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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 ربات گردآوری اطالعات با شبیه ساز رفتار انسانی به جهت دور زدن محدودیت ها 

 استفاده از هوش مصنوعی به جهت یادگیری ماشین برای افزایش دقت فعالیت سامانه 

 قابلیت دسته بندی هوشمند بر اساس نوع محتوا 

 قابلیت خالصه سازی محتوا 

  فیلترینگ بر اساس نیاز و یا کاربرد مشتریامکان 

 امکان بررسی رفتار رقبا 

 امکان ترندیابی موضوعی و کلمه ای در محتواهای هدف 

 امکان بررسی نظرات کاربران 

 امکان شخصی سازی گزارشها و خروجی های مورد نیاز کاربر 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

سازمان نظام صنفی  1044040041 مجوز فعالیت
 رایانه ای

 - یک سال

 

                                                           
 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 سامانه پردازش محتوای خبرزی نام کاال/ خدمت

 

 پردازش محتوا -هوش مصنوعی  حوزه کاال/خدمت

 V1.1 شماره یا نام نسخه

تاریخ انتشار/ ورود به 

 بازار
0104001011 

 شیوه دستیابی به

 کاال/خدمت

 تحقیق و توسعه0نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس0  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری0 همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

)پنج مصرف کننده 

 عمده(

   شرکت سامسونگ 

 شرکت بلوبانک 

  شرکت آدرس کلیک 

 شرکت پویندگان راز ستاره شمال 

  معرفی کاال/خدمت
 شامل متن، تصویر سامانه پردازش محتوای خبرزی با هدف گردآوری اطالعات مفید  موجود روی پلتفرم های تحت وب طراحی شده است و قادر است هر گونه اطالعاتی

انجام دهد. هدف از ایجاد این محصول و فایلهای چندرسانه ای را گردآوری و با استفاده از ابزارها و الگوهای بومی هوش مصنوعی روی محتوای آنها تحلیل و پردازش 
ان ار رسانه ها یا نظرات کاربررسیدن به اطالعات مفید از داده های خام موجود روی اینترنت است و به استفاده از سامانه خبرزی کاربران قادر هستند از طریق پرازش اخب

به محصوالت یا برند خود آگاه شوند و بتوانند تصمیم مناسبی در شرایط مختلف بگیرند. در در وب سایت ها یا شبکه های اجتماعی  از رویکرد رسانه ها و کاربران نسب 
به  PDFینت یا نهایت پردازش های صورت گرفته شامل نمودارهای گرافیکی و جداول اطالعاتی  در قالب های گزارشی مختلف تحت وب و یا خروجی اکسل و پاورپو

 کاربر نهایی ارائه میگردد.

 
 


