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سامانه گوگل ارث انجین چیست؟
گــوگل ارث انجيــن بــراي اوليــن بــار در تاريــخ دســامبر
 2010توســط شــرکت گــوگل راه انــدازي شــد ،تــا ايــن
امــکان را بــراي نظــارت ،اکتشــاف و انــدازه گيــري
تغييــرات جهانــي فراهــم کنــد .در ایــن ســامانه یــک
دیتابیــس بــزرگ از اطالعــات و تصاویــر مختلــف دنیــا
وجــود دارد کــه بــه آســانی میتــوان آن را فراخوانــی
و تجزیــه و تحلیــل کــرد .همچنيــن امــکان مشــاهده
ســريع دادههــا بــا قابليــت بزرگنمايــي ،تغييــر مــکان در
هــر نقطــه از کــره زميــن و اســتفاده از دادههــاي ســري
زمانــي جهــت بررســي تغييــرات در طــول زمــان را
فراهــم ميکنــد .ايــن پلتفــرم عالقهمنــدان بــه حــوزه
ســنجش از دور را قــادر ميســازد تــا از زيرســاختهاي
محاســباتي بســيار قدرتمنــد شــرکت گــوگل بــراي

تجزيــه و تحليــل تصاويــر موجود اســتفاده کنند .ســامانه
ارث انجيــن ماننــد نــرم افزارهايــي از قبيــل  GISوENVI
کــه قبلتــر اســتفاده کردهایــد نيســت! از آن جــا کــه
ارث انجيــن يــک ســامانه مبتنــي برفضــاي ابري اســت،
فــوق العــاده قدرتمنــد و شــگفت انگيــز اســت .از جملــه
پيشنيازهــاي ايــن ســامانه ،آشــنايي بــه زبــان برنامــه
نويســي جــاوا اســکريپت ،پایتــون و دانــش ســنجش
از دور اســت .در ايــن ســامانه نيــازي بــه جديدتريــن
پردازشــگرها يــا جديدتريــن نــرم افزارهــا نيســت و
بــه موجــب برخــورداری از ایــن امتیــاز ،محققــان کــم
درآمــد در فقيرتريــن کشــورهای جهــان هــم ،امــکان
بهرهمنــدی از قابلیــت تجزيــه و تحليلهــاي پيشــرفته
ایــن نــرم افــزار را هماننــد محققــان کشــورهای توســعه
یافتــه جهــان دارنــد.

زﯾـﺴــﺖ ﺳـﭙــﻬﺮ

نحــوه عملکــرد گــوگل ارث انجیــن در
مقایســه بــا نــرم افــزار ENVI
بياييــد نگاهــي بــه رونــد انجــام پردازشهــا در نــرم
افــزاري ماننــد  ENVIبيندازيــم :در ايــن قبيــل نــرم
افزارهــا ابتــدا کاربــر تصاويــر مــورد نيــاز را تهيــه
کــرده ،ســپس تصويــر را بــه نــرم افــزار معرفــي ،پيــش
پردازشهــا را انجــام داده و در آخــر پردازشهــاي
نهايــي انجــام ميگيــرد .امــا واضــح اســت کــه انجــام
چنيــن مراحلــي مشــکالتي در پــي خواهــد داشــت کــه
از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه ميــزان دسترســي بــه
دادههــاي مــورد نيــاز ،نيــاز بــه سيســتمهاي پردازشــگر
قدرتمنــد ،وقتگيــر بــودن پردازشهــا و انجــام پيــش
پردازشهايــي از قبيــل تصحيحــات جــوي کــه دقــت
کافــي را نخواهنــد داشــت ،اشــاره کــرد .عــاوه بــر موارد
بــاال ،فــرض کنيــد کاربــر ميخواهد يــک مطالعــه مانند
تغييــرات آب و هوايي در ســطح کشــوري انجــام دهد ،در
ايــن صــورت نيــاز بــه صــرف هزينه ،زمــان و جمـعآوري
حجــم زيــادي از اطالعــات خواهــد بــود کــه دسترســي
بــه آنهــا هرگــز ســاده نيســت .همچنيــن بســياري
از تصاويــر تــا بــه حــال ديــده نشــدهاند کــه ايــن
ســامانه ،آنهــا را در اختيــار عمــوم قــرار ميدهــد .امــا
حــاال بــا در اختيــار داشــتن چنيــن گنجينــه ارزشــمندي
عالقهمنــدان قــادر بــه انجــام کارهــاي غيــر قابــل
تصــوري ماننــد اســتفاده از زيرســاختهاي محاســباتي
گــوگل خواهنــد بــود کــه زمــان را بــراي انجــام تجزيــه
و تحليــل کاهــش میدهــد .بــه عنــوان مثــال ،بــا
اجــراي تجزيــه و تحليــل در هــزاران سيســتم پردازشــگر
قدرتمنــد ،اکنــون فعاليتهــاي بزرگــي بــراي اوليــن بــار
امــکان پذيــر اســت .ويژگيهــاي جديــدي کــه تجزيــه
و تحليــل را بســيار ســاده ميکنــد ،ماننــد ابزارهايــي کــه
بــا از بيــن بــردن ابرهــا و تيرگــي تصاويــر ،آنهــا را پيش
پــردازش ميکننــد .وجــود يــک بايگانــي داده بــزرگ از
تصاويــر  Landsatو  ASTERبــدون نيــاز بــه مصــرف ديتا
بــراي دريافــت آنهــا ،همــکاري و اســتاندارد ســازي بــا
ايجــاد بســتر مشــترک بــراي تجزيــه و تحليــل دادههاي
جهانــي.
یــک بــاور اشــتباه! گــوگل ارث همــان گــوگل
ارث انجیــن اســت!
بســیاری از کاربــران تصور میکننــد کــه Google Earth
 Engineبــا  Google Earthیکســان اســت ،امــا چنیــن

نیســت .بــا اســتفاده از  Google Earthمیتوانیــد تمامــی
مناطــق ،پوش ـشها و کاربریهــای 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 Engineیــک ابــزار قدرتمند
ســنجش از دور بــرای اســتخراج اطالعــات کاربــردی از
تصاویــر ماهــوارهای اســت .در حقیقــت ،با اســتفاده از این
ســامانه شــما قــادر خواهیــد بــود انــواع پردازشهــای
طیفــی را بــر روی پدیدههــای مختلــف ســطح زمیــن
بــا دادههــای ماهــوارهای 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 دادههــا و قابلیتهایــی اســت کــه در
ســامانه گــوگل ارث انجیــن اســتفاده میشــود .البتــه
ذکــر ایــن نکتــه نیــز مهــم اســت کــه از تصاویــر گوگل
ارث در ســامانه گــوگل ارث انجیــن اســتفاده میشــود تــا
بعضــی از تحلیلهــا انجــام بگیــرد .با اســتفاده از ســامانه
گــوگل ارث انجیــن شــما قــادر بــه انجــام انــواع پروژهها
از مقیــاس محلــی تــا جهانــی خواهیــد بــود .بــه صــورت
دقیقتــر ،گــوگل ارث انجیــن شــما را قــادر میســازد تــا
پردازشهایــی از تــوان تفکیــک مکانــی  ۱۰متــر تــا چند
کیلومتــر را بــرای انــواع مکانهــا در ســطح زمیــن بــه
انجــام برســانید .برخــی از کاربــران ســنجش از دور تصور
میکننــد کــه ایــن ســامانه تنهــا در مقیــاس بیــن المللی
مناســب اســت امــا ایــن فرضــی اشــتباه اســت و شــما
میتوانیــد بــه کمــک ایــن نــرم افــزار ،انــواع پروژههــای
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 پردازشهــای
گــوگل ارث انجیــن اســت .در حقیقــت دقــت پردازشهــا
تابعــی از دادههــای ماهــوارهای اســت .در ایــن ســامانه
شــما میتوانیــد انــواع پردازشهــا را بــر روی تصاویــر
ماهــوارهای بــه صــورت رایــگان ،بــا دقتــی ماننــد
پردازشهــای تحــت دســکتاپ بــه انجام برســانید .شــما
میتوانیــد همــان تصاویــر کــه در ســایت  USGSارایــه
میشــود را بــا همــان شناســه در ایــن ســامانه فراخوانــی
کنیــد .پــس میتــوان گفــت تفاوتــی بیــن ایــن دو وجود
نــدارد.
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در سامانه گوگل ارث انجین چه تصاویری را
میتوان پردازش کرد؟
بــه طــور کلــی تمامــی ســنجندههایی کــه بــه صــورت
رایــگان در تمامــی دنیــا ارایــه میشــوند را میتــوان
مــورد پــردازش قــرار داد ،کــه شــامل تصاویــر ماهــواره
لندســت ،تصاویــر ماهــواره ســنتینل ،تصاویــر ماهــواره
اســتر ،تصاویــر ماهــواره مودیــس ،تصاویــر ماهــواره نــوا
و  ...میباشــد.
یتوان اطالعات آن را ذخیره کرد
تهایی م 
درچه فرم 
و در کجا؟

امــکان ذخیــره اطالعــات بــا فرمــت  TIFFو
وجــود دارد و میتوانیــد ایــن اطالعــات را در گــوگل
درایــو خودتــان ذخیــره و از آن اســتفاده کنیــد.
KML

زﯾـﺴــﺖ ﺳـﭙــﻬﺮ

10

کاربردهای سامانه گوگل ارث انجین
از ســال  ۲۰۱۸میــادی تــا کنــون ،در بیــش از ۱۵۸
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
توســعه یافتــه ،بســیار بیشــتر از کشــورهای درحــال
توســعه بــرای انجــام پروژههــای علمــی بــه کار
بــرده میشــود.
از کاربردهــای گــوگل ارث انجیــن میتــوان 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
نقشــه جزیــره حرارتــی شــهری ،تولیــد نقشــه آب
معــادل بــرف و تولیــد نقشــه تــاالب هــا اشــاره کــرد.
مزایای استفاده از سامانه گوگل ارث انجین
چیست؟
 Google Earth Engineکاربــران را قــادر میســازد
تــا بــر روی حجــم زیــادی از دادههــا بــدون نیــاز بــه
سیســتمهای پرقــدرت ،محاســبات خــود را انجــام
دهنــد .افزایــش دسترســی فراگیــر مشــاهده زمیــن
در ایــن مقیــاس تــا پیــش از ایــن ،غیــر قابــل تصــور
بــوده اســت .بــه عنــوان مثــال بــه کمــک ایــن
برنامــه ،در چنــد ثانیــه میتوانیــد  ۵۰۰۰تصویــر
ماهــوارهای را فراخوانــی و بــه صــورت پیوســته

پردازشهــای مختلفــی را بــر روی آنهــا بــه
انجــام برســانید .در واقــع توانایــی بســیار باالیــی در
تحلیــل ســری زمانــی دارد و شــاید بتــوان گفــت،
مهمتریــن ویژگــی ایــن نــرم افــزار همیــن اســت.
همچنیــن میتــوان کدهــای آن را بــا دیگــران بــه
اشــتراک گذاشــت .ایــن ســامانه از انــواع دادههــای
ماهــوارهای پرکاربــردی کــه امــروزه بــه صــورت
رایــگان عرضــه میشــود پشــتیبانی میکنــد .بــه
عنــوان مثــال تمامــی تصاویــر ماهــوارهای لندســت،
ســنتینل ،اســتر ،مودیــس و غیــره در ایــن ســامانه
قابــل اســتفاده و پــردازش اســت .از ســوی دیگــر
هــر کاربــر میتوانــد دادههــای رســتری (فرمــت
 )TIFFو وکتــوری (فرمــت  )shpمــورد نظــر خــود را
در آن آپلــود نمــوده و پــردازش کنــد .یکــی دیگــر از
مهمتریــن مزایــای ایــن سیســتم بــه عنــوان یــک
ســامانه پردازشــی متــن بــاز قدرتمنــد در ســنجش از
دور ،امــکان نوشــتن مقــاالت معتبــر جهانــی اســت.
بــه عنــوان مثــال بــا اســتفاده از نــرم افــزار ENVI
نمیتوانیــد مقالـهای در مجــات معتبــر ماننــد IEEE
 , ISPRSو  Remote Sensing of Environmentبــه
چــاپ برســانید چراکــه بــه صــورت کــرک شــده
در اختیارتــان قــرار میگیــرد ،امــا در گــوگل ارث
انجیــن چنیــن محدودیتــی وجــود نــدارد.

نحوه استفاده از این سامانه

بــه راحتــی میتوانیــد وارد آدرس ســامانه گــوگل
ارث انجیــن شــوید (https://earthengine.google.
 )comو در آن جــا بــر اســاس اکانــت جیمیــل خــود
ثبــت نــام کنیــد و از ایــن ســامانه بــه صــورت
رایــگان اســتفاده بفرماییــد.

