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باستخذام برنامج االستشعار عن بعذ  خطوات إعذاد مصفوفة صور

 0202ايرداس
 

 أ.د. هحوذ تي عثذهللا الصالح

 الشٌاض -جاهعح الولك ععْد  - كلٍح اَداب -قغن الجغشافٍا 

 

عٌذها توتذ هٌطقح image mosaic )الوْصاٌك( ٌتن إعذاد هصـفْفح الصـْس الشقوٍح 

على أكثش هي صْسج. ّتجة اإلشاسج إلى أى القٍام تعولٍَ إعذاد أّ الوششّع الذساعح 

هصـفْفح الصـْس الشقوٍح ٌتطلة أّال تطثٍق غشٌقح التصحٍح الٌِذعً على الصْس الوشاد 

ّالوشجع  spheroidض ًفظ الوغقػ ّالوجغن االفتشاظً لألسٌكْى لِا أى ّ ،جوٍعِات

datum.  ًتاعتخذام تشًاهج االعتشعاس عي تعذ  إعذاد هصفْفح صْس خطْاخّفً ها ٌل

 0202اٌشداط
 

 جوٍعِا.تح جوٍع الصْس الوشاد شاشالّتعشض على  0202تشًاهج اٌشداط ٌفتح  (0

 

 
 

 

ج )هشتررع فررتح هلررظ لتنِررش ًافررز ٌعررغػ علررى ع هررح لعررشا الصررْس علررى الشاشررح  (0

 .Select Layer To Addحْاس( 
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أحرذ هلفراخ الصرْس الورشاد اعرتخذاهِا  )ٌٌشػ( ٌتن اختٍاس Select Layer To Add ًافزجفً  (3

 .Raster Optionsثن ٌعغػ على أهش  إلعذاد الوصفْفح ّرلك تْظع الوْشش علٍَ
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 Background ٌٌّشرػ أٌعرا خٍراس Fit to Frameٌٌّشرػ خٍراس  Clear Displayٌعطر  خٍراس  (4

Transparent  ثن ٌعغػ علىOK .لٍتن عشض الصْسج الوختاسج األّلى 

علررى الصررْسج الثاًٍررح ثررن علررى الصررْسج الثالثررح ثررن علررى  4إلررى  0تكررشس الخطررْاخ هرري  (5

الصرْسج الشاتعرح ُّكررزا ّتِرزا عرتنِش جوٍررع الصرْس فرً ًافررزج عرشض الصرْس هكولررح 

 تععِا الثعط.

 ّهري ثرن اختٍراس أهرش تالعرغػ علٍرَ  شئٍغرً ختٍراس األهرش الاتعذ رلرك ٌرتن  (6

ج تنِش ًافرررررزّعررررر  أهرررررشٌختررررراس هٌِرررررا  لتنِرررررش قائورررررح تررررراألّاهش الفشعٍرررررح

. 
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  ٌعررغػ علررى ع هررح إظررافح صررْسج  فررً ًافررزج  (7

 ّفٍِا ٌفتح هجلذ هلفاخ صْس إعذاد الوصفْفح. Add Imageلتنِش ًافزج )هشتع حْاس( 
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 ٌررتن اختٍرراس )تٌشررٍػ( هلرظ الصررْسج األّلررى تْظررع الو شررش علٍررَ Add Imageًافررزج فرً  (8

 .Image Area Optionsّتعذ رلك ٌعغػ على أهش 

 

 
 

 Mosaicفرً ًافرزج ّعرٍنِش  OKثرن ٌعرغػ علرى  Compute Active Areaٌتن اختٍراس أهرش  (9

Tool  0الصْسج سقن. 
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 عذاد هصفْفح الصْس.على تقٍح الصْس الوغتخذهح إل 9إلى  7تكشس الخطْاخ هي  (02

ٌعررغػ علررى أهررش   فررً ًافررزجّتعررذ االًتِررا  هرري إظررافح الصررْس  (00

Process  لتنِش أّاهش فشعٍح ّهٌِرا ٌرتن إختٍراس أهرشRun Mosaic  ّعرتنِش ًافرزج )هشترع

 .Output File Nameحْاس( 
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ثن ٌعرغػ علرى أهرش  )الجذٌذج( فً ُزٍ الٌافزج ٌحذد هكاى ّاعن هلظ الصْسج الوجوعح (00

OK تجوٍررع تكْى هصررفْفح الصرْس عراًتِررا  عولٍرح التجوٍررع ّتعرذ  .لتثرذأ عولٍرح التجوٍررع

 ًطاقاتِا هخضًّح فً الولظ الزي تن تحذٌذٍ.
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