ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روش ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ و درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن ﻃﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺤﺪودی از اﯾﻦ دوران ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ در ﻋﻤﻖ ﺟﻬﺎن ،ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر دور اﯾﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ ﻧﻮرﺷﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽرﺳﺪ( و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎی اوﻟﯿﻪ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از
ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻬﻤﯽ از آنﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪﺷﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ و درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﺎﻣﻞ آنﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش دادن
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺎﺑﻞ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
عکسهای با کیفیتی از شبیهسازی کامپیوتری یک
کهکشان جوان که آن را در سه مرحله از تکاملش
نشان میدهد .ردیف دوم :همان عکسها با کیفیتی
پایینتر؛ مشابه آنچه از تلسکوپ هابل دریافت
میکنیم .ردیف سوم :عکسهایی که هابل از یک کهکشان
واقعی گرفته است .الگوریتم یادگیری عمیق
بهگونهای آموزش داده شده است که بتواند سه مرحله
از تکامل کهکشان را تشخیص دهد .عرض هر عکس حدود
۱۰۰هزار سال نوری است.

ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻋﮑﺲﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ ،از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ Joel Primack .ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ذرات ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز )(SCIPP
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎ ﻣﺤﺪوﯾﺖﻫﺎﯾﯽ
دارﻧﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  David Kooاﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﺠﻮم و اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾﮏ و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ
اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از دادهﻫﺎی رﺻﺪی را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﯾﺎﻓﺘﻦ آنﻫﺎ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ)» :اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ(
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭼﻨﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪهای را در اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ «.ﻫﻨﻮز اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او» :در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اوﻟﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ،از ﻣﯿﺎن دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻬﮑﺸﺎن را
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ »ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ؛ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی«

ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻓﻀﺎﯾﯽ و اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،در آﯾﻨﺪه دادهﻫﺎی رﺻﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ و ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮ در اﯾﻦ
ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ دادهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد Koo .ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺳﺮآﻏﺎز دورهای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﯿﺞ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳﺖ«.
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