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Yerli arama motoru Epiri, “hızda’ iddialı
Türk yazılım şirketi Horizon, geliştirdiği arama 
algoritması ve Epiri adlı yazılımının Google’dan 
daha hızlı sonuç sağladığı iddiasında.

Bilkent Teknopark’ta faaliyet gösteren Horizon Yazılım Genel Müdürü Murat Karaveli, geliştirdikleri 
yeni İnternet arama algoritması ve Epiri isimli yazılımları ile istenilen bilgiye, hızlı ve kesin olarak 
ulaşıldığını, Google’dan daha hızlı sonuç sağladıklarını savundu. 
Anadolu Ajansı’na bilgi veren Karaveli, Epiri yazılımının dünyada ilk defa Horizon Yazılım tarafından 
geliştirilen sıra dışı arama teknolojisi ile binlerce kaynakta, sanki 10 sayfa arasında arama 
yapıyormuş gibi hızlı arama yaptığını açıkladı. Epiri’nin, farklı tür ve yapıdaki veri tabanlarından 
veri çektiğine dikkat çeken Karaveli, dünyada bunu başarabilen başka bir programın olmadığını 
bildirdi. Sadece lokal bilgisayarda değil, İnternet, İntranet ve servislerde eş zamanlı arama 
yapabilen Epiri’nin, arama teknolojisinde çığır açtığını söyleyen Karaveli, “Milyarlarca doküman 
arasında arama yaparken asenkron arama teknolojisi kullanan Epiri, sonuç buldukça getirir. 
Google gibi arama motorlarının aksine, bulunacak sonuç sayısını tahmini değil, kesin olarak 
getirir. Doğru sonuç sayısını öğrenmek için son sayfaya kadar ilerlemenize gerek kalmadan, 
kesin sayıya ulaşırsınız” dedi. 

CRM, ERP, sözlük, ansiklopedi, ilaç rehberi, haber, bülten, makale, katalog ve daha birçok farklı 
dokümanda aynı anda arama yaparak inanması çok zor bir yapıyı sunduklarına işaret eden Karaveli, 
“Daha da inanılmazı, farklı tipteki dokümanları aynı pencerede tek dosya gibi birleştirebilme 
özelliği taşıyor. Arama sırasında sonuçlar belirli sayıda kaynaktan aranmakta ve sonuçlar öneri 
listesinde sayfalı halde gösterilmekte. Önceki sayfa, sonraki sayfa şeklinde kayıtlar arasında 
gezebilmektesiniz. Dilerseniz öneri listesini belli bir kaynaktan alabilmektesiniz” diye konuştu. 
Horizon’un İnternet sitesinde 16 TL fiyatla satılan Epiri, sözlük, ansiklopedi, e-kitap, ilaç rehberi, 
wikipedia gibi çok çeşitli dokümanların arşivlenip düzenlenebileceği ve görüntülenebileceği 
MultiCore Kütüphane Sistemi. MultiCore Kütüphane Sistemi’ni Horizon Yazılım, farklı türdeki 
dokümanlarda aynı anda arama yapabilen özel bir arama sistemi olarak geliştirdi. Epiri, dünyanın 
en geniş koleksiyona sahip kütüphanesi olan ABD Kongre Kütüphanesi’nde bulunan kaynak 
sayısının yaklaşık 10 katı veriyi arşivleyip sadece aramak istenilen bilgiye hızlıca ulaşılabiliyor. 

Terabytlarca çevrimdışı kaynak 
içinde hızlı arama
Türk mühendisler tarafından 
geliştirilen programın özelleştirilmiş 
arama motoru Epiri Ask, terabytlarca 
çevrimdışı kaynak içinde çok hızlı 
arama yapabiliyor. Çevrimdışı Vikipedi,  
çevrimiçi Vikipedi’ye oranla bin kat hızlı 
sonuç görüntülenebiliyor. İstenirse 
kişiler ve kurumlar Epiri ile kendilerine 
özel arama motoru yapabiliyor.
Epiri sözlüklerinin bir diğer özelliği 
de şiveler, fiil çekimleri, isim halleri 
ve daha birçok arama kriterine göre 
arama yapabiliyor olması. Böylece 
“celiyrum” yazan biri “geliyorum” 
sonucunun birçok dildeki karşılığını 
görüntüleyebiliyor. Yazılışı karıştırılan 
ya da yanlış bilinen kelimelerde dahi 
kullanıcıyı doğru çevirilere götürüyor.
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