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¤Ù�Áืo¡ÒÃãª �§Ò¹©ºaºeÃ �§Ãa´ o»Ãæ¡ÃÁÇie¤ÃÒaË�¢ �oÁÙÅ¨Ò¡´ÒÇe·ÕÂÁ ENVI 3.2  

 

¤Ù�Áoื¡ÒÃãª �§Ò¹©ºaºeÃ �§Ãá  o»Ãæ¡ÃÁÇie¤ÃÒaË �¢ �oÁÙÅ¨Ò¡´ÒÇe·ÕÂÁ ENVI 3.2 
1. ãË �e»�´o»Ãæ¡ÃÁ Envi 3.2 Runtime á§ÀÒ¾¢ �Ò§Å�Ò§ 
ä»·Õè»u�Á Start eÅืo¡ Program eÅืo¡ Envi 3.2 eÅืo¡ ENVI RT á§ÃÙ»·Õè 1 Ë¹�Ò¨o¨a»ÃÒ¡® 
á§ÃÙ»·Õè 2 

 
¡ÒÃæÊ´§¼Å¢ �oÁÙÅ·Ò§¨oÀÒ¾ (Display Image) 

1. e»�´o»Ãæ¡ÃÁÊíÒËÃaºæÊ´§¼ÅÀÒ¾¢ �oÁÙÅ¨Ò¡´ÒÇe·ÕÂÁo´ÂeÅืo¡eÁ¹Ù File Open Image 
File á§ÃÙ» 3 
2. Ë¹ �Ò¨o¨a»ÃÒ¡® á§ÃÙ»·Õè 4 ãË �eÅืo¡ Directory ·ÕèÁÕ File ¢ �oÁÙÅ¨Ò¡´ÒÇe·ÕÂÁ 
 

 
3. ãË �eÅืo¡¢ �oÁÙÅµÒÁª�Ç§¤Åืè¹µ�Ò§æ ·Õèµ�o§¡ÒÃ¼ÊÁÊÕe·ç¨ o´ÂeÅืo¡·ÕèeÁ¹Ù RGB Color eª�¹  
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Band 4 ãÊ�ã¹ª�o§ ÊÕ æ´§ 
Band 3 ãÊ�ã¹ª�o§ ÊÕ e¢ÕÂÇ 
Band 2 ãÊ�ã¹ª�o§ ÊÕ ¹éíÒe§i¹ 
¨aä �́¼Å á§ÃÙ»·Õè 5 

 
4. ãË �¡´»u�Á Load RGB ¨Ò¡ÃÙ»·Õè 5 o»Ãæ¡ÃÁ¡ç̈ aeÃÕÂ¡¢ �oÁÙÅ¨Ò¡·ÕèeÃÒeÅืo¡æÅaæÊ´§¼Å
á§ÃÙ»·Õè 6 
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« ึè§eÃÒÊÒÁÒÃ¶¢o Ù́¢ �oÁÙÅä �́ã¹æµ�Åa 
Ë¹�Ò¨o·Õè̈ ao¸iºÒÂµ �oä» 
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Ë¹�Ò¨o Scroll ËÃ ืoÃÙ»·Õè 6A e»�¹ÀÒ¾ÃÇÁ¢o§¢ �oÁÙÅ´ÒÇe·ÕÂÁ·aé§ËÁ´¨aÁÕ Box ÊÕèeËÅÕèÂÁ
ãË �eÅืèo¹e¾ ืèoeÅืo¡¾ ืé¹·Õèä �́ ã¹¢oºe¢µ·Õèµ�o§¡ÒÃ ÀÒ¾ËÃ ืo¢oºe¢µ·ÕèeÅืo¡¨aä»»ÃÒ¡®·Õè ÃÙ»·Õè 
6B ¹aè¹eo§ « ึè§·íÒãË�eÃÒeËç¹ÀÒ¾ªa´ÁÒ¡¢ ึé¹  
Ë¹�Ò¨oÃÙ»·Õè 6B ¹aé¹¨aÁÕ Box ÊÕèeËÅÕèÂÁe¾ืèoãË �eÃÒÊÒÁÒÃ¶eÅืo¡e¾ ืèo Zoom ÀÒ¾ã¹ pixel 
·ÕèeÃÒµ �o§¡ÒÃÁÒ¡¢ ึé¹eÃÒÊÒÁÒÃ¶ÅÒ¡¢oºe¢µÊÕèeËÅÕèÂÁä»ÁÒä �́¨a»ÃÒ¡® á§ÃÙ»·Õè 6C 
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¡ÒÃe¾ièÁ¤ÇÒÁe´ �¹ªa´ãË �¡aº¢ �oÁÙÅ (Image Enhancement) 
e¹ ืèo§¨Ò¡¢ �oÁÙÅ·Õèä �́ÁÒã¹æµ�Åa Band ¨ae»�¹¡ÒÃÃaº¢ �oÁÙÅã¹ª�Ç§¤Åืè¹·Õèµ�Ò§¡a¹oo¡ä» ©a¹aé¹¤ �Ò 
Gray Level¢o§¢ �oÁÙÅã¹æµ�Åa Band ¨ึ§æµ¡µ �Ò§¡a¹oo¡ä» ¡ÒÃ·Õè̈ a·íÒãË�¢ �oÁÙÅÁÕ¤ÇÒÁ
e �́¹ªa´ ¨ ึ§¨íÒe»�¹·Õè¨aµ�o§µá eoÒª�Ç§¤Åืè¹ Gray Level ·ÕèäÁ�ÁÕ¢ �oÁÙÅoo¡ä» æÅaæÊ´§¼Åe©¾Òa
ã¹Ê�Ç¹·ÕèÁÕ¢ �oÁÙÅ ¨a·íÒãË�ä �́ÀÒ¾·ÕèÁÕ¤ÇÒÁe �́¹ªa´ÁÒ¡Âiè§¢ ึé¹ 
ã¹¡ÒÃe¾ièÁ¤ÇÒÁe �́¹ªa´ãË�¡aº¢ �oÁÙÅ ËÃoื¡ÒÃ·íÒ Enhance ¢ �oÁÙÅ ÁÕ 2 Çi¸Õã¹¡ÒÃe¾ièÁ¤ÇÒÁ
e �́¹ªa´ ¤ืo¡ÒÃe¾ièÁ¤ÇÒÁe �́¹ªa´ãË�¡aº¢ �oÁÙÅ o´Âo»Ãæ¡ÃÁä �́¡íÒË¹´ÁÒãË� æÅa¡ÒÃe¾ièÁ¤ÇÒÁ
e �́¹ªa´ãË�¡aº¢ �oÁÙÅo´Â¼Ù�ãª�¡íÒË¹´eo§ 
o´ÂÊ�Ç¹ãË�o»Ãæ¡ÃÁ ENVI ä´ �¡íÒË¹´¤�ÒãË�oaµo¹Áaµie»�¹ Linear Stretching « ึè§äÁ �µ�o§
»Ãaº¤ �Ò e¾ÕÂ§æµ �µ�o§¡ÒÃæÊ´§ãË � Ù́e·�Ò¹aé¹ 
¢aé¹µo¹ã¹¡ÒÃe¾ièÁ¤ÇÒÁe´ �¹ªá ãË �¡aº¢ �oÁÙÅ o´Âãª �o»Ãæ¡ÃÁ·Õè¡íÒË¹´ÁÒãË � 

1. ¡ÒÃe¢ �Ò¤íÒÊaè§ã¹¡ÒÃe¾ièÁ¤ÇÒÁe �́¹ªa´ãË�¡aº¢ �oÁÙÅ o´Âo»Ãæ¡ÃÁä �́¡íÒË¹´ÁÒãË� 

o´Â¡´ mouse »u�Á¢ÇÒÁ ืoæÅ�Ç¨a»ÃÒ¡®» u�Á Functions æÅ �Ç click eÅืo¡ Display 
Enhancements æÅa Interactive Stretching ( á§ÃÙ» 7) ¨a»ÃÒ¡®Ë¹ �Ò¨o á§ÃÙ»·Õè 8 
eª�¹ ¡ÒÃeÅืo¡ Enhance �́ÇÂÇi¸Õ Linear, Piecewise Linear, Gaussian, 
Equalization, Square Root, Arbitrary 

 
 
  

 


