عرضه کننده آن دسترسی پیدا کرده
و بدین ترتیب بهترین انتخاب را از لحاظ هزینه ،کیفیت و خدمات داشته باشید.

کادر جستجو

ترجمه
ترجمه پارسی جو ،قدرت گرفته از سیستم ترجمه ترگمان ،متن یا لغت مورد نظر شما را در لحظه و به صورت آنالین ترجمه
می کند .تلفظ انسانی کلمه ،کاربرد و مثال کلمه در جمله و ارائه دیگر حالت های کلمه (قید ،فعل و  )...از قابلیت های جالب
این سرویس است.

کلمه مورد نظر

معنی کلمه

نقشه
پوشش گسترده ،جزییات دقیق و به روز آوریهای متعدد در فواصل زمانی کم از جمله ویژگی های مهمی است که موجب
استقبال باالی کاربران و توسعه دهندگان ایرانی از نقشه ی پارسی جو شده است .نقشه پارسی جو با پوشش بالغ بر 450
شهر ایران و بیش از  530الیه مختلف اطالعاتی در کنار امکاناتی همچون قابلیت ترسیم ،ویرایش ،ثبت مکان و همچنین
الیه های متنوع اطالعاتی و کارتو گرافی منحصر بفرد ،اولین و تخصصی ترین سرویس نقشه بومی کشور ایران به شمار می
رود.
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