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محمدعلی محمدپور | روزنامهنگار
امــروز  52سال از قدم گذاشتن انسان
پرونده
بر کره ماه میگذرد .لحظهای که «نیل
آرمسترانگ» ساعت  22:56بیستم
ژوئیه  1969پای چپش را بر ماه گذاشت
و دقایقی بعد «باز آلدرین» خلبان فضاپیما به او پیوست .آنها
بیش از دو ساعت روی ماه راه رفتند و با تحقق بخشیدن به
یکی از آرزوهای دیرین ه بشر او را برای سفرهای بیشتر و حتی
سکونت در کرات دیگر امیدوار کردند .تا سال  1972در
ماموریتهای فضایی مختلف درمجموع 12نفر بر سطح کره
ماه فرود آمدند .اما از آن موقع تا کنون دیگر هیچ انسانی بر
سطح ماه یا کره دیگری در فضا فرود نیامده است .برای این
موضوع دالیل مختلفی از جمله تنگناهای اقتصادی و موانع
سیاسی را ذکر میکنند .تجهیز تلسکوپها ،موشکهای
پرتابگروتجهیزاتفرستادنانسانبهفضا،امروزهزینههای
بسیارزیادیبرایناساییداردکهنیمقرنپیشسهمیحدود
 4درصدبودجهسازمانفدرالراداشتوامروزبهیکدهمآن
رسیده است .همچنین فرود بر گودالها و تخته سنگهای
کره ماه خطرات زیادی دارد که باعث شده کمتر طرح موفقی
به وضعیت عملی برسد .اما از این مسائل گذشته در هم ه این
سالها همچنان طرحها و برنامههای مختلفی برای حضور
انسان در فضا و سکونت در کرههای دیگر برنامهریزی شده
کهدرپروندهامروزتعدادیازمهمترینآنهارامرورمیکنیم.

ریاضی قهرمان لیگ برتر را مشخص می کند
در آستانه یکی از حساسترین هفتههای لیگبرتر از  2روش پیشبینی
قهرمانهای مسابقات فوتبالی با کمک علم ریاضی و احتماالت گفتیم
مجید حسینزاده | روزنامهنگار

باز یهای هفته بیستوهشتم لیگبرتر کشورمان در حالی از  21:15امشب
به صــورت همزمان شــروع میشود که سه تیم پرسپولیس ،سپاهان و استقالل،
همچنان روی کاغذ برای قهرمانشدن در این دوره از مسابقات ،شانس دارند .هم اکنون
پرسپولیس با  58امتیاز در صدر است ،سپاهان با  56امتیاز در رده دوم و استقالل هم با
 50امتیاز در رده سوم .بنابراین پرسپولیس و سپاهان از شانس باالیی برای کسب این
مقام برخوردار هستند .در مینیپرونده امروز زندگیسالم میخواهیم از فرمولهای
پیشبینی نتیجه یک بازی و قهرمان یک دوره از مسابقات فوتبالی بگوییم؛ فرمولهایی
که متکی به علم ریاضیات است .همچنین از احتمال قهرمانی پرسپولیس در پایان این
فصل از لیگبرتر خواهیم گفت.

ماجرای فرود
آرمسترانگ و آلدرین

داستان سفر یوری
گاگارین

بهکجا؟ماه

بهکجا؟فضا

مسافت این ماموریت برای رسیدن به ماه
حــدود  800هــزار کیلومتر بــوده اســت .در
این مدت سه سرنشین آپولو ،آرمسترانگ،
بالدرین و کالینز در کابینی به انــدازه یک
خودرویبزرگساکنبودند.جملهمشهوریازآرمسترانگثبتشدهکههنگامقدمزدنبرماهگفته«:این
قدمی است کوچک برای انسان و جهشی عظیم برای بشریت» حدود  30ساعت از این ماموریت توسط
تلویزیونبهطورزندهپخششد.پرچمآمریکارویکرهماهنصبشدوردپاهایآرمسترانگوآلدرینبرسطح
کرهماهجاماند.گفتهمیشودبهعلتنبوداتمسفروجریانهوااینردپاهابرایهمیشهآنجاباقیخواهد
ماند.پسازاینمأموریتناسابرایتبلیغفعالیتهاواستحکامبخشیدنبهمیراثخودبهتکاپوافتادامادر
طولدهه ۱۹۷۰هممردموهمرسان ههاشروعکردندبهزیرسوالبردنهزینههایمربوطبهاکتشافات
فضایی.البتهشکیوجودنداشتکهسفربهماهبرفرهنگجامعهتأثیریعمیقگذاشتهوشیفتگیبشر
برایحضوردرفضایخارجازمنظومهشمسیهمچنانبهقوتخودباقیاست.

ماموریت کپلر
تلسکوپی برای رصد شبهزمینها
بهکجا؟سیاراتفراخورشیدی

فضاپیمای کپلر در  ۷مارس  ،۲۰۰۹از کیپ کاناورال فلوریدا در آمریکا پرتاب شد
و کار خود را آغاز کرد .ماموریت اصلی کپلر که یک تلسکوپ فضایی ساخت ناساست،
کشفسیاراتفراخورشیدیمشابهزمیندرفضاست،یعنیپیداکردنجاییکههمچونکره
زمین در آینده برای جمعیت رو به فزونی این کرهخاکی قابل سکونت باشد .این تلسکوپ در فرایند
تشخیص خود ،درخشندگی ۱۰۰هزار ستاره را در عرض ۳/۵سال بررسی کرد تا نشانهای از کاهش

امتیازات

ســال  1960فرایند گزینش محرمانه
فرستادن اولین انسان به فضا در شوروی
آغاز شد .از بین  154خلبانی که مراحل
گزینشراگذراندند 20،نفرانتخابشدند
وبارایگیریمحرمانهازآنهابااکثریتآرا،
گاگارین برای این سفر دشوار و بزرگ انتخاب شد ۱۲.آوریل سال ،۱۹۶۱در ساعت ،9:07گاگارین
27ساله سوار بر موشکی ۳۰متری ،به وسیله فضاپیمای وستوک 1پروازش به فضا را آغاز کرد .سفری
که حدود 108دقیقه طول کشید .ازآنجا که در آن زمان اطالعات کافی درباره قرار گرفتن در شرایط
بیوزنیوتاثیراینشرایطبرانسانوجودنداشت،تصمیمگرفتهشدفضاپیمابهطورکاملرویسیستم
کنترل اتوماتیک قرار داده شود و پاکتی دربسته حاوی کدهای الزم به گاگارین داده شده بود تا بتواند
درصورتنیازکنترلفضاپیمارابهدستگیرد.پسازبازگشت،گاگارینبهعنوانقهرمانملیشناخته
وتندیسهاییازاودرسرتاسرشورویقراردادهشدوخیابانهایبسیاریبهافتخاراونامگذاریشدند.
درخشندگی بر اثرگذار سیارهای بیابد .در یکی از آخرین دستاوردهای سال  ،۲۰۱۳ستارهشناسان
ماموریت کپلر میگویند سیارهای همانند زمین موجود است که قابل سکونت است .دانشمندان
میگویند این سیاره که کپلر 69Cنامیده شده است همانند سیارههای سامانه خورشیدی در
مداری ویژه پیرامون ستارهای میچرخد .این سیاره یکی از نخستین نامزدهای احتمالی
داشتن زندگی فرازمینی در خود است که انسان از وجود آن آگاهی یافته است .در
ضمن آخرین نتایج این برنامه فضایی نشان میدهد تعدادی از ستارههای
موجود در کهکشان راه شیری ،قد ،قواره و مشخصات نزدیک به خورشید
منظومه خورشیدی ما را دارند .در واقع با یک حساب سرانگشتی رقمی
باالتر از  ۱۰میلیارد ستاره شبیه خورشید در کهکشان ما وجود دارد که
ممکن است سیارههای مشابه زمین داشته باشند.

منابع این بخش از پرونده :زومیت  ،دیجی روindependent ،

اسپیس ایکس
رویای سفر ارزان به فضا

سفر بیبازگشت
و خارجشدن از زمین

آپولو 13
یک شکست موفقیتآمیز!

بهکجا؟مریخ

بهکجا؟مریخ

بهکجا؟ماه

پروژه «مارس یک» که توسط یک شرکت هلندی طرحریزی
شده و دنبال میشود ،یکی از مهمترین برنامههای بشر تا
کنون برای سکونت در فضا بوده است .این شرکت با ثبت
نام از همه داوطلبان باالی  18سال ،از آن ها دعوت کرد که
در صورت تمایل به این پروژه بپیوندند و مریخ را برای ادامه
زندگی خودشان انتخاب کنند .مریخ از این نظر انتخاب
شد که نزدیکترین سیار ه از نظر شرایط زندگی به کره
زمین است ،البته در بین سیاراتی که تا کنون شناختهایم.
این برنامه به این دلیل بیبازگشت نامیده میشود که هنوز
دانشمندان علوم هوافضا به فناوری الزم برای بلند شدن
ایمن فضاپیما از سطح سیاره مریخ دست پیدا نکردهاند.
با فراخوان این برنامه  202هزار نفر به آن پیوستند که با
گذشتن از بررسیها و غربالگر یهای مختلف درنهایت
 100نفر از سراسر جهان با این طرح همراه باقی ماندهاند.
طبق برنامهریزی انجام شده با هفت سال آموزش احتماال
در سال  2032تعدادی از این افراد راهی مریخ خواهند
شد .سفری که هفت ماه از زمین تا فــرود بر مریخ طول
خواهد کشید و سرآغاز فصلی تازه در اکتشافات و طرحهای
فضایی خواهد بود.

 ۱۱آوریل سال ۱۹۷۰وقتی آپولو 13با غرش موشک ساترن
 ۵ماموریت اش را آغاز کرد  ،همه چیز خوب پیش میرفت و به
نظرمیرسیدیکماموریتفضاییدیگرباموفقیتپیشبرود.
پیش از این آپولو  11و آپولو  12بر ماه فرود آمده بودند و به نظر
می رسید این کار در حال تبدیل شدن به کاری
معمولی است .زمان میگذشت و فضاپیما به
ماه نزدیک و نزدیکتر میشد .دیگر فاصله
چندانیتاماهباقینماندهبودوفضاپیماحدود
 ۳۲۰هزار کیلومتر از زمین فاصله داشت که
صدای یک انفجار و لرزش ناشی از آن همه چیز را
تغییر داد .چراغهای هشدار فضاپیما روشن شده
بود و بخشی از جریان برق و نور فضاپیما نیز از کار
افتاده بود« .هیوستون ،ما این جا با یک مشکل
مواجه شدیم»؛ جملهای که جک سویگرت به مرکز
کنترلماموریتمخابرهکردوآغازگرماجرایینفسگیربرای
فضانوردانومتخصصانمرکزکنترلبود.اندکیپسازانفجار
برنامه فرود بر سطح ماه لغو شد .اما این مسئله در مقابل حفظ
جان فضانوردان و بازگشت آنها به زمین مشکلی بیاهمیت
بود.بازگشتاینفضاپیماآنقدربهچالشبزرگجهانیتبدیل
شده بود که در یکی از روزنامههای آن روزهای تهران خبر
عجیب پهن شدن سفره نذری توسط یک شهروند تهرانی
برای بازگشت موفقیت آمیز آپولو  13منتشر شد!
سرانجام  ۱۷آوریــل  ۱۹۷۰سه فضانورد این
ماموریت سخت بر سیاره مادریشان در سالمت
قدمگذاشتند.فضانوردانیکهموفقبهفرودبرسطح
ماهنشدند،امابازگشتموفقیتآمیزآنهابهزمینبرای
همهیکپیروزیبزرگوشگفتانگیزبود.

یکی از مشکالت سفر به فضا در تمام این سال ها هزینههای باالی آن
بوده است .در این شرایط ،شرکت خصوصی اسپیس ایکس که سال
 2002توسط ایالن ماسک تاسیس شده ،هدفش را تحقق رویای
سفر ارزان به فضا اعالم کرده است .این شرکت تاکنون یک گروه دو
و یک گروه چهار نفره را از زمین به ایستگاه بینالمللی فضایی که در
مدار 330تا 435کیلومتری زمین در حرکت است ،با موفقیت اعزام
کرده است .یکی از مهمترین برنامههای این شرکت اعزام انسان به
مریخ بوده که بارها در سخنان ایالن ماسک بر آن تاکید شده است.
هدف ابتدایی این شرکت اعزام انسان در سال  2023بود .سپس
در دسامبر  2020مدیر اجرایی این شرکت از تحقق این برنامه در
سال  2026خبر داد .البته کارشناسان فضایی معتقدند احتماال
این برنامه تا قبل از سال  2030امکان پذیر نباشد .ایالن ماسک
البته همیشه از خطرات این سفر هم صحبت کرده ،بهطوری که در
یکی از اظهارات اخیرش درباره این سفر گفته« :گرچه سفری دشوار
و خطرناک است که امکان دارد زنده نمانید اما یک ماجراجویی
باشکوه است که جذاب به نظر میرسد».
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برای پیشبینی نتایج 2 ،فرمول وجود دارد
پیشبینی نتایج بازیهای فوتبال روزبهروز بیشتر به فضاهای علمی راه می یابد اما همچنان
ادعای این که میتوان نتایج بازیهای فوتبال را به طور قطعی پیشبینی کرد ،بیش از اندازه
اغراقآمیز است .بیشترین مدلهای مربوط به پیشبینی فوتبال در علوم دانشگاهی ،مدلهایی
هستند که از علم ریاضیات و احتماالت کمک میگیرند .در این فضا ،برای پیشبینی نتیجه یک
بازی فوتبال دو فرمول یا رویکرد وجود دارد.
پیشبینی برد ،باخت یا تساوی
1
یکی اینکه فقط یکی از سه حالت برد  ،باخت یا تساوی انتخاب شود .مدل انتخابی در این
حالت،رگرسیونمعمولینامدارد.نتیجهاینمدلپیشبینیاحتمالبرد ،باختیاتساویخواهد
بود .با کمک این فرمول ،احتمال هر یک از سه حالت نتیجه بازی بررسی میشود .برای این منظور
باید از اطالعات هر دو تیم استفاده کرد .برای مثال ،اگر تیمی بازی آخر خود را برده باشد ،در برابر
تیمی که بازی آخر خود را باخته باشد ،احتمال بیشتری دارد که این بازی را هم ببرد .به همین
ترتیب ،تیمی که در ردهبندیها جایگاه باالتری دارد  ،شانس بیشتری برای برد دارد.
پیشبینی تعداد گلهای بازی
2
رویکرد دوم بر خالف رویکرد قبلی ،غیرمستقیم است و تحلیلگر به طور دقیق نتیجه را
پیشبینی میکند .در این مدل تحلیلگر به طور دقیق احتمال گل زدن هر تیم را بررسی میکند،
سپسبراساسمجموعنتایجبهدستآمدهازاینپیشبینی،برد،باختیاتساویراپیشبینیمیکند.
معیارهاییکهدراینحالتبررسیمیشود،نسبتبهشیوهقبلیبهجزئیاتبیشترحساساست.به
طورمثالدراینفرمولاینمعیارهابررسیمیشود:محلبازیکهدرخانهکدامتیمیازمینبیطرف
بوهوایمحلبازیدرزمانبرگزاریمسابقهباشیوهبازیکدامتیمسازگارتراست،بررسی
است،آ 
نتایجبازیهایرودررویدوتیمدرپنجسالگذشته،میزانونحوهتغییرجایگاهدوتیمدرجدولدر
 12ماهگذشته،سیستمبازیدوتیمواینکهمعموالدرتقابلاینسیستمهاچهنتایجیبهدستآمده،
میزانارزشبازیکناندوتیم،میزانسرمایهباشگاهها،سابقهمربیانوکادرفنیدوتیمو....
استاد دانشگاهی که قهرمان جامجهانی  2010را پیشبینی کرد
شاید بپرسید که آیا این فرمولها ،قابل اعتماد هستند یا نه؟ برای پاسخ به این سوال باید برگردیم
به سال  2009میالدی ،جایی که دکتر «یان مکهیل» استاد اقتصاد دانشگاه سلفورد بر اساس
فرمول دوم یعنی پیشبینی تعداد گلهای بازی و بعد از بررسی  9هزار
بازی بینالمللی طی هشت سال گذشته و شبیهسازی یکصدهزار
بازی جام جهانی سال  ،2010قهرمان مسابقات را چند ماه مانده
به شروع آن ماراتن نفسگیر پیشبینی کرد .او با انتشار یک جدول
که از پارامترهای مختلف تشکیل شده بود ،جایگاه تیمها را در پایان
مسابقات مشخص کرده بود .هرچند آن زمان بسیاری از متخصصان
و کارشنا سهای فوتبالی ،دو تیم فینالیست جــام را برزیل و فرانسه
میدانستند ،او با فرمول هایش پیشبینی کرد که در نهایت ،اسپانیا
جام جهانی  2010را تصاحب خواهد کرد و گفت برای آنکه درستی
یا نادرستی این مدل مشخص شود ،کافی است تا روز دیدار فینال صبر
کنید! در فینال جام جهانی  ،2010اسپانیا موفق شد با یک گل از سد هلندی که
برزیل را حذف کرده بود ،بگذرد و قهرمان جهان شود.
شانس  64/19درصدی پرسپولیس و  35/80درصدی سپاهان
براساسفرمولاولیکهمطرحشدیعنیفقطپیشبینیبرد،باختیاتساویسهتیماول
لیگ ۸۱،حالتمختلفبرایمعرفیقهرمانلیگایرانوجودداردکهدراینگزارش
تالش شده به شکلی کامال ساده ،حاالت مختلف آن بررسی شود .از  ۸۱حالت
موجود ،بیش از ۶۴درصد آن حکم به قهرمانی پرسپولیس میدهند .به عبارتی
سرنوشتپرسپولیسدردستخوداینتیماستوکسبسهپیروزی،پنجمین
قهرمانی متوالی را به نام این تیم میزند .طبق جدولی که در باالی
صفحهچاپشدهو مشاهدهمیکنید،تاقبلازشروع اینهفتهشانس
پرسپولیس برای قهرمانی  64/19درصد ،سپاهان  35/80درصد و
استقالل 0/01درصداست.

