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

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ29 :

طبقـهبنــدی خــودکــار طـیـف ستارگـــان پایگاه  SDSS-DR9با استفـاده از
شبـکـه عصبی مصنوعی
شکوفه خیردستان ،1مهدی بازرگان ،1سهند شکری نیری ،2فریبا
1

شویکلو1

گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان
2

گروه  ، ITدانشگاه صوفی رازی زنجان

چکیده
سیستم های هوشمند برای پردازش خودکار داده های حجیم نجوم از جمله طبقهبندی اجسام و محاسبه پارامترهای آنها به
طور گسترده استفاده میشوند .دادههای وسیع طیف نگاری اجرام ،دانشمندان را به استفاده از تکنیکهای خودکار برای بررسی
این مجموعه دادهها تشویق کرده است  1 SDSS.یکی ازمنابع مهم قابل دسترس عمومی به این دادههای حجیم است .در این
مقـالـه از شبکــه عصــبی احتمالــی 2برای طبـــقهبندی خودکار 0555طـــیف ستارهای از دادههای پایگاه SDSS-DR9

برای بدست آوردن رده و زیر رده آن استفاده کردهایم .نتایج طبقهبندی خودکار دادهها به صورت کاتالوگ برای استفاده در
دسترس عموم ارایه می گردد.

شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک سیستم خودکار امروزه به طور وسیع در شاخههای مختلف نجوم و اختر فیزیک
مورد استفاده قرار میگیرند .تخمین انتقال به سرخ] ،[1طبقه بندی طیف ستارگان ] ،[2طبقـه بندی مورفولـــوژی
کهکشان ها] [3به عنوان نمونههایی از کارهای انجام شده بیانگر استقبال گسترده منجمین از این روشها میباشد.

پیش پردازش داده ها:
دادهها از پایگاه  SDSS-DR9گرفته شده است ،که تعداد 0555طیف از  DR9برای استفاده آموزش شبکه عصبی
وتعداد  0555برای آزمون مورد بررسی قرار میگیرد .دادهها از نوع  Fitsهستند که یکی از رایج ترین فرمتها برای
تبدیل و ذخیره دادههای نجومی است Fits .برای دادههای علمی طراحی شده است که ترکیبی از دادههای دوتایی و
 ASCIIمیباشند .دادههای  Fitsشامل طیف ،جداول اطالعات و تصویر اجرام میباشند که به منظور استفاده در شبکه
عصبی ،تصاویر طیف ستارهای باید به  2( ASCIIستون طول موج و شدت) تبدیل گردد .پس از تبدیل دادهها به ،ASCII

بازه مشترک طول موج را برای طیف ستارهها بدست آورده و دادههای طیف همه ستارگان را در این بازه مشترک قرار
میدهیم .بعد از یکسان سازی بازه طول موج دادههای آزمون و آموزش همه ستارگان ،تعداد دادههای نقطهای آنها یکسان
شده و سپس بهنجارش به واحد روی تمام دادهها به منظور آمادهسازی برای ورود به شبکه عصبی صورت میگیرد.
شبکه عصبی احتمالی:
شبکه عصبی احتمالی توسط  Spechtدر سال  1995توسعه یافت] .[4این شبکه با پیروی از یک الگوی آماری که
طبقهبندی کنندهی بیزین 3نام دارد ،راه حل جامعی برای مشکالت طبقهبندی فراهم کرده است .ساختار این الگوریتم بر
اساس تابع چگالی احتمال است که در حالت کلی شامل چهار الیه است( شکل  :)1یک الیهی ورودی و سه الیهی
پردازش اطالعات الیهی الگو ،الیهی مجموع و الیهی خروجی .نرونهای الیه ورودی صرفا وظیفه انتقال مقادیر ورودی
به تمام نرونهای الیهی دوم را بر عهده داشته و هیچگونه پردازشی در این الیه بر روی دادهها صورت نمیگیرد .الیه
الگو مجموعه آموزش را سازماندهی میکند به طوری که با استفاده از خروجی الیهی اول برداری از احتمالها را به
عنوان خروجی شبکه تولید میکند .در الیهی سوم که الیهی مجموع میباشد ،هر جز با یکی از اجزا پردازش الیهی الگو
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ترکیب و به کالس مشابه مربوط میشود و مقادیر احتماالت را میدهد .سپس بزرگترین عدد احتمال الیهی مجموع در
الیهی خروجی ظاهر میشود که با یکی از ردههای طیف آموزش مطابقت میکند.

شکل :1شبکه عصبی احتمالی

طبقهبندی و کدگذاری طیف ستارگان:
در علــم ســتارهشناســی بــر اســاس تخمینــی کــه از نــور و دمــای ســطحی ســتارگان بــا اســتفاده از طیــف ســنجی
نجومی بدست مـیآیـد ،رده بنـدی سـتارگان صـورت گرفتـه اسـت و انـواع متفـاوتی دارد .ترتیـب تقسـیم بنـدی از
گرمتـرین بـه سـردترین  O, B , A , F , G , K , Mمـیباشـد .هـر رده خـود بـه زیـر ردههـای بیشـتری تقسـیم
میشود کـه ایـن کـار معمـوال بـا نسـبت دادن اعـداد بـین  5تـا  9صـورت مـیپـییرد( عـدد  5بـرای گرمتـرین و 9
برای سردترین ) .رده و زیـر رده سـتارگان بـه ترتیـب بـه صـورت حـروو التـین و عـدد اسـت کـه بایـد بـه یـک
کد تبدیل شوند .برای این کار از رابطه زیر استفاده می کنیم:
)(1

𝐶𝑜𝑑𝑒𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 = 1000.0 × 𝐴1 + 100.0 × 𝐴2

که در آن  𝐴1نشان دهندهی نوع ستاره است( 𝑂 تا 𝑀 که شماره گیاری آن از  1تا  7میباشد )و 𝐴2زیر ردهی آنها است
(که مقدار آن از  5تا  9میباشد ) .برای مثال 𝐹3 :با کد  4355و 𝐾9با کد  0955نشان داده میشوند.

نتیجهگیری:
در این کار ما توانستیم تعداد  0555از طیف ستارگان مجموعه آزمون پایگاه داده  SDSS-DR9را طبقهبندی نموده
و هر کدام از آنها را به یکی از دادههای مجموعه آموزش دستهبندی کنیم .سپس خطای طبقه بندی شبکه عصبی را با
توجه به مشخص بودن رده و زیر رده طیفی هر کدام از دادههای آزمون وآموزش محاسبه نمودیم که خالصه این نتیجه
دستهبندی در شکل( )2آورده شده است که یک نمودار ستونی خطا بر حسب تعداد ستارگان میباشد .همانطور که در
این شکل میبینیم بزرگترین قله برای خطای صفر میباشد و تعداد  2092از  0555ستاره طبقهبندی درستی را هم برای
رده وهم زیر رده طیفی داشته است .با بررسی دقیقتر خطاهای طبقهبندی که بین بازه  +1105و  -1105میباشند ،حدود
یک رده طیفی و نیم زیررده طیفی خطا را نشان میدهد .شکل  3خروجی شبکه عصبی را به صورت نمودار پراکندگی
سه بعدی نمایش میدهد.
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𝑆𝐷𝑆𝑆 − 𝐷𝑅9 طیف از منبع0555 نمودار هیستوگرام طبقهبندی:2شکل

𝑆𝐷𝑆𝑆 − 𝐷𝑅9  نمودار پراکندگی طبقهبندی:3شکل
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