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 نوشته ها

نوشته ی در واژگان فراکتال بعد
∗ درونه امیرحسین

فتار پیش
انبوه به ما دسترس سبب گذشته دهه دو در فناوری پیشرفت های

یافتن هستند. نوشتاری اسنادی آنها بیشتر که است شده اطالعات از
است. دشوار کاری انبوهه، این در دست صورت به نیاز مورد اطالعات
مهم اطالعات بتوان تا شده اند معرف تاکنون گوناگون روش های
کشید. بیرون خودکار ل ش به را نوشته ها از شماری یا نوشته ی
نوشته کاوی م شود. نامیده ١ کاوی نوشته روش ها این مجموعه
شد مطرح رایانه علوم در نخست که است رشته ای میان موضوع
، محاسبات زبان شناس مانند حیطه ها ر دی ان دانش پیش سپس و
بر واژگان بندی رتبه شدند. عالقه مند آن به نیز فیزی و آمار ، ریاض
که است کاوی نوشته مهم موضوعات از نوشته ی در آنها اهمیت پایه
دسته بندی نوشته، یده سازی چ واژگان، کلید یافتن در آن از م توان
روش های تاکنون برد. سود نوشته کاوی موضوعات ر دی و نوشته ها

شده اند. پیشنهاد واژگان رتبه بندی برای گوناگون
آنها تکرار) (تعداد فراوان حسب بر را نوشته ی واژه های اگر
رتبه فراوان واژه دومین و ی رتبه واژه فراوان ترین به کنیم. مرتب
این در دهیم. اختصاص رتبه واژه ها باق به ترتیب همین به و دو
زبان برای a و of ، the مانند واژه هایی واژگان، از شده مرتب فهرست
نوشته ها تمام در واژه ها این م گیرند. قرار فهرست باالی در انگلیس
به که اهمیت پر واژه های اما ندارند. خاص مفهوم و م شوند یافت
خواننده به را نویسنده نظر مورد معنای و دارند ربط نوشته موضوع
از م توان م گیرند. قرار میان رتبه های در معموال م کنند منتقل
وجود . [١] برد سود اهمیت پر واژه های استخراج برای واقعیت این
کاهش را روش این دقت میان رتبه های در اهمیت کم واژه های
به ندارد. دقیق تعریف فهرست میان محدوده این بر افزون م دهد.
یل تش خوشه نوشته مهم واژه های که است شده دیده تجربی صورت
م شوند دیده ر دی ی نزدی نوشته جاهای از برخ در یعن م دهند
ظهور بین فاصله اگر . [٢] ندارند نوشته طول در نواخت ی توزیع و

اندازه گیری نوشته در آنها میان واژه تعداد حسب بر را واژه ی متوال
واژه ی شدن ظاهر فواصل آماری خیز و افت میزان م توان کنیم،
در و آن شدن خوشه میزان اندازه گیری برای سنجه ای همچون را
آماری انی م از استفاده با . [٣] برد ار ب واژگان رتبه بندی نتیجه
ل ش واژه ی متوال ظهور فواصل توزیع تابع داد نشان م توان
پارامتر دو β و q ، فاصله متغیر x آن در که دارد (١+(١−q)βx)

١١−q

خوشه اندازه گیری برای معیاری را q پارامتر م توان هستند. حقیق
. [۴] کرد رتبه بندی آن حسب بر را نوشته ی واژگان و دانست شدن
گوناگون بخش های در واژه فراوان م شود سبب خوشه بندی ویژگ
این اندازه گیری برای خوبی سنجه آنتروپی نباشد. سان ی نوشته
تعریف −∑

i fi(w) ln fi(w) ل ش به آنتروپی است. ناهمسان
به i‐ام بخش در w واژه فراوان نسبت fi(w) آن در که م شود
جداسازی برای آنتروپی از است. نوشته کل در واژه همان فراوان
. [۶ ،۵] است شده استفاده ( (تصادف کاتوره ای و طبیع نوشته های
هستند واژگان فواصل توزیع حسب بر که نیز آنتروپی ر دی گونه های
با م توان را نوشته هر . [٧] است شده  پیشنهاد رتبه بندی برای نیز
گراف رأس های مستقل واژه های مجموعه داد. نمایش گراف ی
آنان رأس های میان یال با را نوشته در واژه دو مجاورت هستند.
روی بر ٢ پیج رتبه وریتم ال کاربست با م دهیم. نشان گراف در
[٨]. کرد رتبه بندی را آن واژگان م توان نوشته، ی به وابسته گراف
نتایج سازی مرتب برای آن از گوگل که است همان وریتم ال این

م برد. سود خود جستجوی

م پردازیم. واژگان رتبه بندی به نو دیدگاه با ما نوشتار این در
نوشته در واژه ی که ان هایی م م کنیم فرض دیدگاه این پایه بر
خود وی ال هر م آورد. پدید را خودهمانند ویی ال م شود ظاهر
را آن عمل صورت به م توان که است فراکتال بعدی دارای همانند
شود درهم ریخته٣ تصادف گونه ای به که نوشته ی در کرد. محاسبه
دارای که نوشته ای در اما است ی نزدی واژه ها همه فراکتال بعد
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م کشند دوش به را نوشته معنایی بار که واژه هایی است، مفهوم
م تواند واژه فراکتال بعد هستند. ی از کمتر فراکتال بعد دارای

آید. ار ب واژگان رتبه بندی برای سنجه ای همچون
پایان بخش در و گفت خواهیم بیشتر باره این در بعدی بخش در

م کنیم. استفاده فرض این از پشتیبان برای تجربی داده های از

فراکتال ها و نوشته ها
آن بنیادین اجزای واژه ها که است پیچیده سامانه ای بشری زبان
پیرامون با تنگاتنگ ارتباط ه بل نیست بسته سامانه ای زبان هستند.
واژگان تعداد جدید مفاهیم شدن ساخته و زمان گذشت دارد.با خود
واژه ها از برخ معن حت زمان گذر در و م کند تغییر زبان ی
که هستند زبان از مهم بخش نیز نوشته ها م شود. دگرگون نیز
تعداد رشد واژه ها، فراوان توزیع م برند. ارث به را آن پیچیدگ
ویژگ های از ر دی برخ و نوشته طول افزایش با مستقل واژه های
حال در واژه ها نوشته ی در هستند. پیچیدگ این نمودهای آماری،
معنایی و دستوری گونه دو به برهم کنش این رند. دی ی با برهم کنش
در واژه ها که م شود سبب نوشته ی در دستوری برهم کنش است.
برهم کنش این گیرند. قرار ر دی ی کنار ویژه ای ترتیب به جمله ی
بین برهم کنش است. جمله دو یا ی اندازه آن برد و است برد کوتاه
برهم کنش خواننده، به مفهوم انتقال برای نوشته در واژه ها از برخ
در را واژه ها چینش و است برد بلند برهم کنش این دارد. نام معنایی
پیدایش سبب معنایی برهم کنش م کند. هماهنگ نوشته سراسر
م کنیم فرض نوشتار این در م شود. واژه هر برای فضایی ویی ال
گونه همان است، فراکتال یا ۴ همانندی خود ویژگ دارای و ال این
فراکتال ها این بعد م شود. دیده پیچیده سامانه های از بسیاری در که
را نوشته کار این برای گرفت. اندازه ۵ جعبه شماری روش با م توان را
را متوال واژه s هر م انگاریم. واژگان از بعدی ی دنباله صورت به
جعبه Ns به نوشته گونه بدین م دهیم. قرار فرض جعبه ی درون
م دهد. نشان را جعبه بندی این از نمایی ل ش م شود. تقسیم
نماد با را م شود یافت آن در معین واژه ی که را جعبه هایی شمار
داشته همانند خود ویی ال واژه هر توزیع اگر م دهیم. نشان Nw(s)

داشت: خواهیم s بزرگ اندازه های برای باشد،

Nw(s) ≈ s−D (٢ . ١)

دارد. نام واژه فراکتال بعد D که
بر را Nw(s) اریتم ل تمام نمودار است کاف D محاسبه برای

م دهد. بدست را D اندازه نمودار، شیب کنیم. رسم s حسب
نمونه کتاب ی واژگان برای را فرض این درست بعدی بخش در

م آزماییم.

الیه در و ٢ جعبه اندازه باال در نوشته. از بخش برای جعبه بندی از سیمایی :١ ل ش
. م باشد ٨ و ۴ ترتیب به پایین و میان

نواخت ی توزیع و شدن خوشه . FAR و BARYON واژه دو طیف نمای :٢ ل ش
شده اند. تکرار نوشته در بار ۴۴ واژه دو هر دید. م توان واژه دو این برای را

بار ۴۴ واژه دو هر دید. م توان واژه دو این برای را نواخت ی توزیع و شدن خوشه .
شده اند. تکرار نوشته در

واژگان فراکتال بعد اندازه گیری
استیون نوشته نخست؛ دقیقه سه ارزشمند؛ کتاب بخش این در
آغاز درباره کتاب این برم گزینیم. بررس برای را [٩] واینبرگ
٧ متعارف وی ال و ۶ بزرگ) (انفجار مهبانگ نظریه پایه بر کیهان
در را ماده پیدایش ونگ چ و است بنیادی ذرات برهم کنش بر حاکم
است واژه ۴٩٨۶٠ کتاب این طول م دهد. شرح جهان آغاز دقیقه سه
٢ از توان را ها جعبه اندازه دارد. واژه ۴٠٣٩ اندازه با واژه نامه ای و
نوشته این از بخش برای را جعبه ها از سیمایی ل ش برم گزینیم.

م دهد. نشان
معنای که است نوشته در واژگان از فردی به منحصر چیدمان

ریختگ به هم هرگونه م کند. منتقل خواننده به را نویسنده دلخواه
واژه ای ان م توزیع اگر م برد. بین از را آن معنای چینش این در
بدین باشد نداشته یری چشم تغییر واژگان چیدمان ریختن به هم با
دارد. نوشته معنای انتقال در کم اهمیت واژه آن که است معن
همه واژگان شود، ریخته به هم تصادف صورت به که نوشته ای در
4S 5Box Counting 6Big Bang 7Standard Model
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نوشته در نیز اهمیت کم واژگان این بنابر دارند نواخت ی توزیع
واژه دو از طیف نمایی ل ش هستند. نواخت ی توزیع دارای اصل
تکرار نوشته در بار ۴۴ واژه دو هر م دهد. نشان را FAR و BARYON
واژه ای دوم و است کتاب مفاهیم با ارتباط در واژه نخستین شده اند.
اه های جای یافت. را آن م توان نوشته ای هر در که است عموم
شده اند. مشخص پررنگ خط های با نوشته در واژه ها این شدن ظاهر
برای را نواخت ی توزیع و نخست واژه برای شدن خوشه ل، ش این در

دید م توان واژه دومین

نقطه خط چین  و خط چین  .FAR و BARYON واژگان برای جعبه شماری :٣ ل ش
نوشته در را واژه دو این برای جعبه شماری نتایج خط بخش برای شده انجام برازش

م دهند. نشان اصل

دارای w اهمیت کم واژه ،N طول به نوشته ای در کنید فرض
واژه s اندازه به جعبه هایی با را نوشته این اگر باشد. M فراوان

وچ s های برای داشت. خواهیم جعبه Ns = N/s کنیم افراز
نواخت ی توزیع چون است Nw(s) ≃ M م دانیم (Ns > M)
چند یا دو گرفتن قرار احتمال که ندارد وجود خوشه بندی اثر و است
واژه است ی یا جعبه هر در این بر بنا دهد افزایش را جعبه ی در واژه
ناچار به (Ns < M) بزرگ s های برای نم شود. یافت واژه ای یا و
دهند جای باید خود در را واژه از رخداد ی کم دست جعبه ها همه
با است. Nw(s) ∝ ١/s یعن م شود Nw(s) = Ns گونه بدین
م شود. ی برابر واژگان از دسته این فراکتال بعد ؟؟ معادله به توجه
است s = ١ که هنگام چه اگر اهمیت پر واژه های برای
مقدار این از تندی به s شدن بزرگ با ول م شود Nw(s) = M

که م شود سبب خوشه بندی اثر بزرگ sهای برای م گیرد. فاصله
شود. ی از کمتر آن فراکتال بعد و باشد Nw(s) ≪ Ns ∝ ١/s
نشان را FAR و BARYON واژه دو برای جعبه شماری پیامد ل ش
FAR واژه فراکتال بعد م شود دیده ل ش در که همان گونه م دهد.

بعد م دهد نشان شده انجام برازش است. بیشتر BARYON واژه از
است. ٠٫۶ برابر دوم و ١ نزدی نخست واژه

م شود دیده که گونه همان ریخته. به هم و اصل نوشته در BARYON :۴ ل ش
در آن فراکتال بعد با و است ١ نزدی واژه این فراکتال بعد ریخته به هم نوشته در

دارد. یری چشم تفاوت اصل نوشته

اهمیت پر واژه برای پر جعبه های شمار بین است مقایسه ای ل ش
ریخته به هم تصادف صورت به که متن و اصل متن در BARYON
است ١ نزدی واژه این فراکتال بعد ریخته به هم متن در است. شده

است. آن از کمتر یر چشم صورت به اصل متن در و
برای ما تالش کردیم، اشاره نوشته این ابتدای در که گونه همان
کند. رتبه بندی را واژگان خودکار صورت به که است راه یافتن
دشوار کند محاسبه را فراکتال بعد خودکار که وریتم ال نوشتن

فراکتال بعد از استفاده جای به دشواری این بر غلبه برای است.
سط کمیت این دارد. رابطه آن با که م بریم بهره ر دی کمیت از

به هم و اصل متن در واژه ی جعبه شماری اریتم ل تمام نمودار بین
اصل نوشته در آن توزیع باشد اهمیت کم واژه ای اگر است. ریخته

نزدی آن پیامد که دارند ر دی ی با کم تفاوت ریخته به هم و
است. ریخته به هم و اصل نوشته در آن جعبه شماری نمودارهای
در است. ناچیز سط این اندازه اهمیت کم واژگان برای گونه بدین
QUARKS و BARYON اهمیت پر واژه دو برای را سط دو این ل ش

داده ایم. نشان
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مرتب فهرست ونیز راست سمت در آن  ها فراوان همراه به شده اند مرتب سط شان اندازه اساس بر که نخست واژه ٢٠ فهرست :٢ . ١ جدول
چپ. سمت در سطحشان اندازه  همراه به آن ها فراوان اساس بر نخست واژه ٢٠ از شده

سط اندازه فراوان واژه سط اندازه فراوان واژه

٣٩٧۴ . ٢ ۴١۵٩ the ١٧ . ٨٠٨ ٢۴ quarks
۴٩۶٢ . ١ ٢۴۴٧ of ٨۴١ . ٨٨۶ ١۴ ions

۶٢ . ١٠٣٧ ١١۵۴ to ٢٩۵ . ١۵ ٧ diagram
۵۴۶٢ . ٢ ١٠٧٨ a ١٣ . ٧٢٧٢ ٧ rotating
۵۵٢ . ٧٧ ١٠۶٠ in ۴١٣ . ٠٢٢ ١٠ quark
۵۶٣۵ . ٢ ٩۴۵ and ١٢ . ٨٧٩٩ ٧ hydroxyl
۴٩٢۶ . ٢ ٨٩٨ is ۴۴۶١٢ . ١ ١۴ nebulae
۶٧۵٢ . ٧ ٧٣١ that ١٢ . ٢٣٩ ١٠ kmsec
٢١۵٢ . ٧ ۵٠٢ universe ١٢ . ٢٢٧ ٣۵ antenna
۵٢ . ٢٧٣ ۴٣۴ this ١۴١٢ . ٩٣ ۶ stone
۵۵۶٢ . ٣ ۴٢٢ it ١٢ . ٠٧١٢ ۴ slab
٩۵٢۴ . ٢ ۴١٨ as ۵١١ . ٠٨ ٢۴ luminosity
۶٠٩۴ . ٢ ٣٩۵ be ١١ . ٣٨٧٣ ١٠ cyanogen
۵٢ . ٣٢٣ ٣٩١ at ١١ . ٣٧٨ ۴ angstroms
٢ . ٨١٧٣ ٣۶٢ by ٢۶١١ . ٠٣ ۴ circumference
٩٠۴٢ . ٩ ٣۴٣ we ٩٨٩۵ . ١٠ ٢٣ conservation
١٧٣۴ . ٢ ٣٢۵ for ۴٧۴۵ . ١٠ ٨ mc
٨۶٢ . ٢٣ ٢٩٩ are ۴۴٣۶ . ١٠ ١٨ planck
١٢٧۵ . ٢ ٢٩٣ was ١٠ . ٣٩٧٢ ٢ candidate
٧۵۶۴ . ٢ ٢٨٩ with ١٠ . ٣٧ ۶ disc

اهمیت پر واژه دو برای جعبه شماری اریتم ل تمام نمودارهای بین سط :۵ ل ش
اندازه ول است نوشته در ٢۴ فراوان دارای دوم واژه .QUARKS و BARYON

دارد. بزرگتری سط

سط اندازه اما شده تکرار بار ٢۴ تنها QUARKS واژه که آن با
دارد. بزرگتری

بر که م شود دیده کتاب این واژگان از فهرست ٢ . ١ جدول در
فراوان اساس بر که واژگان از فهرست نیز و سطحشان اندازه اساس

در روش این درست م توان سادگ به م شوند. دیده شده اند مرتب
خوانندگان داد. تشخیص را آن ها اهمیت اساس بر واژگان رتبه بندی

ارجاع [١٠] درونه و نجف مقاله به دقیق تر ارزیابی برای را عالقه مند
م دهیم.
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فیزی گروه زنجان، اه دانش ∗

آگه

ابوعبداله محمدبن موس ، بوزجان ابوالوفا ، بیرون ابوریحان نام های به سانت متر ٨٨ × ۵٨ قط به سری پن : رنگ پوستر سری ده
تمدن نام های به سانت متر ۶٨ × ۴٨ قط به پوستر سری پن و کاشان جمشید غیاث الدین و عمرخیام ابوالفت غیاث الدین ، خوارزم
دبیرخانۀ در ریاضیات جهان سال مل ستاد انتشارات از (رنسانس)، نوزائ و نوین عصر اولیه، دوران های یونان، طالیی دوران ، اسالم

است. شده تعیین ٣٠٠/٠٠٠ آن ها ارسال هزینه و ریال ١/۵٠٠/٠٠٠ پوستر ده این بهای است. موجود انجمن
مجامع و دبیرستان ها اه ها، دانش راهروهای و اتاق ها کالس ها، سالن ها، کتابخانه ها، زینت بخش م تواند پرمحتوا و زیبا مجموعه این

باشد. ریاضیات خانه های و فرهنگ سراها نظیر
یرند. ب تماس انجمن دبیرخانه با نفیس مجموعۀ این خرید جهت م شود تقاضا محترم مدیران و مسئوالن به ویژه عالقه مندان، از


