
سامانه گوگل ارث انجین چیست؟
گــوگل ارث انجیــن بــراي اولیــن بــار در تاریــخ دســامبر 
۲010 توســط شــرکت گــوگل راه انــدازي شــد، تــا ایــن 
ــري  ــدازه گی ــاف و ان ــارت، اکتش ــراي نظ ــکان را ب ام
ــک  ــامانه ی ــن س ــد. در ای ــم کن ــي فراه ــرات جهان تغیی
دیتابیــس بــزرگ از اطاعــات و تصاویــر مختلــف دنیــا 
ــی  ــوان آن را فراخوان ــانی می ت ــه آس ــه ب ــود دارد ک وج
ــن امــکان مشــاهده  ــل کــرد. همچنی ــه و تحلی و تجزی
ســریع داده هــا بــا قابلیــت بزرگنمایــي، تغییــر مــکان در 
هــر نقطــه از کــره زمیــن و اســتفاده از داده هــاي ســري 
ــان را  ــول زم ــرات در ط ــي تغیی ــت بررس ــي جه زمان
ــه حــوزه  ــدان ب ــن پلتفــرم عاقه من ــد. ای فراهــم مي کن
ــا از زیرســاخت هاي  ــادر مي ســازد ت ســنجش از دور را ق
ــراي  ــوگل ب ــرکت گ ــد ش ــیار قدرتمن ــباتي بس محاس

تجزیــه و تحلیــل تصاویــر موجود اســتفاده کنند. ســامانه 
 ENVIو GIS ارث انجیــن ماننــد نــرم افزارهایــي از قبیــل
ــه  ــا ک ــت! از آن ج ــد نیس ــتفاده کرده ای ــر اس ــه قبل ت ک
ارث انجیــن یــک ســامانه مبتنــي برفضــاي ابري اســت، 
فــوق العــاده قدرتمنــد و شــگفت انگیــز اســت. از جملــه 
ــان برنامــه  ــه زب پیش نیازهــاي ایــن ســامانه، آشــنایي ب
ــنجش  ــش س ــون و دان ــکریپت، پایت ــاوا اس ــي ج نویس
ــن  ــه جدیدتری ــازي ب ــامانه نی ــن س ــت. در ای از دور اس
ــت و  ــا نیس ــرم افزاره ــن ن ــا جدیدتری ــگرها ی پردازش
ــان کــم  ــاز، محقق ــن امتی ــه موجــب برخــورداری از ای ب
ــکان  ــم، ام ــان ه ــن کشــورهای جه ــد در فقیرتری درآم
بهره منــدی از قابلیــت تجزیــه و تحلیل هــاي پیشــرفته 
ایــن نــرم افــزار را هماننــد محققــان کشــورهای توســعه 

یافتــه جهــان دارنــد. 

حانیه رضایی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست گرایش 
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معرفی سامانه گوگل ارث انجین
)Google Earth Engine(  
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نحــوه عملکــرد گــوگل ارث انجیــن در 
ENVI مقایســه بــا نــرم افــزار

ــرم  ــا در ن ــام پردازش ه ــد انج ــه رون ــي ب ــد نگاه بیایی
ــرم  ــل ن ــن قبی ــم: در ای ــد ENVI بیندازی ــزاري مانن اف
افزارهــا ابتــدا کاربــر تصاویــر مــورد نیــاز را تهیــه 
کــرده، ســپس تصویــر را بــه نــرم افــزار معرفــي، پیــش 
انجــام داده و در آخــر پردازش هــاي  را  پردازش هــا 
نهایــي انجــام مي گیــرد. امــا واضــح اســت کــه انجــام 
چنیــن مراحلــي مشــکاتي در پــي خواهــد داشــت کــه 
از مهم تریــن آن هــا می تــوان بــه میــزان دسترســي بــه 
داده هــاي مــورد نیــاز، نیــاز بــه سیســتم هاي پردازشــگر 
ــش  ــا و انجــام پی ــودن پردازش ه ــر ب ــد، وقت گی قدرتمن
ــل تصحیحــات جــوي کــه دقــت  ــي از قبی پردازش های
کافــي را نخواهنــد داشــت، اشــاره کــرد. عــاوه بــر موارد 
بــاال، فــرض کنیــد کاربــر مي خواهد یــک مطالعــه مانند 
تغییــرات آب و هوایي در ســطح کشــوري انجــام دهد، در 
ایــن صــورت نیــاز بــه صــرف هزینه، زمــان و جمــع آوري 
حجــم زیــادي از اطاعــات خواهــد بــود کــه دسترســي 
ــیاري  ــن بس ــت. همچنی ــاده نیس ــز س ــا هرگ ــه آن ه ب
ــن  ــه ای ــده اند ک ــده نش ــال دی ــه ح ــا ب ــر ت از تصاوی
ــا  ــرار مي دهــد. ام ــار عمــوم ق ســامانه، آن هــا را در اختی
حــاال بــا در اختیــار داشــتن چنیــن گنجینــه ارزشــمندي 
ــل  ــر قاب ــاي غی ــام کاره ــه انج ــادر ب ــدان ق عاقه من
تصــوري ماننــد اســتفاده از زیرســاخت هاي محاســباتي 
گــوگل خواهنــد بــود کــه زمــان را بــراي انجــام تجزیــه 
ــا  ــال، ب ــوان مث ــه عن ــد.  ب ــش می ده ــل کاه و تحلی
اجــراي تجزیــه و تحلیــل در هــزاران سیســتم پردازشــگر 
قدرتمنــد، اکنــون فعالیت هــاي بزرگــي بــراي اولیــن بــار 
امــکان پذیــر اســت. ویژگي هــاي جدیــدي کــه تجزیــه 
و تحلیــل را بســیار ســاده مي کنــد، ماننــد ابزارهایــي کــه 
بــا از بیــن بــردن ابرهــا و تیرگــي تصاویــر، آن هــا را پیش 
پــردازش مي کننــد. وجــود یــک بایگانــي داده بــزرگ از 
تصاویــر Landsat و ASTER بــدون نیــاز بــه مصــرف دیتا 
بــراي دریافــت آن هــا، همــکاري و اســتاندارد ســازي بــا 
ایجــاد بســتر مشــترک بــراي تجزیــه و تحلیــل داده هاي 

جهانــي.
یــک بــاور اشــتباه! گــوگل ارث همــان گــوگل 

ارث انجیــن اســت!
 Google Earth  بســیاری از کاربــران تصور می کننــد کــه
Engine  بــا Google Earth یکســان اســت، امــا چنیــن 

نیســت. بــا اســتفاده از Google Earth  می توانیــد تمامــی 
مناطــق، پوشــش ها و کاربری هــای ســطح زمیــن را بــا 
جزییــات مکانــی بــاال بصــورت دو بعــدی و ســه  بعــدی 
مشــاهده کــرده و تحلیــل نماییــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه ســامانه Google Earth  Engine یــک ابــزار قدرتمند 
ســنجش از دور بــرای اســتخراج اطاعــات کاربــردی از 
تصاویــر ماهــواره ای اســت. در حقیقــت، با اســتفاده از این 
ــای  ــواع پردازش ه ــود ان ــد ب ــادر خواهی ــما ق ــامانه ش س
ــن  ــف ســطح زمی ــای مختل ــر روی پدیده ه ــی را ب طیف
بــا داده هــای ماهــواره ای متفــاوت انجــام دهیــد، درحالــی 
کــه گــوگل ارث و گــوگل ارث انجیــن شــباهت بســیاری 
نســبت بــه یکدیگــر دارنــد امــا گــوگل ارث تنهــا تامیــن 
کننــده بخشــی از داده هــا و قابلیت هایــی اســت کــه در 
ــه  ــود. البت ــتفاده می ش ــن اس ــوگل ارث انجی ــامانه گ س
ذکــر ایــن نکتــه نیــز مهــم اســت کــه از تصاویــر گوگل 
ارث در ســامانه گــوگل ارث انجیــن اســتفاده می شــود تــا 
بعضــی از تحلیل هــا انجــام بگیــرد. با اســتفاده از ســامانه 
گــوگل ارث انجیــن شــما قــادر بــه انجــام انــواع پروژه ها 
از مقیــاس محلــی تــا جهانــی خواهیــد بــود. بــه صــورت 
دقیق تــر، گــوگل ارث انجیــن شــما را قــادر می ســازد تــا 
پردازش هایــی از تــوان تفکیــک مکانــی 10 متــر تــا چند 
ــه  ــواع مکان هــا در ســطح زمیــن ب ــرای ان کیلومتــر را ب
انجــام برســانید. برخــی از کاربــران ســنجش از دور تصور 
می کننــد کــه ایــن ســامانه تنهــا در مقیــاس بیــن المللی 
مناســب اســت امــا ایــن فرضــی اشــتباه اســت و شــما 
می توانیــد بــه کمــک ایــن نــرم افــزار، انــواع پروژه هــای 
ســنجش از دور را در مقیــاس یــک شــهر تــا کل جهــان 

به انجــام برســانید. 
آیا گوگل ارث انجین دقیق است؟

یکــی از بیشــترین ســواالتی کــه کاربــران در ایــن ارتباط 
بــا ایــن ســامانه دارنــد، در ارتبــاط بــا دقــت پردازش هــای 
گــوگل ارث انجیــن اســت. در حقیقــت دقــت پردازش هــا 
ــن ســامانه  ــواره ای اســت. در ای ــی از داده هــای ماه تابع
ــر  ــر روی تصاوی ــا را ب ــواع پردازش ه ــد ان ــما می توانی ش
ــد  ــی مانن ــا دقت ــگان، ب ــورت رای ــه ص ــواره ای ب ماه
پردازش هــای تحــت دســکتاپ بــه انجام برســانید. شــما 
می توانیــد همــان تصاویــر کــه در ســایت USGS  ارایــه 
می شــود را بــا همــان شناســه در ایــن ســامانه فراخوانــی 
کنیــد. پــس می تــوان گفــت تفاوتــی بیــن ایــن دو وجود 

نــدارد.
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در سامانه گوگل ارث انجین چه  تصاویری را 
می توان پردازش کرد؟

بــه طــور کلــی تمامــی ســنجنده هایی کــه بــه صــورت 
ــوان  ــوند را می ت ــه می ش ــا ارای ــی دنی ــگان در تمام رای
مــورد پــردازش قــرار داد، کــه شــامل تصاویــر ماهــواره 
ــر ماهــواره  ــر ماهــواره ســنتینل، تصاوی لندســت، تصاوی
اســتر، تصاویــر ماهــواره مودیــس، تصاویــر ماهــواره نــوا 

و ... می باشــد.
درچه فرمت هایی می توان اطالعات آن را ذخیره کرد 

و در کجا؟
 KML و TIFF ــت ــا فرم ــات ب ــره اطاع ــکان ذخی ام
وجــود دارد و می توانیــد ایــن اطاعــات را در گــوگل 

ــد. ــره و از آن اســتفاده کنی ــان ذخی ــو خودت درای

کاربردهای سامانه گوگل ارث انجین 
از ســال ۲01۸ میــادی تــا کنــون، در بیــش از 1۵۸ 
ژورنــال علمــی در ســطح جهــان از گــوگل ارث 
انجیــن بــرای انجــام کارهــای علمــی اســتفاده شــده 
اســت. بــا وجــود آن کــه ســامانه گــوگل ارث انجیــن، 
بــه صــورت متــن بــاز عرضه شــده امــا در کشــورهای 
ــه، بســیار بیشــتر از کشــورهای درحــال  توســعه یافت
ــه کار  ــی ب ــای علم ــام پروژه ه ــرای انج ــعه ب توس

ــود.  ــرده می ش ب
از کاربردهــای گــوگل ارث انجیــن می تــوان بــه 
پایــش پوشــش گیاهــی، تولیــد نقشــه مراتــع و 
پایــش آن، تولیــد نقشــه نــوع کشــت، تولیــد نقشــه 
کاربــری اراضــی، تولیــد نقشــه ســیل، تولیــد نقشــه 
پیــش بینــی ســیل، تولیــد نقشــه خشکســالی، تولیــد 
ــه آب  ــد نقش ــهری، تولی ــی ش ــره حرارت ــه جزی نقش
ــرد. ــا اشــاره ک ــاالب ه ــد نقشــه ت ــرف و تولی ــادل ب مع
مزایای استفاده  از سامانه گوگل ارث انجین 

چیست؟
ــازد  ــادر می س ــران را ق Google Earth Engine کارب

تــا بــر روی حجــم زیــادی از داده هــا بــدون نیــاز بــه 
ــام  ــود را انج ــبات خ ــدرت، محاس ــتم های پرق سیس
ــن  ــر مشــاهده زمی ــش دسترســی فراگی ــد. افزای دهن
در ایــن مقیــاس تــا پیــش از ایــن، غیــر قابــل تصــور 
ــن  ــک ای ــه کم ــال ب ــوان مث ــه عن ــت. ب ــوده اس ب
برنامــه، در چنــد ثانیــه می توانیــد ۵000 تصویــر 
ماهــواره ای را فراخوانــی و بــه صــورت پیوســته 

بــه  آن هــا  روی  بــر  را  مختلفــی  پردازش هــای 
انجــام برســانید. در واقــع توانایــی بســیار باالیــی در 
ــت،  ــوان گف ــاید بت ــی دارد و ش ــری زمان ــل س تحلی
ــت.  ــن اس ــزار همی ــرم اف ــن ن ــی ای ــن ویژگ مهم تری
ــه  ــران ب ــا دیگ ــای آن را ب ــوان کده ــن می ت همچنی
ــواع داده هــای  ــن ســامانه از ان اشــتراک گذاشــت. ای
ــورت  ــه ص ــروزه  ب ــه ام ــردی ک ــواره ای پرکارب ماه
ــه  ــد. ب ــتیبانی می کن ــود پش ــه می ش ــگان عرض رای
عنــوان مثــال تمامــی تصاویــر ماهــواره ای لندســت، 
ــامانه  ــن س ــره در ای ــس و غی ــتر، مودی ــنتینل، اس س
ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــردازش اس ــتفاده و پ ــل اس قاب
ــت ــتری )فرم ــای رس ــد داده ه ــر می توان ــر کارب ه
TIFF( و وکتــوری )فرمــت shp( مــورد نظــر خــود را 

در آن آپلــود نمــوده و پــردازش کنــد. یکــی دیگــر از 
ــک  ــوان ی ــه عن ــن سیســتم ب ــای ای ــن مزای مهم تری
ســامانه پردازشــی متــن بــاز قدرتمنــد در ســنجش از 
دور، امــکان نوشــتن مقــاالت معتبــر جهانــی اســت. 
 ENVI ــزار ــرم  اف ــتفاده از ن ــا اس ــال ب ــوان مث ــه عن ب
 IEEE  نمی توانیــد مقالــه ای در مجــات معتبــر ماننــد
ــه  ISPRS , و Remote Sensing of Environment  ب

ــده  ــرک ش ــورت ک ــه ص ــه ب ــانید چراک ــاپ برس چ
ــوگل ارث  ــا در گ ــرد، ام ــرار می گی ــان ق در اختیارت

ــدارد. ــود ن ــی وج ــن محدودیت ــن چنی انجی
نحوه استفاده از این سامانه

ــوگل  ــامانه گ ــد وارد آدرس س ــی می توانی ــه راحت ب
https://earthengine.google.( ارث انجیــن شــوید
com( و در آن جــا بــر اســاس اکانــت جیمیــل خــود 

ثبــت نــام کنیــد و از ایــن ســامانه بــه صــورت 
ــد.  ــتفاده بفرمایی ــگان اس رای
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