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 باستخدام برنامج ايرداس المعالجةصورة الإنتاج 
 

 أ.د. محمد بن عبدهللا الصالح

 كلية اآلداب –قسم الجغرافيا 

 الرياض -جامعة الملك سعود 

 

بحيدد   photomapالصددو ي يم ددن جهااجطددا واباعاطددا كوري ددة مصددو ي  ومعالجددة بعددد حصددحيح

حاضددمن كددب ة اثيدددااياق والمايدداا والعضددوات وبعددب ال اابدداق وبعددب الرمددو . ويم ددن جهاددا  

 با بيق الو واق الاالية: ERDAS ايردااالوري ة المصو ي باساودام برهامج 

 على الشاكة. عالجةحعرض الصو ي الم (1
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الثدددددداه   يددددددام ااايددددددا  ا مددددددر ال رعدددددد   فدددددداح هافدددددد ي عددددددرض  مددددددن أمددددددر  (2

  عددددددددرض اري ددددددددة بالضددددددددغت عليدددددددد  لا طددددددددر هافدددددددد يو  

 .بجاهب هاف ي عرض الصو ي 

 
 

مع مالي ة أت ه ا ا مر لدن ي طدر مدع    يضشت ا مر الرئيس  لاصميم الوري ة   (3

 مضش ة. Map Viewعرض الوري ة  هاف يا وامر الرئيسية جال جذا ح وت 

 
 

بالضغت علي  وعضد ححريك المؤكر فد       Map Frameيضشت أمر "جاا  الصو ي"  (4

 .الجمع +هاف ي عرض الوري ة سيأا  ك ل عالمة 
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)مدع مالي دة أهد  فد  هد ا الضافد ي يأاد  كد ل  عدرض الوري دةيحرك المؤكر جلدى هافد ي  (5

علدى عالمة الجمع +( ويوضع ف  الركن ا على ا يسر من الضاف ي ادم يضدغت باسدامرا  

الز  ا يسر ف  ال ا ي ويسحب باحجاا الركن ا يمدن ا سد ل يادى ي امدل الجدزي ا بديب 

 .Map Frame Data Sourceمن الضاف ي وبارك  ح طر هاف ي 

 
 

 Create Frameوبدد لك ح طددر هافدد ي  Viewerهواددا   Map Frame Data Sourceفدد  هافدد ي  (6

Instructions. 

 
 

المصححة المراد اسداودامطا ثهادا  اري دة مصدو ي ادم هضع المؤكر ف  هاف ي الصو ي  (7

 .   أاا  الوري ةوسا طر هاف ي  يضغت الز  ا يسر ف  ال ا ي
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يضدددددغت علددددددى أمدددددر كامدددددل الصددددددو ي   الوري دددددة  اددددددا فددددد  هافددددد ي ج (8

 لا طر ب املطا ف  اثاا  . 

لمسداية يحدد المايداا المضاسدب للوري دة وفادا هاف ي جاا  الوري ة  يال الماياا من ف  (9

مدثال  وكد لك مااسداق و ا ال باعدة المض اة الجغرافية المراد جعداد اري ة مصو ي لطدا

يضدغت علدى  وبعدد ذلدك ضشدت أمدر ام ي 100000:1

 ، وسا طر الصو ي ف  هاف ي الوري ة.OKأمر 
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حودزين المل داق وسدي طر مربدع يدوا  ي د  و  يام حوزين العمل بالضغت على أمدر   (10

 .map.*)هاف ي( الاوزين وفيطا يحدد م ات واسم الملف مع مالي ة أه  سي وت من هوع 

 

 
 

ل   ال ي اد العمل  ي سدبب مدن ا سدباب ي ادرض ات يدام حودزين الملدف بعدد كدل ا دوي  (11

  ئيسية أاضاي جعداد الصو ي بعضاصر الوري ة.

اددم يضددغت علددى أمددر مااسدداق و قددة  يضشددت ا مددر الرئيسدد  لاصددميم الوري ددة   (12

 .وسا طر مربع يوا   ال باعة 
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، فمددثال عضددد أبعدداد و ا ال باعددةيحدددد  فدد  هافدد ي )مربددع يددوا (  (13

 9سددم( وا ح اعطددا 17.5بوصددة ) 7ي ددوت عرضددطا  A4الرغبددة فدد  ال باعددة علددى و ا 

لااوافق مع مدا  ةوسااغير ا بعاد ف  هاف ي عرض الوري ، OKسم( ام يضغت 23بوصة )

 .احم ححديد

وبوضع المؤكر على الوري ة ومدن ادم ضدغ ة، ياليد  أت جاا هدا ادا   يددود و قدة  (14

 ال باعة )الجزي ا بيب ف  الضاف ي(.
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هافدد ي  لاعددديل جاددا  الوري ددة يضددغت علددى المؤكددر ضددغ اين مااددابعاين وبطدد ا سددا طر (15

وفد  هد ا الضافد ي يضشدت  هاف ي اادا  الوري دة  عرض صو ي أارى وأيضا

ادا  فد  يادل عدرض اثادا   اثام حغير أبعاد  أمر 

 .OKوبعد ذلك يضغت  بما يضاسبطا وا ح اع اثاا   

 
 

 .  2الصو ي  قم  ضحغلق هاف ي عر (16

ي وت موقع الصو ي ف  هاف ي عرض الوري ة غيدر مضاسدب، فههد  يم دن ححري طدا فد   جذا (17

يضدغت باسدامرا  علدى الدز  ا يسدر فدد  أي احجداا وذلدك بوضدع المؤكدر عليطدا ومدن اددم 

 يريدا معد الوري ة. احجاا ي سحب حال ا ي و

يم دن جضدافة  بعد حوقيعطا ف  الم ات المضاسب من الضاف ي )الا  حمثل أبعاد و قة ال باعدة( (18

بعددب عضاصددر الوري ددة مثددل اثيدددااياق الجغرافيددة المايدداا بعددب ال اابدداق بعددب 

 الرمو .

اددم يضشددت أمددر "ايدددااياق   الرئيسدد   مددرا ثضددافة اثيدددااياق الجغرافيددة يضشددت  (19

 وذلددك بالضددغت عليدد ، اددم يحددرك المؤكددر جلددى هافدد ي عددرض الوري ددة  الوري ددة" 

 .وسي وت المؤكر بط ا الش ل  
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جعددداد فدد  هافدد ي عددرض الوري ددة يضددغت  علددى الددز  ا يسددر فدد  ال ددا ي وسددا طر هافدد ي  (20

 .اثيدااياق 

 

 
 

 :ام يضغت على أمر  يام ما يل  هاف ي جعداد اثيدااياق ف   (21

يحددد ادوا الودت داادل مضشدت حلاائيدا، وفيد   ي وت أمر المحدو  ا فاد    ( أ

 لو وا ال دوا ال اصل مادا   ، ويحدد في  أيضاجاا  الوري ة  

  .   اوية احجاا قيم اثيدااياق في  حددح، و

ليحددد فيد  ادوا الودت داادل جادا  الوري دة   يضشت أمدر المحدو  الرأسد   ( ب

، وححدددد فيدد  لدددوائر العددرض ال اصددل مادددا  ويحدددد فيدد  أيضددا   

 .  اوية احجاا قيم اثيدااياق  

 اام حوقيعطديدل  إليدااياق يضدغت علدى أمدرل اق ا وليةعداداحمام اثبعد  ( ق

 على الوري ة.
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على الوري ة المصو ي،  طاف  ياا الرغبة ف  حغيير اثعداداق بعد حوقيعمالي ة،  ( ث

وبعددد ذلددك حددام  ايجددب أوال حضشدديت اثيدددااياق فدد  هافدد ي عددرض الوري ددة اددم يدد فط

 .  الاغييراق ف  هاف ي جعداد اثيدااياق

   جعداد اثيدااياقجعداداق اثيدااياق حغلق هاف ي هاطاي من البعد ا (  

 

 
 

 .  يح   الملف بالضغت على أمر الاوزين (22
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اددم يضشددت أمددر     الرئيسدد مددر ا ثضددافة المايدداا جلددى الوري ددة المصددو ي يضشددت  (23

وعضددد ححريددك المؤكددر فدد  هافدد ي عددرض الوري ددة سدديأا   بالضددغت عليدد  يدداا الما

   .الجمع +ك ل عالمة 

 
 

)مدع مالي دة أهد  فد  هد ا الضافد ي يأاد  كد ل  عدرض الوري دةيحرك المؤكر جلدى هافد ي  (24

ا طدددددر هافددددد ي لعلدددددى الدددددز  ا يسدددددر فددددد  ال دددددا ي ادددددم يضدددددغت عالمدددددة الجمدددددع +( 

وسدت هافد ي فد   علدى الصدو ي احريدك المؤكدرب  اهد ةالي م مع ، 

 .   ش له ا السيأا   ةعرض الوري 
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وبط ا سدا طر هافد ي على الز  ا يسر ف  ال ا ي يضغت هاف ي عرض الوري ة   وستف    (25

 وف  ه ا الضاف ي حام اثعداداق الاالية: .اصائص الماياا الو   

 .ايا  ال يلومار يضشت  ف  يال  ( أ

 حغير ويدي الاياا من بوصة جلى سضايمار. ( ب

ليدام حوقيعد     لو د . وبعدد ذلدك يضدغت علدى أمدريحدد اوا الماياا ا ( ق

 .على الوري ة

يضشت الماياا الو   ف  هاف ي عرض الوري ة بالضغت علي  ام يحرك ليوضدع فد   ( ث

 الم ات المضاسب.

علدى الوري دة المصدو ي،   بعدد حوقيعدالمايداا  جعدداداقف  ياا الرغبدة فد  حغييدر  (  

اصددائص المايدداا هافدد ي وبعددد ذلددك حددام الاغييددراق فدد   اددم ي فدد   يجددب أوال حضشددي 

 .الو   

 اصائص الماياا الو  .هاف ي حغلق  مايااجعداداق الهاطاي من البعد ا ( ح

 
 

أمددر اددم يضشددت       ثضددافة عضددوات الوري ددة المصددو ي يضشددت ا مددر الرئيسدد  (26

ي ادب فيد  العضدوات أو ل   ل اابدةاوبد لك سدي طر مربدع يدوا   ال اابة 

   .OKام يضغت على أمر  غيرا
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بالضدغت وذلدك المصدو ي  ةعلدى الوري دالدضص يضشدت  ،لعضوات أو أي هص آارا لاحريك (27

 ي . وعضد الرغبة ف  أت ي ن الضص مائال يضغت علي  ضغ اين ماادابعاين لا طدر هافد علي 

  اوية الميل الم لوبدةوححدد  Degrees، وف  ه ا الضاف ي حغير الويدي جلى 

 .ام يضغت على أمر 
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حغييدر يجدم ولدوت يم دن أيضدا    وامدر ال رعيدة ل مدر الرئيسد ا  ادالا من و (28

   الوت 

 

 .  يح   الملف بالضغت على أمر الاوزين (29
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 حجب اثكدا ي جلدى أهد  يم دن يد ن العضدوات أو المايداا أو كدب ة ا دوا ال دوا ودوائدر  (30

الحد ن  وري ة المصو ي وذلك بالضدغت عليطدا ومدن ادم يضدغت علدى أمدرالعرض من ال

 ف  لوية م احيح الحاسب.

 بعد االهاطاي من جعداد الوري ة المصو ي يام حوزيضطا. (31

 
 


