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 چکیده
 ی آنها بهبندی اجسام و محاسبه پارامترهاداده های حجیم نجوم از جمله طبقهسیستم های هوشمند برای پردازش خودکار   

ررسی های خودکار برای بانشمندان را به استفاده از تکنیکد ،های وسیع طیف نگاری اجرامشوند .دادهطور گسترده استفاده می

این  در .های حجیم استعمومی به این دادهیکی ازمنابع مهم قابل دسترس  SDSS 1ها تشویق کرده است .مجموعه دادهاین 
  DR9-SDSSهای پایگاه ای از دادهیف ستارهـــط 0555بندی خودکارقهـــبرای طب 2مقـالـه از شبکــه عصــبی احتمالــی

ها به صورت کاتالوگ برای استفاده در داده بندی خودکارنتایج طبقه .ایمآن استفاده کرده زیر رده و رده برای بدست آوردن
 دسترس عموم ارایه می گردد.

 

یک زهای مختلف نجوم و اختر فیدکار امروزه به طور وسیع در شاخهشبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک سیستم خو  

وژی ـــمورفوله بندی ـطبق ،]2[طبقه بندی طیف ستارگان  ،]1[گیرند. تخمین انتقال به سرخمورد استفاده قرار می

   .باشدها میاین روش ازده منجمین هایی از کارهای انجام شده بیانگر استقبال گستروان نمونهبه عن  ]3[کهکشان ها

          پیش پردازش داده ها:                                                                                                            

عصبی شبکه برای استفاده آموزش   DR9 طیف از 0555تعداد که ،گرفته شده است SDSS-DR9پایگاه ها از داده  

ها برای فرمتهستند که یکی از رایج ترین  Fitsها از نوع داده .گیردمورد بررسی قرار می برای آزمون 0555تعداد و

ای دوتایی و هدهعلمی طراحی شده است که ترکیبی از دا هایبرای داده Fits .است یهای نجومتبدیل و ذخیره داده

ASCII های داده باشند.میFits ه در شبکه که به منظور استفاد باشندمیالعات و تصویر اجرام ول اطاجد ،طیف شامل

 ،ASCIIها به تبدیل گردد. پس از تبدیل داده (ستون طول موج و شدت 2) ASCIIای باید به تصاویر طیف ستاره ،عصبی

 رقرا ن را در این بازه مشترکهای طیف همه ستارگاها بدست آورده و دادهمشترک طول موج را برای طیف ستارهبازه 

ای آنها یکسان های نقطهتعداد داده ،ستارگانو آموزش همه  های آزموناز یکسان سازی بازه طول موج دادهبعد . دهیممی

 .گیردبرای ورود به شبکه عصبی صورت می سازیها به منظور آمادهدادهبه واحد روی تمام  شده و سپس بهنجارش

         شبکه عصبی احتمالی:                                                                                                              

پیروی از یک الگوی آماری که این شبکه با  .]4[یافتتوسعه  1995در سال  Spechtشبکه عصبی احتمالی توسط    

ر ب الگوریتم ساختار این .ده استبندی فراهم کرراه حل جامعی برای مشکالت طبقه ،نام دارد 3بیزین یبندی کنندهطبقه

 یهورودی و سه الی ییک الیه :(1شکل  )در حالت کلی شامل چهار الیه است اساس تابع چگالی احتمال است که

نتقال مقادیر ورودی وظیفه ا های الیه ورودی صرفانرون .خروجی یمجموع و الیه یالیه ،الگو یالیه پردازش اطالعات 

الیه  .گیردها صورت نمیپردازشی در این الیه بر روی دادهدوم را بر عهده داشته و هیچگونه ی های الیهبه تمام نرون

را به ها اول برداری از احتمال یخروجی الیهکند به طوری که با استفاده از مجموعه آموزش را سازماندهی میگو ال

  الگو یبا یکی از اجزا پردازش الیه هر جز ،باشدمجموع می یسوم که الیه یر الیهد .کندمی عنوان خروجی شبکه تولید
  

1Sloan Digital Sky Survey               2 Probabilistic Neural Network           3 Bayesian 

مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك ( 31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) شماره مقاله: 29



 

موع در مج یسپس بزرگترین عدد احتمال الیه .دهدمقادیر احتماالت را می شود وو به کالس مشابه مربوط میترکیب  

 .کندآموزش مطابقت می های طیفکه با یکی از رده شودخروجی ظاهر می یالیه

              

 
 احتمالی شبکه عصبی  :1شکل

   

   :گذاری طیف ستارگانبندی و کدطبقه    
ه از طیــف ســنجی شناســی بــر اســاس تخمینــی کــه از نــور و دمــای ســطحی ســتارگان بــا اســتفاددر علــم ســتاره    

. ترتیـب تقسـیم بنـدی از گرفتـه اسـت و انـواع متفـاوتی دارد رده بنـدی سـتارگان صـورت، آیـدنجومی بدست مـی

هـای بیشـتری تقسـیم هـر رده خـود بـه زیـر رده .باشـدمـی G , K , M , B , A , F ,O ن بـه سـردتری گرمتـرین

 9بـرای گرمتـرین و  5عـدد  )پـییردصـورت مـی 9تـا  5سـبت دادن اعـداد بـین بـا ن شود کـه ایـن کـار معمـوالمی

و زیـر رده سـتارگان بـه ترتیـب بـه صـورت حـروو التـین و عـدد اسـت کـه بایـد بـه یـک  رده. ( برای سردترین

 :ار از رابطه زیر استفاده می کنیم. برای این کدنتبدیل شو کد

 

𝐶𝑜𝑑𝑒𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 = 1000.0 × 𝐴1 + 100.0 × 𝐴2                                (1) 

  

آنها است  یردهزیر  𝐴2و( باشدمی 7تا  1از  آن شماره گیاری که 𝑀ا ت𝑂  )ی نوع ستاره استنشان دهنده  𝐴1 که در آن

 شوند. نشان داده می 0955با کد  𝐾9و 4355با کد  𝐹3 :برای مثال باشد (.می 9تا  5)که مقدار آن از 
 

   :گیرینتیجه
بندی نموده را طبقهDR9- SDSS از طیف ستارگان مجموعه آزمون پایگاه داده 0555در این کار ما توانستیم تعداد      

بندی کنیم. سپس خطای طبقه بندی شبکه عصبی را با های مجموعه آموزش دستهدادهو هر کدام از آنها را به یکی از 

وآموزش محاسبه نمودیم که خالصه این نتیجه های آزمون از داده توجه به مشخص بودن رده و زیر رده طیفی هر کدام

باشد. همانطور که در ک نمودار ستونی خطا بر حسب تعداد ستارگان میآورده شده است که ی (2)بندی در شکلدسته

بندی درستی را هم برای ستاره طبقه 0555از  2092باشد و تعداد بینیم بزرگترین قله برای خطای صفر میاین شکل می

حدود  باشند،می -1105+ و 1105بندی که بین بازه خطاهای طبقهتر رده طیفی داشته است. با بررسی دقیقوهم زیر  رده

پراکندگی  صورت نمودار خروجی شبکه عصبی را به 3شکل  .دهدرا نشان میرده طیفی خطا یک رده طیفی و نیم زیر

 دهد.نمایش میسه بعدی 
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𝑆𝐷𝑆𝑆 طیف از منبع 0555بندیطبقه گرامنمودار هیستو : 2شکل − 𝐷𝑅9 

 

 

 

 
𝑆𝐷𝑆𝑆 بندی: نمودار پراکندگی طبقه3شکل − 𝐷𝑅9   
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