
 

 

 



به مجموعه ماهواره های زمین اضافه شد. این هفتمین ماهواره لندست است که با موفقیت  8، ماهواره لندست 3112فوریه  11در 

در طول موج های مرئی، مادون قرمز نزدیک، مادون قرمز کوتاه و مادون قرمز حرارتی عمل  8در مدار زمین قرار گرفت. لندست 

 عکس از کل زمین می گیرد. 011می کند. بطور متوسط روزانه 

به رایگان در اختیار همه قرار گرفته و به روش های مختلفی قابل دریافت است. در این آموزش به نحوه دریافت  8تصاویر لندست 

 این تصاویر به کمک گوگل ارث پرداخته می شود.

 برای دانلود بدین روش عمل کنید:

 ابتدا وارد سایت زیر شوید: -1

                                                http://landsat.usgs.gov 

 را انتخاب نمایید. Landsat8 KML downloadکلیک کرده و  Toolsپس از باز شدن سایت در سمت چپ بر روی  -3

 را در کامپیوتر خود ذخیره نمایید. KMLفایل   -2

 

 

http://landsat.usgs.gov/


 

 گوگل را باز کنید. اگر بر روی کامپیوترتان ندارید می توانید از سایت گوگل ارث به رایگان دانلود نمایید. -0

 و فایلی که قبال دانلود کرده بودید را باز نمایید. Openکلیک کرده و سپس  Fileپس از باز کردن گوگل ارث بر روی  -5

 

   خواهد شد:توجه کنید که دو آیتم به منوی شما اضافه  -6

 

 

 



 

 در منطقه مورد نظر زوم کنید. همینطور که بزرگنمایی می کنید متوجه کادرهای تصاویر می شوید که نمایان شده اند. -7

 

 برای دیدن تصویر ماهواره ای موجود بر روی آیکن عکس کلیک نمایی. -8

 



 کلیک کنید. View image on map بر روی  -9

 

 موجود بر روی نقشه نشان داده می شود.تصویر ماهواره ای  -11

 

 برای دانلود بر روی آیکون عکس یکبار کلیک کنید. -11

   کنید.  Sign in کلیک کنید. شما بعنوان یک کاربر رجیستر شده باید Download additional products  بر روی -13

 



 

 

 

 

 

 محصوالت دانلودی نشان داده می شوند. Sign inپس از  -12

 بر روی دکمه دانلود کلیک کنید. -10



 

 Level 1 Geo TIFF Data Productsاز بین دانلودهای موجود بر روی دانلودی کلیک کنید که نوشته :  -15

 ذخیره شده را از حالت فشرده خارج کنید.داده های  -16

 اکنون داده های شما برای استفاده آماده است.

 

 


