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عنوان یک سامانه اطالعاتی برای دسترسی حداکثری مخاطبان ، به)امین( موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی

ها آوری اطالعات از سایتهای موجود در سطح وب در حوزه علوم اسالمی است که با جمعها و پاسخبه پرسش

گویی به سؤاالت دینی؛ و تجمیع بانک جامعی از سؤاالت با امکان بازیابی مراکز معتبر پاسخو منابع دیجیتال از 

ترین مراجع دسترسی به پرسش و پاسخ و مفاهیم دینی در وب های مناسب، یکی از کاملاطالعات به روش

 د.شووب میمحس

 داخته می شود.در ادامه به معرفی برخی قابلیت های سامانه و همچنین نحوه عملکرد آن پر

 

  

http://www.aminsearch.com/


 صفحه نخست .1

به عنوان مدخل ورودی برای ثبت عبارت یا  http://aminsearch.comصفحه نخست سایت با آدرس 

با وارد کردن عبارت مورد نظر کاربر به سوال مورد نظر و دریافت پاسخ از موتور جستجو شناخته می شود. 

 جستجو هدایت می شود.صفحه نتایج 

 
 صفحه اول موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی )امین(

 

 

  

http://aminsearch.com/


ت پیشنهادی نکته: همزمان با تایپ عبارت مورد نظر، موتور جستجو به صورت هوشمند اقدام به ارائه سواال

مزمان ه ستجوموتور ج مناسب با عبارت تایپ شده خواهد کرد. به عنوان مثال در تصویر زیر سواالت پیشنهادی

 داده شده است.نمایش  "برزخ"تایپ عبارت با 

 
 پیشنهاد هوشمند سواالت مرتبط همزمان با تایپ عبارت مورد نظر

 

  



 صفحه نتایج جستجو .2

ه به سه قسمت شود. اطالعات ارائه شده در این صفحدر این صفحه نتایج جستجو به کاربر نمایش داده می 

 اشاره می شود.تقسیم می شود که در ادامه به آن ها 

 
 ی موتور جستجوی امینصفحه نتایج جستجو

  



  ی شود. ملیست نتایج جستجو: در ستون وسط صفحه، لیست نتایج حاصل از جستجو به کاربر نمایش داده

  با کلیک بر روی هر یک از نتایج به صفحه اختصاصی نتیجه منتقل خواهید شد.

. به عنوان می باشد جستجو، هوشمندی بازیابی نتایج جستجویکی از نکات مهم در فرایند بازیابی نتایج 

یجه می باشند نیز به عنوان نت "خمس"که شامل کلمه مطالبی  "سهم امام"مثال با جستجوی عبارت 

 .بازیابی خواهند شد

 

 
 

 لیست نتایج حاصل از جستجو

  



  نوعو یا  مرجع تقلیدامکان فیلتر کردن نتایج: در ستون سمت راست امکان فیلتر کردن نتایج بر اساس 

نتایج  ،نه هاوجود دارد. با کلیک بر روی هر کدام از گزی )مسئله شرعی، استفتاء، پرسش و پاسخ( محتوا

  محدود به گزینه انتخاب شده خواهد شد.

یه و استفتائات نتایج جستجو محدود به رساله عمل "آیت اهلل بهجت"به عنوان مثال با کلیک بر روی گزینه 

 ضربدر بر روی عالمتبا کلیک  یت صفحه به صورت زیر در خواهد آمد.وضعآیت اهلل بهجت خواهد شد و 

 .، فیلتر نتایج حذف شده و تمام نتایج نمایش داده می شوددر کنار گزینه انتخاب شده

 

 
 یک مرجع تقلید خاص )آیت اهلل بهجت(نتایج جستجو به  محدود کردن

 

 

 

  



حتوای انتخاب نوع محتوا، نتایج حاصل از جستجو محدود به نوع میکی از گزینه های روی همچنین با کلیک بر 

ه است. با شده می شود. به عنوان مثال در تصویر زیر نتایج جستجو به استفتائات مراجع تقلید محدود شد

مایش داده می کلیک بر روی عالمت ضربدر در کنار گزینه انتخاب شده، فیلتر نتایج حذف شده و تمام نتایج ن

 شود.

 

 
 نتایج جستجو به استفتائات مراجع تقلید محدود کردن

 

 



اد نتایج حاصل محتوا نشان دهنده تعدانواع مختلف جع تقلید و اعدد نمایش داده شده در مقابل نام مرنکته: 

ر نتیجه دبه عنوان مثال در تصویر زیر مشخص شده است که  گزینه مورد نظر می باشد.از جستجو در مورد 

ت. محتوا )استفتاء و مسئله شرعی( از آیت اهلل بهجت شناسایی شده اس 498  "غسل"جستجوی عبارت 

رسش و پ 409استفتاء و  1573مسئله شرعی،  2811 ،تعداد نتایج یافت شده به تفکیک نوع محتوا همچنین

 می باشد. پاسخ

 
 اد نتایج حاصل از جستجو به تفکیک نام مرجع تقلید و نوع محتوانمایش تعد

 



پرسش و  لیست مراجع نشان دهنده نتایجی است که مربوط به سامانه هایانتهای در  "سایر"گزینه نکته: 

 پاسخ می شود و مربوط به یک مرجع خاص نمی باشد. 

نند اما این کمفهومی به یک موضوع اشاره می نکته: با وجود اینکه کلمات استفتاء و پرسش و پاسخ به صورت 

مراجع  جدا سازی در سامانه انجام شده است. کلمه استفتاء برای پرسش هایی است که مستقیما از دفتر

اردی است پرسیده شده اند  و معموال از طریق دفتر مراجع منتشر می شوند و کلمه پرسش و پاسخ برای مو

دف از این ه شده و ارتباط مستقیم با دفتر مراجع ایجاد نشده است. هکه سوال از مراکز پاسخگویی پرسید

 جداسازی سهولت دسترسی کاربران به استفتائات رسمی مراجع تقلید می باشد.

 

 

  



  ستخراج اپنجره هوشمند: موتور جستجو با تحلیل کوئری کاربر سعی میکند اصطالحات تخصصی را از آن

عاتی ره هوشمند در ستون سمت چپ به نمایش در می آید. اطالکند. در صورت شناسایی اصطالح، پنج

ر اصطالحات که در این پنجره ارائه می شود شامل عنوان اصطالح، تعریف اصطالح، اصطالحات مرتبط و زی

یشان اآگاهی سامانه برای افزایش سطح  کاربران عادیمی باشد. هدف از طراحی این پنجره، کمک به 

 تبط می باشد.از تعاریف و موضوعات مر

 
 نمایش پنجره هوشمند با توجه به عبارت مورد جستجوی کاربر

  



 جستجو صفحه اختصاصی نتیجه .3

ی نتیجه هدایت نمایش داده شده در لیست نتایج، کاربر به صفحه اختصاصبا کلیک بر روی هر یک از نتایج 

طالعات مرتبط اپرسش و پاسخ(  می شود. در این صفحه با توجه به نوع نتیجه )مسئله شرعی، استفتاء و یا

  به کاربر نمایش داده می شود.

 ارائه وضیحیت آنها از یک هر برای وشناسایی شده  متن داخل در اصطالحات مطالب، درک تسهیل منظور به

در مورد  یلیتکم توضیحات تواند می اصطالحات این روی بر موس گر اشاره دادن قرار با کاربر. است شده

 .نماید مشاهده رااصطالح 

 
 نمایش توضیحات تکمیلی در مورد اصطالحات موجود در متن

به کاربر نمایش  زیر در صورتی که نتیجه از نوع مسئله شرعی و یا استفتاء باشد چهار گزینه همانند تصویر

 داده می شود:

 پرسش های مرتبط از این مرجع .1

 پرسش های مرتبط از دیگر مراجع .2

 مسائل مرتبط از این مرجع .3

 مسائل مرتبط از دیگر مراجع .4

 

 



 
 نمایش مطالب مشابه با هر یک از نتایج حاصل از جستجو

 

ازی این موارد هدف از جدا سهدف هر چهار گزینه نمایش نتایج مشابه با نتیجه جاری به کاربر می باشد. 

 های مختلف کاربران می باشد:ورده کردن نیازآبر

  زینه های باشند از طریق گمی خاص کاربران عمومی که معموال به دنبال نتایج حاصل از یک مرجع

مشابه از  می توانند سایر نتایج "مسائل مرتبط از این مرجع" و "پرسش های مرتبط از این مرجع"

 مرجع جاری را مشاهده نمایند. 

  یق گزینه هایز طردیگر مراجع می توانند اطالب و پژوهشگران برای بررسی سایر گزینه های مشابه از 

 اهده نمایند.ایر نتایج را مشس "مسائل مرتبط از دیگر مراجع" و "پرسش های مرتبط از دیگر مراجع"

مانند دو گزینه هپاسخ از سایت های پاسخ گویی باشد  در صورتی که نتیجه مشاهده شده یک پرسش و

 تصویر زیر به کاربر نمایش داده می شود:

 سش های مرتبطپر .1

 مسائل مرتبط .2



 
 نمایش مطالب مشابه با هر یک از نتایج حاصل از جستجو

کاربر با دو  انتخاب نشده است، امکان تفکیک نتایج وجود ندارد و خاصیاز آنجا که در این حالت مرجع 

 اشت.امکان مشاهده نتایج مشابه را در اختیار خواهد دگزینه پرسش های مرتبط و مسائل مرتبط 


