
في التعرف على كيفية استعراض الصور الفضائية نقوم بتحديد الموقع الذي يحتوي على نبداانقبل 

ز المرئيات الفضائية وكذلك بتحديد الموقع الذي يتم فيه تخزين البيانات الناتجة عن التحليالت على جها

الكومبيوتر الخاص بك يكون ذلك 
File  _ preferences                                                    وكما مبين في الصورة ادناه
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ادناهتظهر القائمة المبينة preferencesوعند النقر على كلمة 
ذة يتم تحديد خيار والنقر على القلم المجاور يتم تحديد المجلد الذي سوف يحتوي على المرئيات الفضائية فتظهر نافاولمن 

الملف 
س القائمة للخيار الثاني في نفالجاوروكذلك يتم تحديد المجلد الذي سوف يحتوي على المخرجات من خالل النقر على القلم 

فتظهر نافذة يتم فيها اختيار الملف الذي سوف تختاره لتخزين المخرجات 
.للخروج من هذه النافذة  closeثم ننقر على بهلخزن ما قمت saveوبعد ذلك يتم النقر على 

12
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وم بالتعرف عليها من طريقة لفتح مرئية سنقاكثرالمسار التالي وهنالك باتباعاستعراض مرئية فضائية نقوم اولفتح 
الحقا 

File __ open __raster layer                                                                                                                 
ادناهفتظهر نافذة نقوم باختيار المرئية التي نريد فتحها وكما في الصورة 
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اما الطريقة الثانية فهي كما مبينا ادناه 
R.C__view __open raster layer

raster optionsالمرئية المراد فتحها ونقوم بالضغط على نختارمنهافتظهر نافذة ادناهكما مبين في الصورة 
1.فتظهر القائمة الموضحة في الصفحة التالية 

2
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ويتم تحديد طريقة العرض  raster optionsومن خالل  
في هذه الحالة نحتاج الى ان تكون المرئية متعددة الطيف اي  true colorهل تريد عرض المرئية كصورة ملونة باستخدام 

تحتوي على اكثر من طبقة او اكثر من نطاق ويتم تحديد النطاق الذي سوف يتم 
ون االزرق فتحه باللون االحمر وكذلك النطاق التي سوف يتم اظهاره باللون االخضر وكذلك النطاق الذي سوف يتم اظهاره بالل

وهي االلوان االساسية في الطيف المرئي 

وفي هذه الحالة يتم تحديد النطاق الذي سوف نرغب  display asوذلك بتحديدها من gray scaleاما اذا اردت عرض بطريقة 
في عرضه 
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homeالتي تحت قائمة االدواتسوف نتعرف على واالن
فتظهر البيانات metadataالخاصة بالمرئية نقوم بنقر زر التوصيفيةالبيانات اوللتعرف على البيانات الخاصة بالمرئية 

حجم ,الطبقة المعروضة ,مكان خزن الصورة )تفاصيل المرئية generalالخاصة بالمرئية من ضمن هذه البيانات تحت قائمة 
االنحراف واكبر قيمة المتوسط والوسيط وللبكسلاقل قيمة , نوع البيانات , في العرض والطول البكسالتعدد , المرئية 

(االسقاطنظام , البكسلحجم , الخاصة بالمرئية االحدائيات,ايضاالمعياري 
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فتظهر المعلومات التالية  projectionيتم النقر على االسقاطوللتعرف على البيانات الخاصة بنظام 
xعلى المحور البكسالتوهو يوضح العالقة بين قيم  histogramللتعرف على المنحنى التكراري لكل طبقة من خالل اما
البكسالتتدل على تكرار كل قيمة من قيم yالقيم على المحور اما

على قيمة رقمية واحدة هذه القيمة تعبر عن يجتويكل بكسل اننجد pixel dataزر الىنذهب البكسالتقم والظهار
.االرضعلى سطح البكسلاالنعكاس الطيفي من هذه المنطقة التي يمثلها 

1

2
3
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من خالله نقوم بمعرفة ما يلي measureهو اخرامرثم نتعرف على 

1

2

نقطة احداثياتمعرفة . 1

شي اياوسكة اوطريق اومعرفة طول واتجاه خط . 2

طولي 

مختلفة الشكل ومحيطها اومعرفة مساحة منتظمة . 3
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