اهزٍسُ تا تَجِ تِ حجن گستزدُ اطالعات هَجَد ،کوثَد سهاى تزرسی ٍ پزداسش هطالة ٍ ّوچٌیي عذم ٍجَد یک سیستن خالصِ ساس کارآهذ تزای خالصِ ساسی
حجن اًثَُ کتة ،هقاالت ٍ اخثار در سطح ٍب ًیاس تِ یک ساهاًِ قذرتوٌذ جْت خالصِ ساسی هتَى احساس هیضَد .تا تَجِ تِ ایٌکِ تز رٍی هَضَع خالصِ ساسی
تحقیقات سیادی اًجام ضذُ ٍ هقاالت سیادی در هَرد آى هٌتطز گزدیذُ ،اها ّوچٌاى ضعفّای سیادی در ایي سهیٌِ ٍجَد داضتِ ٍ تا رسیذى تِ سیستن کارآهذی کِ
تتَاًذ ایي عول را هطاتِ یک عاهل َّضوٌذ اًساًی اًجام دّذ فاصلِ سیادی تاقی هاًذُ است .هطکل خالصِ ساسی در ستاى فارسی تِ هزاتة تیطتز اس ستاىّای دیگز
است .پیچیذگیّای ستاًی هَجَد ٍ عذم ٍجَد اتشارّای تا دقت هٌاسة تزای کار تا ستاى فارسی اس جولِ هطکالت فعلی پیص رٍ در پزداسش هتَى فارسی است .اس ایي
رٍ تزرسی عولیات ٍ رٍشّای اًجام ضذُ تز رٍی سایز ستاىّا ،تَجِ تِ حَسُ هعٌایی ٍ استفادُ اس ایي راتطِّای هعٌایی ،تکارگیزی اتشارّایی هاًٌذ گزافّا ٍ
رٍشّای آهاری هیتَاًٌذ کوک ضایاًی تِ ایي هْن تکٌٌذ.
تَجِ ٍ عالقِ تِ خالصِ ساسی خَکار هتي ،اٍلیي تار حذٍد دِّ پٌجاُ تِ ٍجَد آهذ .اٍلیي فعالیتّا در ایي سهاى تَسط فزدی تِ ًام  Luhnضزٍع ضذ .در اتتذا اساس
کار اٍ ،یافتي کلوات تا تیطتزیي تکزار تَد .اس ًظز ٍی کلوات تا فزکاًس تکزار تیطتز در یک هتي هْوتز اس سایز کلوات تَدُ ٍ جوالتی کِ تعذاد تیطتزی اس ایي
کلوات را دارًذ هْوتزیي تخصّای هتي تَدُ ٍ تایذ در هتي خالصِ ضذُ قزار تگیزًذ .الثتِ رٍش اٍلیِ ارائِ ضذُ تَسط ٍی خطای سیادی داضت کِ تعذّا تَسط خَد
اٍ اصالحاتی تز رٍی آى اًجام ضذ .تِ عٌَاى هثال تزخی افعال ٍ حزٍف اضافِ دارای فزکاًس تاالیی در تواهی هتَى تَدُ اها حاٍی اطالعات هْوی ًثَدُ ٍ در ایذُ
قثل اٍ دارای اّویت هحسَب هیضذًذ .در اصالحات تعذی حزٍف اضافِ ٍ تزخی اس کلوات پزتکزار حذف ضذُ ٍ در الگَریتن استخزاجی ضزکت دادُ ًطذًذ .گزچِ
کِ رٍش پسٌْادی ٍی دارای دقت خَتی ًثَد اها تِ دلیل ایٌکِ پایِ گذار اصلی خالصِ ساسی هتي تَد تسیار هَرد ستایص قزار گزفت .اس آى تِ تعذ خالصِ ساسی
هتي یکی اس حَسُّای هْن تحقیقاتی در پزداسش ستاى طثیعی در ًظز گزفتِ ضذُ ٍ تحقیقات سیادی تز رٍی آى اًجام ضذُ است .اس آى تاریخ تِ تعذ رٍشّای سیادی
تِ ّوزاُ اتشارّایی قذرتوٌذ تِ کار گزفتِ ضذُ تا تتَاًٌذ پزداسش هتي را هاًٌذ آًچِ کِ در هغش اًساى اًجام هیضَد را ضثیِ ساسی کٌٌذ .ادهًَذسَى
) (Edmondsonاس جولِ کساًی تَد کِ تعذ اس ٍی اس سایز ٍیژگیّای هَجَد در هتي تزای ایجاد خالصِ ّای تْیٌِ استفادُ کزدٍ .ی تزای هطخص کزدى ارسش
ّز جولِ اس تزکیة خطی ایي ٍیژگیّا استفادُ کزد .رٍشّای ارائِ ضذُ تزای تعییي ٍسى جوالت تِ صَرت سیز تَد :


روش نشانه :ایي رٍش هثتٌی تز ارتثاط جوالت ٍ کلوات تَد ،تِ ایي صَرت کِ ٍجَد یا عذم ٍجَد تزخی اس کلوات در جولِ تا استفادُ اس یک فزٌّگ
لغات هحاسثِ هیضذ.



روش عنوان :در ایي رٍش ٍسى جولِ تزاساس توام کلواتی کِ در عٌَاى ٍ سیز عٌَاىّای هتي ٍجَد داضت هحاسثِ هیضذ.



روش مکان :در ایي رٍش هکاى ّز جولِ تا یک تخص اس هتي تزرسی هیضذ ٍ احتوال ارتثاط تیي آًْا هَرد ًظز قزار هیگزفت.

ًتایج ًطاى داد کِ استفادُ اس سِ رٍش فَق تاعث ضذ کِ خالصِ ساسی خَدکار هتي ضثاّت سیادی تِ خالصِ ساسی اًساى داضتِ تاضذ .اس سال  5991تِ تعذ هعیار
ّای دیگزی ًیش تزای تعییي قسوتْای هْن یک هتي هعزفی ضذًذ.

