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مقدمه
به نام خدا
ًرم افسار ظٌجػ از دٍر  Erdas imagineیکی از لذرتوٌذتریي ًرم افسارّای حَزُ
ظٌجػ از دٍر هی تاؼذ کِ تا فراّن کردى اهکاًات لذرتوٌذ ٍ فراٍاى راّگؽای اکثر
کارّای ظٌجػ از دٍر اظت  .ایي آهَزغ ٍیذئَیی تِ ـَرت کاهال کارتردی ٍ حرفِ
ای تِ آهَزغ ایي ًرم افسار پرداختِ ٍ ّوچٌیي فایل ّای توریٌی کِ در لَح فؽردُ
لرار دارًذ تاعج هی ؼَد دٍظتاى کاهال تا آهَزغ درگیر ؼذُ ٍ تْرُ الزم ٍ هکفی را
از آى تثرًذ .ؼایاى رکر اظت ایي آهَزغ ،اٍلیي آهَزغ ٍیذئَیی ایي ًرم افسار تَدُ
کِ ّذف آى یادگیری ٍ تعلظ تر اکثر دظتَرات پرکارترد آى اظت .در ایي آهَزغ از
دادُ ّای داخل کؽَر اظتفادُ ؼذُ ٍ  90درـذ هحاظثات تر رٍی تفاٍیر تَهی تَدُ
ٍ از ایي لحاػ ًیس ٍیصُ هی تاؼذ .آهَزغ تِ ؼیَُ ای اظت کِ کارتر کاهال درگیر
ؼذُ ٍ از اتت ذا تا اًتْا تِ ـَرت گام تِ گام تا آهَزغ پیػ هی رٍد ٍ تاعج تضویي
یادگیری ـذ در ـذ کارتردی هی ؼَد .آهَزغ تِ ؼیَُ ای اظت کِ حتی دٍظتاًی
کِ آؼٌایی تا ایي ًرم افسار ًذارًذ خیلی ظادُ تا آى آؼٌا ؼذُ ٍ در هذت زهاى کوی
تعلظ پیذا هی کٌٌذ .خیلی از ًکات ریسی کِ در ّیچ جا گفتِ ًؽذُ ،در ایٌجا
ـحثت ؼذُ ٍ در تعیاری از لعوت ّا از کارترد ظایر ًرم افسارّا هثل ٍ ArcGIS
گَگل ارث ٍ ارتثاط آى تا ارداض ـحثت ؼذُ اظت .اهیذٍارین ایي آهَزغ کِ
حاـل تالغ چٌذ هاِّ تَد هَرد پعٌذ دٍظتاى لرار تگیرد.
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راهنمای استفاده


لثل از ایٌکِ آهَزغ ّا را هؽاّذُ کٌیذ تَـیِ هی ؼَد فایل ّای
توریٌی را در پَؼِ ای تر رٍی کاهپیَتر خَد کپی کردُ ٍ ٌّگام دیذى
آهَزغ ّا ّوسهاى تِ ـَرت عولی تر رٍی دادُ ّای توریٌی پیادُ
ظازی ًواییذ.



در ٌّگام هؽاّذُ فیلن ّاً ،کات هْن را در اًتْای ایي کتاتچِ در تخػ
ی ادداؼت ّا تٌَیعٌذ.



تَـیِ هی ؼَد حتوا تر عثك ترًاهِ زهاى تٌذی پیػ رٍیذ تا تْتریي
ًتیجِ حاـل ؼَد 5 .رٍز اٍل ّفتِ را حتی االهکاى تِ آهَزغ اختفاؾ
دّیذ.



پط از دیذى فیلن ّای ّر تخؽی توریي ّای آى را تررظی کردُ ٍ در
ـَرت اًجام تِ هرحلِ تعذ ترٍیذ.



تا تَجِ تِ ایٌکِ هراحل تاالتر ًیازهٌذ اًجام هراحل لثلی جْت پیػ ترد
کار اظت پط از اعویٌاى از اًجام ّر هرحلِ ،فیلن هرحلِ تعذ را هؽاّذُ
کٌیذ.



پَؼِ ای تِ ًام  Outputدر پَؼِ ّا لرار دارد کِ خرٍجی کار خَد را
در آى لرار خَاّیذ داد.
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تمرین های آموزش ویدئویی شماره :2
 - 1یکی از تفاٍیر را اًتخاب کردُ ٍ ترکیة هجازی تِ ـَرت زیر تعازیذ:
R=5 G=4 B=3
در ایي ترکیة رًگی گیاّاى تِ چِ رًگی دیذُ هی ؼًَذ؟
ترای ًوایػ گیاّاى تِ رًگ آتی از چِ ترکیة رًگی تایذ اظتفادُ کرد؟
 - 2فرهت پیػ فرق تفاٍیر لٌذظت چیعت؟
 - 3تفاٍیر خام لٌذظت  8ؼا هل چٌذ تاًذ هی تاؼٌذ؟
ٌّ - 4گام کِ پٌجرُ  Select layer to addرا تاز هی کٌیذ ،در لعوت Raster
 optionsتیک گسیٌِ  Background transparentرا فعال کردُ ٍ تغییرات
لاتل هؽاّذُ را تا فعال ٍ غیرفعال کردى تیک هَرد ًظر تررظی کٌیذ.
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