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  استیراد الصورة :

  :SPOT4) (في المثال صورة من القمر الصناعي 

  

)  حیث تكون الصورة  الخام غیر ١١٨٢٧٨الخام وھنا في مثالنا اسم الصورة  ( مسار الصورةونعطي 

  مرئیة  قبل االستیراد  

  : imag_01نفتح المجلد ونختار الملف 
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   اختیار ھذه الالحقة تظھر النافذة التالیة :وعند 

                          

تكون بأربع قنوات أي یسجل القمر سبوت األشعة  SPOTتظھر فیھا أربع قنوات (الصورة من نوع 

  )Green-Red-IR-SWIRالمنعكسة ضمن أربع نطاقات وھي 

  تعطیني  النافذة خیارین إلظھار الصورة:  

  (عرض بتدرجات الرمادي) Gray Scaleكل قناة بصورة منفردة: أختار  إظھار - ١

  . Load Bandأختار القناة التي أرید إظھارھا وأعطي أمر 

سأظھر فیما یلي القنوات األربع بشكل منفرد لتبیان االختالف في الصورة التي تعطیھا كل قناة وذلك  

  ) :(Bandالختالف  قیمة األشعة المنعكسة عن نفس الھدف في كل قناة 
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 )Red( الثانیة القناة 

 )Green( األولى القناة 
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 )NIRالقناة الثالثة (

 )SWIRالرابعة ( القناة
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   RGB Colorالصورة عبر ثالث أقنیة: أختار  إظھار - ٢

(التي تكون بأعلى قیمة عند  IRالقناة الثالثة أختار إذا أردت أن أعرض الصورة بانطباع قریب للحقیقة 

  انعكاس األشعة عن النبت ) وأعطیھا اللون األخضر 

  اللون األحمر كما في الشكل: )SWIRالقناة الرابعة (اللون األزرق، و )Red( القناة الثانیةوأعطي 

  :Load RGBوأعطي أمر 

  

  بعد استیراد الصورة وإظھارھا بشكل مرئي یجب حفظھا كالتالي:
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أحدد الصورة فأحصل على معلومات عنھا في نافذة العرض 

 المجاورة.

  أولي. یتم حفظ الصورة بإرجاع

 أو تغییر نظام اإلسقاطلمعرفة 
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  وبھذا أكون قد أكملت استیراد الصورة الخام  وحفظتھا بشكل صورة مرئیة، ولكن بصیغة  

 Digital Number (DN).  

  

  

مكان الحفظ من  أحدد

Choose             OK  

      

                    OKبعد تحدید الصورة أختار 




