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ENVI  

محصول شرکت ) ENVI) The Environment for Visualizing Imagesافزار  نرم

RSI) Research Systems, Inc. (هاي مختلف آن به بازار آمده  است که تاکنون گونه

افزارهاي سنجش از دور وارد شد ولی با توجه به  افزار گرچه دیر به بازار تجاري نرم این نرم. است

هاي  بسیاري از قابلیت. ن به سرعت جاي خود را در میان متخصصان باز نمودهاي باالي آ قابلیت

ENVIافزار در بعضی از  هاي متعدد آن به سرعت پیشرفت کردند و باعث شدند تا این نرم  در گونه

  .ها منحصر به فرد شود جنبه

ENVIهاي عامل متداول نظیر  توان بر روي تمامی سیستم  را تقریباً میLinux, Unix

Wndows.توان گفت که کمترین محدودیت را برخالف بسیاري از   نصب نمود و از این جنبه می

  .کند افزارهاي دیگر تحمیل می نرم

افزار قابلیت نمایش آن است که عالوه بر سرعت باال از امکانات جانبی  هاي قوي این نرم یکی از جنبه

هاي رستري مختلف  و دو بعدي تصاویر، دادههاي سه بعدي  انواع نمایش. بسیاري نیز برخوردار است

  .هاي گوناگون از جمله این امکانات است هاي برداري در فرمت  و دادهDEMنظیر 

ENVIشود، بنابراین توابع اصلی پردازش تصاویر در آن  افزار پردازش تصاویر محسوب می  یک نرم

بندي، تصحیح هندسی،  ا، طبقهها، فیلتره توابعی نظیر انواع تبدیل. شود به طور کامل یافت می

هاي فراطیفی متعدد، پشتیبانی از انواع  هاي راداري، کار با داده هاي طیفی متعدد، پردازش داده آنالیز

  . هستندENVIها از جمله امکانات معمول  فرمت

شما در هر جاي . شود همه این توابع در قالب یک واسطه کاربر مناسب و آسان به کاربران عرضه می

توانید فایل دلخواه را باز و قسمتی از آن را انتخاب کنید و پردازش   که باشید میENVIط محی

اند و در منوهاي مرتبط قرار  بندي شده تمامی توابع دسته. مورد نظر را بر روي آن اعمال نمایید

بسیار  ENVIامکانات و توابع جانبی . دارند و به این ترتیب یافتن تابع مورد نظر بسیار آسان است
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ها را قرائت نمایید و  توانید بر اساس نوع سنجیده انواع فرمت افزار شما می در این نرم. زیاد است

 مرجع بسیار خوبی براي تحقیقات ENVIکتابخانه طیفی . تصحیحات مربوط به آن را اعمال کنید

کار با . ودش افزارهاي سنجش از دور یافت نمی هاي کاربردي است که در بسیاري از نرم و پروژه

افزار داراي توابع مخصوص به خود است و   نیز در محیط این نرمDEMهاي غیرطیفی نظیر  داده

  .افزار قابل اعمال است ها به راحتی در خود نرم هاي مورد نیاز براي این نوع از داده  بسیاري از پردازش

و براي اجرا نیاز به این محیط  نوشته شده است IDLنویسی  افزار با استفاده از زبان برنامه این نرم

نویسی   یک زبان بسیار قوي برنامهIDL.  نیز نصب می شودIDLافزار،  البته در هنگام نصب نرم. دارد

 طیف وسیعی از توابع را در اختیار ENVIبا گرایش ماتریسی و پردازش تصاویر است که در کنار 

  .کار اجرا نماییمها را به صورت خود دهد تا بسیاري از الگوریتم قرار می

 بسیار کمی است بنابراین باید همیشه در GIS داراي توابع ENVIدر کنار همه این مزایا متأسفانه 

 به راختی ENVIالبته .  نیز بهره بردAICVIEW, ARCINFOافزارهایی نظیر  کنار آن از نرم

ها هیچ  این فرمتسازي  کند و براي قرائت و یا ذخیره  کار میGISافزارهاي  هاي نرم با فرمت

  .مشکلی ندارد

  

  ENVIافزاري  محیط نرم

شود و پس از آن دو محیط جداگانه   اجرا میENVIافزار،  پس از کلیک بر آیکون مربوط به نرم

ENVI و IDLدر این کتاب منحصراً به محیط . شوند  باز میENVIدسترسی .  خواهیم پرداخت

 عنوان جداگانه در 12 منوهایی است که در قالب افزار از طریق به توابع و عملکردهاي این نرم

  : منو عبارتند از12این . افزار قرار دارند نرم

File, Basic Tools, Classification, Transform, Filter, Spectral, Map, 

Vector, Topographic, Radar, Window, Help
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هاي مختلف باز کرد یا ذخیره  ا در فرمتها ر توان انواع فایل  میFileهاي منوي  با استفاده از گزینه

عالوه بر این، تنظیمات محیط .  نیز در همین منو قرار داردIDLارتباط با محیط و متغیرهاي . نمود

ENVI نیز در منوي Fileپذیرد  انجام می.  

طور که از نام آن نیز پیداست براي انجام اعمال پایه و اساسی به کار   همانBasic Toolsمنوي 

ها یا موزاییک تصویري نیز در همین بخش یافت  ابزار تغییر ابعاد تصاویر، ایجاد ماسک. ودمی ر

هاي یک تصویر و موارد مختلف دیگر نظیر تولید  ها و یا تغییر الیه تبدیل فرمت داده. شوند می

و بسیاري از اعمال پیش پردازش نظیر ) ROI(اطالعات آماري و یا مدیریت مناطق دلخواه 

هاي حذف خطاهایی نظیر خطوط جا افتاده و نوار نوار شدن نیز در   رادیومتریکی، گزینهتصحیحات

  .همین منو قابل دسترسی هستند

بندي تصاویر  طور که از نامش نیز پیداست مربوط به انجام طبقه  همانClassificationمنوي 

. شوند این منو یافت میبندي در  هاي نظارت نشده و نظارت شده طبقه انواع روش. اي است ماهواره

نیز در کنار ) ها نظیر محاسبه دقت، اعمال فیلتر و بررسی آماري کالس(بندي  اعمال پس از طبقه

  .اند بندي قرار گرفته هاي طبقه روش
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هاي تلفیق تصاویر،  انواع روش.  شامل انواع تبدیالت تصویري و باندي استTransformمنوي 

با استفاده از منوي . شوند  یافت میTransformاندي در منوي تبدیالت کاهش باند و محاسبات ب

Filterتوان انواع متنوع فیلترهاي مکانی و طیفی تعبیه شده در این بخش را به کار گرفت  می.  

اي از توابع را براي آنالیز، پیش پردازش و تبدیالت طیفی در اختیار   مجموعهSpectralمنوي 

اي منظم و در کنار هم، منحصر به فرد است   خود به صورت مجموعهدهد که در نوع کاربران قرار می

  .شود  یافت میENVIکه تنها در 

 شامل ابزارهایی براي تصحیح هندسی، ایجاد تصاویر اورتو، تغییر سیستم ENVI در Mapمنوي 

  .مختصات و نظایر آن است

هاي  ابزار باز کردن انواع فرمت. توان استفاده نمود هاي برداري می  براي کار با دادهVectorاز منوي 

هاي   از منحنی میزان و تبدیل فرمت فایلDEMهاي رستري به بردار، ایجاد  برداري تبدیل نقشه

  .برداري در همین منو قرار دارند

ایجاد دید سه بعدي، . هاي ارتفاعی است  و دادهDEM به کل مربوط به Topographicمنوي 

  .شوند فاعی نظیر نقشه شیب از طریق همین منو انجام می و تولید محصوالت ارتDEMتولید 

هاي نوري دارند طراحی  هاي راداري که طبیعتی جداگانه از داده  براي کار با دادهRadarمنوي 

اي جداگانه پرداخت  افزارها براي در اختیار داشتن این توابع باید هزینه در بعضی نرم. شده است

  . قرار دارندRadarاز منوهاي استاندارد، منوي  به عنوان یکی ENVIگردد ولی در 

هاي نمایش جدید،  ایجاد پنجره. رود هاي نمایش به کار می  براي مدیریت پنجرهWindowمنوي 

هاي این منو  هاي کسب اطالعات همگی توسط گزینه هاي موجود، نمایش پنجره نمایش پنجره فایل

  .شوند انجام می
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افزار در مورد منوها، توابع و  براي گرفتن راهنمایی از نرم است که Helpو آخرین منو، منوي 

 از راهنماي بسیار خوبی برخوردار است که به نحو مؤثري موضوعات مختلف ENVI. دستورات است

کند تا به راحتی مطالب مربوط به موضوع مورد عالقه خود را  بندي و به کاربر کمک می را دسته

  .بیابد

  . را با هم مرور خواهیم کردENVIهاي   قابلیتهاي بعد بسیاري از در بخش

  هاي تصویري ورود و مدیریت داده

هاي  توان انواع فرمت ها می در این بخش مروري خواهیم کرد بر منوهایی که با استفاده از آن

در این بخش فراخواهیم . ها را نمایش داد و یا تصاویر جدید ایجاد نمود تصویري را قرائت کرده و آن

هاي مختلف تصویري تا چه حد است و نمایش   در شناسایی فرمتENVIهاي  ه قابلیتگرفت ک

توان جزئیات یک تصویر را در صفحه نمایش  تا چه مقدار می. افزار چگونه است تصاویر در این نرم

  .توان در تصویر حرکت نمود مشاهده کرد یا چگونه می

ها در قالب یک تصویر جدید نیز بخشی از  سازي آن هاي مختلف و جداسازي و ذخیره انتخاب الیه

 است که می توان به راحتی آن را با استفاده از ENVIافزاري  ها در محیط نرم مدیریت داده

هاي رنگی در  در ادامه بحثی خواهیم داشت بر چگونگی ایجاد ترکیب. افزار انجام داد هاي نرم قابلیت

ENVIاین موضوع در . ید یک فایل تصویري را قرائت نموداما در اولین قدم با. ها سازي آن  و ذخیره

  .بخش بعدي مورد بحث قرار گرفته است

  ENVIباز کردن یک فایل با فرمت 

اگر .  و نمایش تصاویر آشنا خواهیم شدENVIدر این بخش با طریق باز کردن یک فایل با فرمت 

 Open از گزینه Fileي افزار باشد بایستی در منو تصویري داشته باشیم که در فرمت خود نرم

Image Fileاستفاده کرد .  



ENVI  6آموزش نرم افزار   

شود که با   براي تعیین محل فایل ظاهر میWindowsپس از انتخاب این گزینه پنجره استاندارد 

پس از این کار کافی است . کنیم استفاده از آن به محل فایل مورد نظر گرفته و آن را انتخاب می

ته باشید که اطالعات مربوط به تصاویر در فرمت توجه داش.  پنجره کلیک شودOpenروي دکمه 

ENVIمعموالً بدون پسوند (یکی اطالعات تصویري است که در فایلی . گردند  در دو فایل ذخیره می

در کنار این فایل، فایل دیگري است با همان نام . شوند با نام مشخص ذخیره می) Imgیا با پسوند 

کند مهمترین این اطالعات  ویر را در خود نگهداري می که اطالعات جانبی تصhdrولی با پسوند 

تعداد سطر و ستون تصویر، اطالعات هندسی تصویر نظیر سیستم تصویر، اندازه پیکسل، : عبارتند از

  ... .نام باندها و توصیف تصویر و

ار افز نرم. ها باید فایلی انتخاب شود که حاوي اطالعات اصلی تصویر است همیشه در باز کردن فایل

  .دهد خواند و به تصویر نسبت می  را میHeaderخود به صورت اتوماتیک اطالعات فایل 

افزار بررسی شده و در صورت عدم   اطالعات فایل توسط نرمOpenپس از کلیک بر روي دکمه 

 Available Bands List) فهرست باندهاي موجود(اي با عنوان  گونه مشکلی پنجره وجود هیچ

  .گردد ظاهر می
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موضوعات مربوط به نمایش تصاویر و پنجره فهرست باندهاي موجود . حال تصویر آماده نمایش است

توان  می. توانند در آن واحد باز شوند محدودیتی ندارد تعداد تصاویر و یا باندهایی که می. خواهد آمد

یش هرکدام براي نما. به طور همزمان در پنجره فهرست باندهاي موجود چندین فایل را باز نمود

  .اي جداگانه استفاده کرد توان از پنجره می

  هاي خارجی قرائت تصاویر با فرمت

.  قرار دارندENVIهاي متفاوت از فرمت  گیرند در فرمت بسیاري از تصاویر که در اختیار ما قرار می

 که Open Image Fileاگر فرمت مذکور فرمتی آشنا و معروف باشد با استفاده از همان گزینه 

 ,Pix, Geotifهایی نظیر  به عنوان مثال فرمت. توان آن را باز نمود در بخش قبلی ذکر شد می

Tifعالوه بر این . شوند افزار شناخته می  به راحتی توسط نرمENVI قابلیت قرائت طیف وسیعی از 

اص هاي خ براي باز نمودن یک فایل تصویري با فرمت. هاي متداول در سنجش از دور را دارد فرمت

ها چگونه بر  که این فرمت.  استفاده نمودOpen External File گزینه Fileباید از منوي 

  .اند بندي شده هاي متفرقه تقسیم افزار و فرمت اساس نوع ماهواره یا نوع نرم
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اولین . بندي متفاوت را مشاهده نمود توان چهار دسته  میOpen External Fileدر بخش 

هاي  توان به گزینه ها می هاي مختلف است که بر اساس نام آن ها یا ماهواره هبخش مربوط به سنجند

اي معموالً تصاویر خود را در سطوح پردازشی  هاي ماهواره هاي داده توزیع کننده. متنوعی دست یافت

ها   براي هر کداك از این سطوح پردازشی و همچنین انواع ماهوارهENVIدهند که  مختلف ارائه می

ها کافی است روي نام ماهواره کلیک  براي دسترسی به این گزینه. نه خاص قرار داده استیک گزی

توان یکی را انتخاب  شوند که بر اساس مورد استفاده می هاي جدیدي ظاهر می نمایید، سپس گزینه

  .نمود

بندي بر اساس نوع داده است که در این   دستهOpen External Fileبخش دوم در گزینه 

 ,USGS: ها عبارتند از این گزینه. توان بر اساس نوع داده یک گزینه را انتخاب نمود بخش می

Digital Elevation, Military, Radar, Thermalهاي این بخش در   برخی از زیرگزینه

 می IP Softwareدر بخش    . شوند و تفاوتی با همدیگر ندارند هاي دیگر نیز یافت می بخش

افزارهاي دیگر طراحی  هاي تصویري نرم دست یافت که براي قرائت فرمتهایی  توان به گزینه

. PCI Geomatica, Er Mapper, Erdas ArcView: افزارها عبارتند از این نرم. اند شده

.  استفاده کردGeneric Formatهاي تصویري عمومی باید از گزینه  هاي فرمت براي قرائت

 ,XWD, TIFF, SRF, PNG: عبارتند از ENVIهاي عمومی قابل قرائت براي  فرمت

PICT, PDS, MrSID, JPEG HDF, BMP, ASCII چون اساس این کتاب بر اختصار 

توانید از راهنماي  ها سود چندانی ندارد، بنابراین اطالعات بیشتر را می است و ذکر همه گزینه

هاي  خاب هر کدام از گزینهپس از انت. کنیم افزار کسب کنید و در اینجا به همین مقدار بسنده می نرم

ها نیاز  بعضی از فرمت. شود که باید فایل مورد نظر را در آن انتخاب نمود اي باز می ذکر شده پنجره

  .شود ها مشخص می به تعیین پارامترهاي اضافه دارند که در پنجره آن

  نمایش یک تصویر
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هاي مختلف طیف  هاي مورد استفاده در دنیاي سنجش از دور در بخش معموالً سنجنده

هاي  سنجنده. گویند پردازند که به هر قسمت یک باند می آوري اطالعات می الکترومغناطیس به جمع

تا ) μ/4(هاي مختلف طیف الکترومغناطیس از بخش مرئی  چند طیفی اغلب چندین باند در بخش

تري از  دقیقاستفاده از اطالعات چند طیفی منجر به شناخت . دارند) 14μ(مادون قرمز حرارتی 

هایی از طیف  بسیاري از اشیاء در بخش. شود اشیاء و عوارض ظاهر شده در تصاویر می

هاي  ها باید از اطالعتا مربوط به بخش الکترومغناطیس رفتاري مشابه دارند، بنابراین براي تمایز آن

 RGBرنگی جایی که مانیتورهاي رنگی از فضاي  از آن. دیگر طیف الکترومغناطیس استفاده نمود

که ترکیبی از سه باند  اي نیست مگر آن کنند، بنابراین هیچ چاره ها استفاده می براي نمایش رنگ

  .اي قابل شناخت به سه رنگ قرمز، سبز و آبی نسبت دهیم مورد نظر را به گونه

 قابلیت نمایش تصاویر به صورت درجات خاکستري و همچنین به صورت ENVIافزار  در نرم

پس باز کردن یک فایل به طریق گفته . وجود دارد) Color Composite(رنگی هاي  ترکیب

در این پنجره هر تصویر به همراه فهرست . شود شده، پنجره فهرست باندهاي موجود ظاهر می

: براي نمایش تصاویر دو گزینه وجود دارد که عبارتند از. باندهاي آن نمایش داده خواهد شد

Color RGB, Gray Scale .باند و به صورت درجات خاکستري و  زینه اول براي نمایش تکگ

براي انتخاب هر کدام . هاي رنگی است  براي نمایش تصاویر به صورت ترکیبRGB Colorگزینه 

سپس از فهرست نمایش داده شده باند . کافی است که روي دکنه رادیویی کنار آن کلیک کنید

 یا دو بار کلیک Load Band حال با استفاده از دکمه .مورد نظر را با کلیک کردن انتخاب نمایید

 در سه بخش متفاوت به ENVIتصاویر در . بر روي نام باند مورد نظر، تصویر را نمایش دهید

  .شوند  نمایش داده میZoom, Image, Scrollهاي  نام

در بخش .  نیز به همین صورت ظاهر می شوندRGBاین سه پنجره نمایش، در حالت رنگی 

Scrollاگر کمی دقت کنید مربع کوچک قرمز رنگی نیز در . کنید  شما تمامی تصویر را مشاهده می

این مربع بخشی از تصویر است که با بزرگنمایی بیشتر در پنجره . شود  دیده میScrollبخش 
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Imageپنجره . شود  نمایش داده میImage عالوه بر نمایش تصاویر داراي چندین منو است که 

اند که در جاي خود موارد الزم ذکر  تر به ابزارهاي مورد نیاز طراحی شده رسی راحتبراي دست

این مربع قسمتی از تصویر را . شود رنگ دیده می  نیز مربع قرمزImageدر پنجره . خواهد شد

.  و با بزرگنمایی بیشتر نمایش داده شودZoomکند که باید در پنجره کوچکتر  مشخص می

در قسمت پایین و چپ +  و –هاي  هاي کوچک که با عالمت  با دکمهZoomبزرگنمایی پنجره 

نما به کار  براي نمایش یا پنهان کردن مکان+ عالمت . اند، قابل تنظیم است پنچره نمایش داده شده

  .رود می
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اگر . جا نمایید هاي مختلف کافی است مربع قرمزرنگ را با ماوس بگیرید و جابه براي نمایش قسمت

 نیز تحت تأثیر Zoom, Imageهاي   تغییر کند، پنجرهScroll مربع قرمزرنگ در پنجره محل

 تغییر خواهد Zoom تغییر نماید، تنها پنجره Imageگیرند و اگر مربع قرمز رنگ پنجره  قرار می

  .کرد

 ,Zoomهاي  ابعاد پنجره(رنگ  هاي قرمز ها با تعیین ابعاد مربع براي تنظیم نمایش پنجره

Image(توان در پنجره  ، میImage از منوي File از گزینه ،Preferenceاستفاده نمود .  

پس . باندي دارد هاي رنگی، تفاوتی بسیار جزئی با نمایش تصاویر تک نمایش تصویر به صورت ترکیب

 در پنجره فهرست باندهاي موجود، سه گزینه تعیین باند نیز براي RGB Colorاز انتخاب گزینه 

  .گردند ظاهر می) B(و آبی ) G(و سبز ) R(رمز هاي ق رنگ

  .شود باندي انجام می پس از آن باقی عملیات نظیر کار با تصاویر تک



ENVI  12آموزش نرم افزار   

  سازي تصاویر ذخیره

سازي  یکی از مهمترین دالیل ذخیره. گیرد سازي تصاویر معموالً به چند منظور صورت می ذخیره

 را ENVIاشد یک تصویر باز شده در محیط اگر الزم ب. ها است  تغییر فرمت آنENVIتصاویر در 

 استفاده File از منوي اصلی Save File Azتوانیم از گزینه  با فرمت خاصی ذخیره نماییم، می

سازي را تغییر  این گزینه تمامی خصوصیات تصویر را حفظ می کند و تنها فرمت ذخیره. نماییم

  .دهد می

زیرمجموعه از تصویر اصلی را انتخاب نمود و ذخیره توان در پنجره ظاهر شده، هر  در این قسمت می

توان بخش خاصی  از لحاظ مکانی می. تواند به صورت مکانی یا طیفی باشد این زیرمجموعه می. کرد

. وجی را تعیین کرداز تصویر را انتخاب نمود و از لحاظ طیفی می توان باندهاي مورد نظر براي خر

این کار تنها .  استDisplayسازي تصویر نمایش داده شده در یک  یک حالت دیگر، ذخیره

نکته قابل توجه در این مورد این است که تصویر ذخیره . کند باندهاي نمایش داده شده را ذخیره می

دیر آن با مقادیر شده خصوصیات تصویر نمایش داده شده را خواهد داشت و بنابراین ممکن است مقا

 Histogram(علت این امر عمدتاً نوع روش بهبود کنتراستی . تصویر اصلی متفاوت باشد

Stretching (شود است که بر تصویر اعمال می.  

 انجام داد، به این معنی که تنها قسمت نمایش Zoomتوان براي پنجره  مطابق همین عمل را می

  . نمایشی ذخیره شود با همان کیفیتZoomداده شده در پنجره 

  مدیریت باندها

به این . سازي که در بخش قبل ذکر شدند، همگی مربوط به یک تصویر هستند هاي ذخیره روش

اگر نیاز به . ماند هایی از یک تصویر باقی می معنی که قدرت مانور شما در حد انتخاب میان بخش

این بخش گزینه . ري استفاده نمودایجاد یک تصویر جدید از چندین تصویر باشد باید از بخش دیگ

Staching Layer از منوي اصلی Basic Toolsبعضی از مواقع هر باند یک تصویر به .  است
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ها را تحت  گیرد و شما نیاز دارید تا همگی آن صورت یک فایل جداگانه در اختیار کاربران قرار می

ین کار بهترین راه استفاده از همان براي ا.  در اختیار داشته باشیدENVIعنوان یک فایل به فرمت 

  .شود اي باز می پس از انتخاب این گزینه پنجره.  استLayer Stachingگزینه 

 انجام …Import Fileهاست که این کار با دکمه  اولین کار انتخاب باندهاي مورد نظر و ورود آن

پس از ورود . انتخاب کنیدتوانید تنها باندهاي مورد نظر را از تصویر  در این بخش می. پذیرد می

ها را در خروجی تغییر دهید که با کلیک بر روي  باندها ممکن است بخواهید ترتیب قرار گرفتن آن

شود که  اي باز می با کلیک روي این دکمه پنجره. شود  ممکن می…Reorder Filesدکمه 

نگه داشتن کلیک با کلیک روي یک باند خاص و پایین . شامل فهرست تمامی باندها خواهد بود

 کلیک Okپس از پایان کار روي دکمه . جا نمود توان باند مورد نظر را در لیست جابه سمت چپ می

  .کنید

 مشخصات هندسی و سیستم مختصات تصویر Layer Stackingدر سمت راست پنجره 

، تویر  هنگام پردازشENVI. ها را تغییر دهید توانید به دلخواه آن خروجی قابل تنظیم است و می

توجه داشته باشید که باندهاي ورودي همگی باید . دهد نهایی را مطابق با تنظیمات شما تغییر می

 از ترکیب باندهاي بدون اطالعات ENVIداراي سیستم مختصات مشخص و یکسان باشند و 

تواند هم در روي هارد و به صورت دائمی و  تصویر خروجی می. کند سیستم مختصات جلوگیري می

 و Output Result to Fileهاي  گزینه.  ذخیره شودRAMبه صورت موقتی و در حافظه هم 

Memoryاگر یک فایل به . اند  به ترتیب به این منظور تعبیه شدهMemory فرستاده شود 

 Availableکافی است در پنجره . توان در صورت دلخواه آن را روي هارد نیز ذخیره نمود می

Band Listشود و با انتخاب گزینه  اي باز می پنجره.  راست کلیک نمایید روي نام فایلSave 

Selected File to Disk در آن، فایل موجود در حافظه RAMتوان روي هارد ذخیره   را می

  .نمود
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  فرآیند تصحیح هندسی

  )Geometric Correction(اي بر تصحیح هندسی  مقدمه

اهاي هندسی تصویر و همچنین انتساب یک تصحیح هندسی تصاویر به منظور کاهش  مقدار خط

این کار با ایجاد یک رابطه ریاضی میان . پذیرد هاي آن انجام می سیستم مختصات زمینی به پیکسل

  :گردد مختصات تصویري و مختصات زمینی اعمال می

X = F (x,y)

Y = G (x,y)

 دو تابع F, G. اي یا زمینی هستند  مختصات نقشهX, Y مختصات تصویري و x, yکه در آن 

براي تبدیل میان . شوند ریاضی هستند که براي تبدیل میان دو سیستم مختصات در نظر گرفته می

، یک تبدیل چهار پارامتر متشابه )عاري از خطا(آل  دو سیستم مختصات دو بعدي ایده

)Conformal (اگر در هر دو سیستم مختصات اعوجاجاتی وجود داشته باشد باید . کافی است

گونه خطاها در مدل تبدیل در نظر گرفت که در نتیجه تعداد پارامترها باالتر  ارامترهایی براي اینپ

هاي تبدیل  ترین مدل هاي توانی از معمول اي معادالت افاین، پروژکتیو و چند جمله. رود می

  .هاي مختصات دوبعدي در دنیاي سنجش از دور هستند سیستم

 معادالت، چند نقطه با مختصات معلوم در دو سیستم در نظر گرفته به منظور یافتن پارامترهاي این

پس از حل . این نقاط به نام نقاط کنترل معروفند. شوند ها نوشته می شود و معادالت براي آن می

توان با داشتن مختصات تصویري هر  آید و می دستگاه معادالت، پارامترهاي هر تابع به دست می

حال الزم است تا به هر موقعیت یک درجه خاکستري . ا به دست آوردنقطه، مختصات زمینی آن ر

هاي نمونه برداري  براي به دست آوردن مقدار درجه خاکستري پیکسل از روش. نسبت داده شود
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یابی بر اساس  هاي درون این روش. شود استفاده می) Resampling Methods(مجدد 

کنند  یک درجه خاکستري را محاسبه می) سایگییک، چهار یا شانزده هم(هاي گوناگون  همسایگی

حاصل این دو کار، تصویري است که از لحاظ . و به پیکسل در مختصات زمینی نسبت می دهند

هندسی تا حد قابل قبولی تصحیح شده و در یک سیستم مختصات زمینی مشخص قرار گرفته 

  .است

 Image to imageاین فرآیند شوند که به  بعضی از اوقات تصاویر نسبت به یکدیگر ثبت می

Registrationمواقعی که فقط نیاز به اتصال تصاویر یا انطباق نسبی تصاویر است، . گویند  می

در این روش یک تصویر در سیستم مختصات تصویر دیگري قرار . توان از این روش استفاده نمود می

.  کلی تصحیح هندسی استي آخر، در مورد دقت حل دستگاه معادالت و به طور نکته. گیرد می

) RMSE(براي برآورد دقت تصحیح هندسی از مفهومی به نام خطاي جذر میانگین مربعات 

این خطا بر اساس تفاضل میان مختصات محاسباتی نقاط معلوم و مختصات واقعی . کنند استفاده می

  .ل قبول استمعموالً مقدار استاندارد این خطا در حد حداکثر یک پیکسل قاب. شود برآورد می

  ENVIتصحیح هندسی در 

  مقدمات

به منظور انجام تصحیح هندسی ابتدا باید تصویري که قرار است مورد تصحیح هندسی قرار بگیرد و 

نقشه مرجعی که نقاط کنترل زمینی بر روي آن مشخص هستند، هر دو باز شوند، باز کردن 

در ان بخش تنها باز کردن فایل برداري را ایم و  هاي قبل مطالعه کرده هاي تصویري را در فصل فایل

  .شرح خواهیم داد

 Vector مربوط به منوي Open Vector Fileهاي برداري باید از گزینه  براي باز کردن فایل

هاي  هاي برداري براي باز کردن موجودند، فرمت در این گزینه فرمت.  استفاده نمودFileیا منوي 

 ,Arc View Shape File, Arc Info Interchange Format: مذکور عبارتند از



ENVI  16آموزش نرم افزار   

DXF, MapInfo, DGN, DLG, SDTS, EVF .ها گرچه متنوع نیستند اما  این فرمت

اي براي  پس از انتخاب یک فایل ممکن است پنجره. دهند هاي برداري را پوشش می مهمترین فرمت

ل خروجی از شما گیري و یا نام فای معرفی خصوصیات آن نظیر سیستم مختصات، واحد اندازه

  .توانید فایل برداري را باز نمایید پس از تعیین تمامی پارامترهاي الزم می. درخواست شود

هاي برداري را  نقشه. رسد برداري می پس از باز کردن فایل نوبت به تعیین پنجره نمایش نقشه

 تنظیمات در پنجره این. هاي جداگانه یا روي تصاویر نمایش داده شده، باز نمود توان در پنجره می

Available Vectors Listگردد  تعیین می.  

  

  

 Loadدر این پنجره مطابق شکل باید بر نام فایل مورد نظر کلیک کنید و سپس بر دکمه 

Selectedاي به نام  در ادامه پنجره.  کلیک کنیدLoad Vectorتوان  شود که در آن می  باز می

 New Vectorگزینه .  آن نمایش داده شود، مشخص نمودبرداري در محلی را که قرار است فایل

Windowدر صورتی که بخواهیم فایل روي . شود تا فایل در یک پنجره مجزا باز شود  باعث می
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 مورد نظر را از فهرست انتخاب Displayیک تصویر نمایش داده شده باز شود، کافی است تا نام 

  .نماییم

که در . رسد بت به مرحله تعیین نقاط کنترل روي تصاویر میپس فراخوانی تصاویر و نقشه مرجع نو

ENVIهاي منو   با استفاده از گزینهMAPتوان از بخش  مطابق شکل می. گیرد افزار انجام می  نرم

Registration گزینه Select GCPs: Image to Map را براي تعیین نقاط کنترل 

  .انتخاب نمود

  تعیین نقاط کنترل

اي باشند که بتوان هم  این نقاط باید به گونه. رسد ین نقاط کنترل روي تصویر میحال نوبت به تعی

نما روي نقطه دلخواه،  با قرار دادن مکان. ها را به راحتی یافن روي تصویر و هم روي نقشه مرجع آن

ها از روي نقشه مرجع  گردد و پس از آن مختصات زمینی آن نقاط بر روي تصویر اصلی مشخص می

  .هاي مختلف استفاده نمود ها و بزرگنمایی توان از پنجره براي تعیین دقیق نقطه می. شود میقرائت 

نما در دو پنجره در یک موقعیت یکسان قرار گرفت به منظور انتقال مختصات زمینی  وقتی مکان

شود که با انتخاب گزینه  یک منو باز می. نقطه بر روي پنجره فایل برداري راست کلیک نمایید

Export Map Locationنما به پنجره   مختصات زمینی مکانGround Control 

Points Selectionیابد و به این صورت از زحمت یادداشت و نوشتن دستی   انتقال می

پس . گردد افزار ثبت می مختصات تصویري به صورت اتوماتیک توسط نرم. شوید مختصات راحت می

 نقطه منتخب را به فهرست نقاط کنترل اضافه Add pointاز این مرحله با کلیک روي دکمه 

  .کنید

نما را بر روي  نمایی تصاویر را در حد مناسب تنظیم نمود و سپس مکان براي تعیین نقاط باید بزرگ

دقت در تعیین نقاط متناظر بر روي دو پنجره در دقت نهایی تصحیح . پیکسل موردنظر قرار داد

اط کنترل باید در حد نیاز باشد که بسته به نوع منطقه، نوع تعداد نق. هندسی بسیار مؤثر است



ENVI  18آموزش نرم افزار   

این نقاط کنترل باید در تمامی . ها متفاوت خواهد بود تصویر و مدل تبدیل انتخاب شده تعداد آن

  .تصویر پراکنده باشند و به طور یکنواختی سطح تصویر را پوشش بدهند

 GCPsگردد و در پنجره  محاسبه می نیز RMSگردند خطاي  که نقاط کنترل اضافه می همچنان

Selectionتوانید مقدار  همیشه پس از اینکه یک نقطه را اضافه نمودید می. گردد  نمایش داده می

 Delete Lastاین خطا را چک کنید و اگر از حد مجاز بیشتر بود نقطه را با کلیک بر روي دکمه 

Pointدر ابتدا تعیین نمودید و به فهرست پس از اینکه چند نقطه را .  از فهرست حذف نمایید

توان با داشتن مختصات در  گردد و بنابراین می اضافه کردید، معادالت براي این چند نقطه حل می

 قابل انجام Predictاین امکان توسط دکمه . ها محل نقطه را در پنجره دیگر یافت یکی از سیستم

  .است

. اي بیابید و سپس روي این دکمه کلید کنید یل نقشهاي را در فا براي این منظور کافی است تا نقطه

جایی  توانید با یک جابه حال می. گیرد نما در پنجره تصویر در محل تقریبی نقطه قرار می مکان

  .نما را در محل دقیق نقطه قرار دهید کوچک مکان

فاده کرد و  پنجره نقاط کنترل استShow Listتوان از گزینه  براي کنترل فرآیند تعیین نقاط می

توان تعیین مجدد نمود یا از  نقاط با خطاي باال را می. مقدار خطاي هر نقطه را بررسی نمود

. شود ها مشاهده می اي از فهرست نقاط کنترل به همراه مشخصات آن نمونه. محاسبات کنار گذاشت

  .هاي این پنجره را شرح خواهیم داد در ادامه، گزینه

و خطاي هر ) Predict X/Y(بینی شده   و تصویري، مختصات پیشدر این پنجره مختصات زمینی

خواهید مستقیم به محل یک نقطه بروید و آن را بررسی کنید، اول  اگر می. توانید ببینید نقطه را می

اگر خطاي یک نقطه از نظر شما . Gotoروي آن در فهرست کلیک کنید و سپس روي دکمه 

با .  آن را خاموش سازیدOn/Off حذف کنید یا با دکنه Deleteتوانید آن را با دکمه  باالست می

سپس در صورت لزوم . گردد  نیز مشخص میRMSخاموش کردن یک نقطه اثر آن در خطاي 
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اگر در تعیین موقعیت یک . توانید دوباره آن را انتخاب کنید و با همین دکمه آن را روشن سازید می

نما را  سپس مکان. نما را به محل آن نقطه هدایت کنید  مکانGotoاید با گزینه  نقطه اشتباه کرده

مختصات جدید براي نقطه .  کلیک کنیدUpdateدر محل دقیق خود قرار بدهید و روي دکمه 

  .گردد  مشخص میRMSشود و اثر آن روي خطاي  مورد نظر ثبت می

  )Reprojection(تغییر سیستم مختصات یک تصویر 

گاه نیاز . گیرد ر سیستم مختصات مشخص شده قرار مییک تصویر پس از تصحیح هندسی د

که توسط . شود تا سیستم مختصات تصویر تغییر یابد و به سیستم مختصات دیگري تبدیل شود می

 این عمل با ENVIدر . پذیرد  انجام میMap از منوي Convert Map Projectionگزینه 

و انجام یک تبدیل سیستم مختصات در نظر گرفتن یک گرید از نقاط کنترل به صورت خودکار 

  .شود دوبعدي انجام می

بعد از . شود که قرار است مورد پردازش قرار گیرد پس از انتخاب این گزینه نام فایلی درخواست می

در این پنجره تنظیمات مربوط به این عمل انجام . شود اي باز می تعیین فایل مورد نظر پنجره

توانید نوع سیستم مختصات   میSelect Output Map Projectionدر قسمت . گردد می

اگر در فهرست نمایش داده شده سیستم مختصات خود را نیافتید از گزینه . جدید را معرفی کنید

Newدو گزینه .  براي ایجاد سیستم دلخواه خود استفاده نماییدDatum و Units ًنیز قبال 

  .اند توضیح داده شده

ابعاد . کند اط کنترل براي تبدیل سیستم مختصات استفاده می از یک شبکه نقENVIگفتیم که 

در نهایت نام فایلی که این . گردد  تعیین میNumber Warp Pointsاین شبکه در بخش 

پس از انجام تنظیمات این پنجره روي دکمه . شود گردند، مشخص می نقاط کنترل در آن ذخیره می

Okاي شبیه به پنجره تصحیح هندسی، باز  نجرهپس از چند لحظه پردازش، پ.  کلیک نمایید

  .باقی کار همانند بخش قبل خواهد بود. اند شود که پارامترهاي مختلف آن شرح داده شده می
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  ENVIایجاد موزاییک تصویري در 

اولین راه استفاده از تصاویر مختصات دار و .  دو روش براي ایجاد موزاییک وجود داردENVIدر 

ها و بدون توجه  دومین راه ایجاد موزاییک بر اساس پیکسل. اس مختصات استایجاد موزاییک بر اس

در این بخش به گزینه . به مختصات است که معموالً در دنیاي سنجش از دور کاربرد کمتري دارد

  .اول خواهیم پرداخت

.  استهاي مورد نظر  اولین قدم باز کردن فایلENVIافزار  به منظور ایجاد موزاییک تصویري در نرم

ها به جز موارد خاص الزم  هاي مورد نظر مطرح است و نمایش آن در این مرحله تنها فراخوانی فایل

نوبت ) توانست در حین ایجاد موزاییک نیز انجام شود که البته می(ها  پس از باز کردن فایل. نیست

 را از بخش Georefrencedبراي این منظور گزینه . رسد به فراخوانی گزینه ایجاد موزاییک می

Mosaicking منوي Basic Toolsانتخاب نمایید .  

کلیه عملیات مربوط . گردد با انتخاب این گزینه پنجره مربوط به انجام عملیات ایجاد موزاییک باز می

  .شوند به تولید موزاییک از تصاویر ژئورفرنس شده در همین بخش انجام می

.  استفاده نمودImportاویر مورد نظر باید از منوي پس از باز شدن این پنجره براي فراخوانی تص

. ها است  براي باز کردن مستقیم فایل…Import filesگزینه . این منو داراي دو گزینه است

دهد که ضمن باز   این امکان را به شما می…Import Files and Edit Propertiesگزینه 

  .یز انجام دهیدها را ن ها برخی از تنظیمات مربوط به آن کردن فایل

هاي دلخواه را در آن  توان فایل شود که می اي باز می  پنجره…Import Filesبا انتخاب گزینه 

توان یکی یکی یا به صورت  هاي مورد نظر را می فایل. افزار معرفی نمود انتخاب کرد و به نرم

 Importنه اگر از گزی.  پنجره مذکور را کلیک نمودOkچندتایی انتخاب کرد و سپس دکمه 

Files and Edit Properties…اي باز   استفاده نمایید، براي هر فایل انتخاب شده پنجره

 Data Value to Ignoreاولین گزینه . شود که باید پارامترهایی را در آن مقدار دهی کنید می
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خواهید به صورت شفاف  در این قسمت مقدار درجه خاکستري را مشخص کنید که می. است

هایی با این مقدار، مقدار  این گزینه به این معنی است که براي نمایش پیکسل. داده شودنمایش 

  .شود درجه خاکستري از تصویر زیرین گرفته می

 اندازه پهنایی را مشخص نمایید که در قسمت مشترك Feathering Distanceدرقسمت 

تصال دو تصویر، مقادیر درجات در این قسمت براي ایجاد نمایش بهتري از ا. گیرد تصاویر قرار می

گردد و اتصال دو تصویر  ها کمی نرم می شود و به این ترتیب لبه گیري می خاکستري میانگین

: سازي قسمت مشترك وجود دارد که عبارتند از  دو نوع نرمENVIدر . رسد تر به نظر می واقعی

Cutline Feathering, Edge Featheringشده  در اولین روش در پهناي ذکر 

گیرد، در صورتی که در روش دوم با مشخص کردن یک خط برش،  گیري صورت می میانگین

  .پذیرد گیري از آن خط به بعد در پهناي ذکر شده انجام می میانگین

 براي مشخص کردن نام فایلی است که خط …Select Cutline Annotation Fileگزینه 

سازي قسمت مشترك به روش اول انجام  نشود نرماگر این گزینه انتخاب . برش در آن وجود دارد

توانید مشخص نمایید که موزاییک به صورت   میMosaic Displayدر گزینه . گردد می

در قسمت بعد شماره باند یا باندهایی را که قرار است . باندي یا ترکیب رنگی نمایش داده شود تک

ین قسمت جنبه نمایش دارد و موزاییک البته ا. براي نمایش موزاییک استفاده شوند تعیین کنید

درصد بارزسازي خطی تصویر را در . شود نهایی شامل تمامی باندهاي تصاویر مورد استفاده می

  . مشخص نماییدLinear Stretchقسمت 


