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خطوات التصـحيح الهندسـي لصور االستشعار عن بعد الرقمية باستخدام 

 اعتمادا على صورة مصححة 0202_ايرداسبرنامج  
 

 أ.د. محمد بن عبدهللا الصالح

 الرياض -جامعة الملك سعود  - كلية اآلداب -قسم الجغرافيا 

 

عمليؤؤؤة أثتؤؤؤا  عؤؤؤن بعؤؤؤد  sensorsأجهؤؤؤاال اشسارؤؤؤعا  و platformsحركؤؤؤة متصؤؤؤا  تؤؤؤ د  

العالقؤا  إلى حدوث ترؤواا  فؤ   وأسباب أخرى ودو ان األ ض وتقوس سطحهاالاصوير 

، األمؤر الؤ   اشسارؤعا  عؤن بعؤد  يؤر المعالجؤة صؤو  المكانية بين الظؤواار األ يؤية علؤى

 ا إزالؤؤة الارؤؤوا. وتمامؤؤا مؤؤو  مواقعهؤؤا فؤؤ  الطبيعؤؤة تاوافؤؤ فؤؤ  الصؤؤو ال ش يجعؤؤم مواقعهؤؤا 

لمكانية بين الظؤواار األ يؤية علؤى الصؤو ال يسؤمى بالاصؤحيح الهتدسؤ  المرتبط بالعالقا  ا

Geometric correction (rectification)  ويطلؤؤ  عليؤؤض أي ؤؤاgeo-coding بمفهومؤؤض الؤؤدقي  ، إذ أنؤؤض

معؤين لجعلهؤا  projection مسؤقطب يامثم ف  عمليا  تحويم بيانا  الصو ال إلى نظؤا  إحؤداثيا 

بأحؤد األسؤالي   pixels قيم عتاصر الصؤو ال Resampling ال حساب وذلك بإعاد مماثلة للخريطة

ويمكؤؤن القيؤؤا  بالاصؤؤحيح  .Cubic convolutionأو Bilinearأو Nearest neighborاإلحصؤؤاةية مثؤؤم 

الهتدسؤؤ  لصؤؤو  اشسارؤؤعا  عؤؤن بعؤؤد إذا تؤؤوفر  اإلحؤؤداثيا  الجغرافيؤؤة لعؤؤدد مؤؤن التقؤؤا  فؤؤ  

مؤن صؤو ال لؤتفل المتطقؤة مصؤححة اتدسؤيا أو مؤن  الصو ال، والا  يمكن الحصول عليها إما

ويجؤ  أن  .GPSالخراةط الرقمية أو الو قية أو ميدانيا باساخدا  أجهاال نظؤا  الاحديؤد المكؤان  

/ GCP)نقؤا  ال ؤبط  تسؤاخد  إحؤداثياتها فؤ  الاصؤحيح تكون الظؤواار الجغرافيؤة الثاباؤة الاؤ 

مثم تقؤا و  ؤريقين أو الاقؤا  واديؤين أو  صغيرال ووايحة (Reference points التقا  المرجعية

وفؤؤ  مؤؤا يلؤؤ  . يؤؤ  أو أ  معلؤؤم جغرافؤؤ  صؤؤغير ووايؤؤحتؤؤم )جبؤؤم( متفؤؤرد أو جسؤؤر علؤؤى  ر

خطؤؤؤوا  الاصؤؤؤلحيح الهتدسؤؤؤل  لصؤؤؤو  اشسارؤؤؤعا  عؤؤؤن بعؤؤؤد الرقميؤؤؤة باسؤؤؤاخدا  برنؤؤؤؤام   

 :اعامادا على صو ال مصححة 0202ايرداس_

 

صححة اتدسؤيا وفقؤا لمسؤقط معؤين لاسؤاخد  لاطبي  ا ه الطريقة يج  أن تاوفر صو ال م -0

 .األخرى الا  تغط  المتطقة نفسها الكمرجو لاصحيح الصو 

بالتظر إلى الصو تين المصححة و ير المصححة الا  تغط  المتطقة نفسؤها يؤام اخايؤا   -0

ويج  أن تكؤون ، )نقا  مرجعية( وتحديد عدد من المواقو الجغرافية كتقا  يبط أ يية

أي ؤا  ويج لى كامم الصو ال وأن ش تاركا ف  جا  من الصو ال، موزعة بركم جيد ع

أن تكون الثالث األولى من نقا  ال بط األ يية المخاا ال موزعة على الصو ال لارؤكم 

تمؤؤوذ  ل الرتبؤؤة األولؤؤى اخايؤؤا وعتؤؤد مثلؤؤك كبيؤؤر وش يتبغؤؤ  أن تكؤؤون علؤؤى خؤؤط واحؤؤد. 

polynomial  6 يقؤم العؤدد الكلؤ  للتقؤا  عؤن أن شف ؤم يلكن ، ونقا  4يكون الحد األدنى 

نقا  ألن بعؤ  التقؤا  قؤد تحؤ   أو تغيؤر وايفاهؤا  02أن يكون عدداا ، بم يتصح بنقا 

 .(07)انظر الخطوال  قم ، Checkلى "فحص" إ controlمن "يبط" 

 خايؤا  األمؤر الرةيسؤ  اويؤام تعرض على الراشة الصو ال المراد تصحيحها  -3

و حؤؤؤؤوا ( وسؤؤؤؤاظهر نافؤؤؤؤ ال )مربؤؤؤؤ  وبعؤؤؤؤد ذلؤؤؤؤك اخايؤؤؤؤا  األمؤؤؤؤر الفرعؤؤؤؤ 

. 
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 OKثؤؤؤم ي ؤؤؤغط علؤؤؤى  polynomialيؤؤؤام اخايؤؤؤا  نمؤؤؤوذ   set geometric modelمؤؤؤن نافؤؤؤ ال  -4

وسؤؤؤؤطها نافؤؤؤؤ ال )مربؤؤؤؤو حؤؤؤؤوا ( فؤؤؤؤ  و وسؤؤؤؤاظهر نافؤؤؤؤ ال 

. 
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 ياؤؤؤؤرخ الخيؤؤؤؤا  الالقؤؤؤؤاة   وفؤؤؤؤ  نافؤؤؤؤ ال  -5

وسؤؤؤاظهر نافؤؤؤ ال تحديؤؤؤد ملؤؤؤر الصؤؤؤو ال المرجعيؤؤؤة  وي ؤؤؤغط علؤؤؤى أمؤؤؤر 

 ساساخد  ف  الاصحيح.الا   

 
 

يحؤؤدد مكؤؤان واسؤؤم الصؤؤو ال المرجعيؤؤة الاؤؤ  ساسؤؤاخد  فؤؤ   فؤؤ  نافؤؤ ال  -6

الاؤ   وبهؤ ا سؤاظهر نافؤ ال  OKالاصحيح ثم ي غط على أمؤر 

 الصو ال المرجعية. Datumومرجو  Projectionتبين مسقط 

 
 

، وسؤاظهر OKبال ؤغط علؤى  ف  نافؤ ال  يام قبول المعلوما   -7

افؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ال وبوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطها ن نافؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ال 

. مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو مالحظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أن نافؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ال 

نوافؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤرض  سؤؤؤؤؤ تا ؤؤؤؤؤمن  

viewers  وبأسؤؤؤفلها واألجؤؤاا  المكبؤؤؤرال متهمؤؤا المصؤؤححةو يؤؤر المصؤؤؤححة  تينللصؤؤو ،

الصو ال  ف و inputالصو ال  ير المصححة  التقا  ف  إحداثيا ساظهر فيض فا غ جدول 

   ..referenceالمصححة )المرجعية( 
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 0 تبؤة  تظهؤر polynomial model propertiesافؤ ال نمؤن  يالحظ أنض ف  حقم   -8

 فيها. close كما ا  وتغل  بال غط على أمر  ا ه التاف ال ، وتارختلقاةيا
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أولؤى  مرجعيؤة( كتقطؤة 3بدقة موقو الظاارال الجغرافية المخاا ال )ف  الخطوال  قم يحدد   -9

ر على وسطض إلى يحرخ مربو الاكبير بال غط المسامثم  المراد تصحيحهاال الصو  على

وبؤؤؤتفل الطريقؤؤة يحؤؤؤدد الموقؤؤو أي ؤؤؤا علؤؤى الصؤؤؤو ال ، موقؤؤو التقطؤؤة المرجعيؤؤؤة األولؤؤى

 .المرجعية )الصو ال المصححة(
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ال ؤغط عليؤض، وبهؤ ا ياحؤول ب   create GCPنرؤا  نقطؤة يؤبط أ يؤية إيترط مفاؤا   -02

 عتد تحريكض ف  ناف ال عرض الصو ال. +إلى شكم عالمة جمو   الم شر

يحؤؤرخ الم شؤؤر إلؤؤى نافؤؤ ال العؤؤرض  نرؤؤا  نقطؤؤة يؤؤبط أ يؤؤية إيط أمؤؤر بعؤؤد تترؤؤ  -00

ف  الصغيرال الا  تعط  تكبيرا لموقو الظاارال الجغرافية المخاا ال كتقطة يبط أ يية )

(، ثم يويو بدقة عليها وي غط عليض ليؤام توقيؤو نقطؤة ال ؤبط الصو ال المراد تصحيحها

كمؤدخال   (Y)والصؤادية  (X)ة يالسؤيتاظهر إحداثياتها ساأل يية األولى على الصو ال و

input   الجدولف. 

الم شؤر مؤرال أخؤرى ثؤم يحؤرخ    create GCPنرا  نقطة يبط أ يية إيترط مفاا    -00

الا  تعط  تكبيرا لموقو الظاارال الجغرافية المخاؤا ال كتقطؤة إلى ناف ال العرض الصغيرال 

، وبويؤؤو الم شؤر علؤؤى التقطؤة بدقؤؤة الصؤو ال المصؤححةيؤبط أ يؤية أولؤؤى وذلؤك فؤؤ  

اظهر سؤي غط عليض ليام توقيو نقطة ال بط األ يية األولى على الصو ال المصححة  و

 .الجدولف   referenceكمرجو  (Y)والصادية  (X)ة يإحداثياتها السيت

 

تكر  الخطوا  األ بو السابقة على نقطة ال ؤبط األ يؤية الثانيؤة و علؤى نقطؤة ال ؤبط  -03

 الثة.األ يية الث

على الؤرقم الاسلسؤل  لهؤا  عتد الر بة ف  ح   نقطة يبط أ يية يويو الم شر   -04

ومؤن ثؤم ي ؤغط عليؤض لاترؤيطها، وبهؤ ا سؤاظهر معلوماتهؤا مظللؤة جؤدول اإلحؤداثيا  ف  

وامؤر يخاؤا  أموعة ج، ومن ثم ي غط على المفاا  األيمن للفا ال لاخر  مز قباللون األ

 .Delete Selectionمتها أمر 

 . ير المصححةيام اخايا  وتحديد موقو نقطة ال بط األ يية الرابعة على الصو ال  -05

يحؤؤرخ الم شؤؤر إلؤؤى نافؤؤ ال العؤؤرض  نرؤؤا  نقطؤؤة يؤؤبط أ يؤؤية إبعؤؤد تترؤؤيط أمؤؤر   -06

الصؤؤغيرال الاؤؤ  تعطؤؤ  تكبيؤؤرا لموقؤؤو الظؤؤاارال الجغرافيؤؤة المخاؤؤا ال كتقطؤؤة يؤؤبط أ يؤؤية 

بدقؤة عليهؤا وي ؤغط عليؤض ليؤام توقيؤو  ابعة )ف  الصو ال المراد تصؤحيحها(، ثؤم يويؤو 

 نقطة ال بط األ يية الرابعة عليها.

يجؤؤ  مالحظؤؤة أن عالمؤؤة نقطؤؤة ال ؤؤبط األ يؤؤية سؤؤاظهر تلقاةيؤؤا علؤؤى الصؤؤو تين  يؤؤر   -07

، علؤى الجؤدولفؤ   (Y)والصؤادية  (X)ة يالمصححة والمصححة وكؤ لك إحؤداثياتهما السؤيت

فؤ  الصؤو ال المصؤححة. وبهؤ ا فؤإن  عكل أول ثالث نقا  يبط أ يية الا  توقو يدويا

جميؤؤو نقؤؤا  ال ؤؤبط األ يؤؤية الالحقؤؤة سؤؤاظهر فؤؤ  كؤؤال الصؤؤو تين بمجؤؤرد توقيعهؤؤا فؤؤ  

تؤؤم حسؤؤابض تلقاةيؤؤا فؤؤ  جؤؤدول  RMSويالحؤؤظ أي ؤؤا أن الخطؤؤأ  الصؤؤو ال  يؤؤر المصؤؤححة.

 تحقي  الحد األدنى من التقا  المطلوبة.عتد اإلحداثيا  وذلك 

 التلقاةيؤؤا علؤؤى الصؤؤؤو  الاؤؤ  تظهؤؤربط األ يؤؤية عالمؤؤة نقطؤؤة ال ؤؤيجؤؤ  أن تكؤؤون   -08

عتد نفل التقطة الا  تم اخايا اا. وف  حؤال عؤد  انطباقهؤا  ف  مكانها الصحيحالمصححة 

بدقؤة  بويؤو الم شؤر مو التقطؤة المخاؤا ال يؤام تحريكهؤا إلؤى موقعهؤا الصؤحيح وذلؤك 

تكبيؤرا لموقؤو الاؤ  تعطؤ  )ف  نافؤ ال العؤرض الصؤغيرال  ال بط الرابعة نقطة عالمة على 

ومن ثم ي ؤغط  (حةصحمالظاارال الجغرافية المخاا ال كتقطة يبط أ يية ف  الصو ال ال
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عليؤؤض، ثؤؤم تحؤؤرخ نقطؤؤة ال ؤؤبط باسؤؤاخدا  األسؤؤهم األ بعؤؤة فؤؤ  اشتجااؤؤا  المخالفؤؤة حاؤؤى 

 مو موقو التقطة المخاا ال. العالمة تتطب 

نقؤؤا  ال ؤؤبط  علؤؤى بقيؤؤةعتؤؤد الحاجؤؤة  09و قؤؤم  07و قؤؤم  06 قؤؤم ا  تكؤؤر  الخطؤؤو -09

 األ يية.

لمعرفة دقة الاصحيح بعد توقيؤو جميؤو نقؤا  ال ؤبط األ يؤية علؤى الصؤو ال يتظؤر إلؤى   -02

 total RMSلكم نقطة يبط أ يؤية والخطؤأ الكلؤ    root mean square error (RMS)الخطأ 

error  فؤؤ  الاصؤؤحيح، وش شؤؤك أن انخفؤؤاض قيمؤؤة الخطؤؤأ تؤؤدل علؤؤى الدقؤؤة فؤؤ  الاصؤؤحيح

 .pixelخلية  0ول لك يف م أن ش يايد الخطأ الكل  عن  والعكل صحيح،

لكم نقطة يبط أ يؤية سؤيابين أن الخطؤأ فؤ  بعؤ  التقؤا   RMSبالتظر إلى قيم الخطأ   -00

 حؤ  إمؤا ب الخطؤأ الكلؤ ة أعلى متض ف  التقا  األخرى، ول ا يج  العمم على تقليص قيم

 .Checkلى إ controlر وايفاها من اغييبأو  مرتفعةفيها الخطأ بع  التقا  الا  تكون قيم 

( بال غط على  قمها الاسلسؤل  ثؤم ز قلح   أ  نقطة يام اخايا اا )تظليلها باللون األ  -00

 .delete selectionي غط على المفاا  األيمن من الفا ال ويام اخايا  

علؤى الؤرقم الاسلسؤل   يويؤو الم شؤر  Checkلؤى إ controlلاغير وايفؤة التقطؤة مؤن   -03

 ال بط وي غط عليض لاتريطها.لتقطة 

لاغيير وايفاها مؤن  set point typeتاف ال يام اخايا  األمر الفرع  أعلى الف   Editمن أمر   -04

control  لى إCheck فإن انخف  الخطأ الكل  وإش تعؤاد إلؤى ويؤعها السؤاب . واكؤ ا مؤو ،

قؤم قيمؤة للخطؤأ بقية التقؤا  الاؤ  يكؤون الخطؤأ فيهؤا كبيؤر نسؤبيا حاؤى يؤام الحصؤول علؤى أ

 .RMSالكل  
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تقؤا  الحؤداثيا  إليؤام تخؤاين ملؤر  RMSبعؤد الحصؤول علؤى أصؤغر قيمؤة للخطؤأ الكلؤ    -05

كم على حدال. بمعتى أن ا ه الخطؤوال لها المرجعية صو ال وملر إلحداثيا  التقا  ال على

 inputكمؤدخال   صؤو اللتقا  ال (Y)والصادية  (X)ة يتاطل  أوش تخاين اإلحداثيا  السيت

عمليؤة الاخؤاين إلحؤداثيا   ، ثؤم تكؤر  save input asواألمؤر الفرعؤ   fileمؤن خؤالل أمؤر 

  i، مؤو مالحظؤة انؤض يف ؤم أن ي ؤا  إلؤى اسؤم الملؤر حؤر  referenceالتقا  المرجعيؤة 

ليؤدل علؤى أنؤض خؤاإ  rليدل علؤى أنؤض خؤاإ بإحؤداثيا  المؤدخال  وي ؤا  إليؤض حؤر  

 .riyadh-r.gcp و  riyadh-i.gcpباإلحداثيا  المرجعية، مثال 

 

 Display Resample Image Dialog   أمؤري ؤغط علؤى بعؤد الاأكؤد مؤن دقؤة الاصؤحيح  -06

 .اظهر ناف ال )مربو حوا ( ل
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وذلؤؤك   Resample Method إعؤؤادال أخؤؤ  العيتؤؤة حؤؤدد  ريقؤؤةتيجؤؤ  أن  Resampleنافؤؤ ال فؤؤ    -07

)التمؤوذ   Nearest Neighborاألقؤرب  أحؤد التمؤاذ  اإلحصؤاةية مثؤم نمؤوذ  الجؤا اخايا  ب

، Cubic Convolutionنمؤوذ  اللؤر الاكعيبؤ  أو  Bilinear Interpolationالالقؤاة ( أو نمؤوذ  

 ثؤم ي ؤغط علؤى Output Fileوف  ا ه التاف ال أي ا يعطى اسم محؤدد للصؤو ال المصؤححة 

 لاخايتها. OK أمر 

 
بجميؤو نطاقاتهؤا مخاونؤة فؤ  الملؤر تكون الصو ال المصححة بإكمال الخطوا  السابقة   -08

 ال   تم تحديده.


