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Hutan Tropis dan Daerah Dibuka Lahan Klasifikasinya
Data penelitian dari antariksa yang sinergis.

Hutan tropis tipenya dan tumbuhan jenisnya yang membedakannya dan
klasifikasinya di daerah luar yang dibuat efisien dari antariksa.

Dengan gambaran satelit yang optis1 dan radar serta teknik digital yang cerdik suatu
serinya yang kami memiliki, peta-peta indah kami buatkan, bagi membantu
pengelolaan hutan. Ahli kehutanan mau tahu apa maksudnya. Kepala kebijakan mau
tahu yang apa dibicara ahli kehutunan. Karena itu.

• Hutan tropis klasifikasinya dibuat
tradisional dengan kerja lapangan luar,
oleh ahli pohon dalam kelompok kerja
yang merintis jalan di vegetasi padat, dan
sering kali pulang ke pangkalan mereka
sesudah berbagai bulan. Sekarang ini
bumi pemeriksaan digitalnya, tidak lagi
memerlukan banyak tenaga orang,
memberikan pemecahan yang biaya-
efisien, dalam waktu singkat.

Mengklasifikasikan hasilnya tidak terke-
na  banyak ahli berbagai penafsirannya,
tetapi tak terkalahkan transparan.

• Namun suatu penelitian dari antariksa
mengulangi kemungkinannya barangkali
terbaik. Sehingga itu bisa digunakan di
dalam  pemonitoran atau pedeteksian
perubahan prosedurnya yang mungkin
terjadi.

•   Hutan peta-peta digitalnya adalah
geocoded dan GIS-compatible, sehingga
gejala yang ditentukan tempat dengan
GPS, misalnya data kerja lapangan, bisa
dimasukkan ke dalam GIS.

DDelta sungai Nigernya. Warna kompositnya di
sebelah atas kiri, dibuat dari Landsat terusan 4, 5
dan X-SAR dari udara, dipakai untuk menjadi
klasifikasi hutan  petanya yang di bawah kanan.
Hutan tipenya cat berbagai nuansa warna hijau;
bidang tanah cat kuning dan oranye; desa cat
merah. Skala 1: 140.000.

Guyana dataran pantainya. Warna kompositnya
dibuat dari gambaran yang multiresolusi C-SAR
dari utara. Sawah dalam perkembangan berbagai
tahapannya. Skala 1:200.000. Gambaran  CCRS2

yang sederhana, dari ESA3.

•  Pembedaan dan pemetaan dari daerah
yang digunakan orang didasarkan teknik
yang berhubungan dengan bidang
kehutunan.

• Hutan petanya bisa dicocok dengan
setiap data geografis yang lain – asal
diberikan dalam proyeksi peta yang
sekarang, misalnya Transverse Mercator
– seperti peta jalanan, hydrologis,
pemakaian daratan dan timber volume,
atau Digital Elevation Models (DEM’s).

1) dengan sinar yang terlihat. 2) Canada Centre for
Remote Sensing 3) European Space Agency.
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