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 ¢ �oÁÙÅeº ืéo§µ �¹e¡ÕèÂÇ¡aº PCI EasyPace Software  

 

PCI EasyPace e»�¹«o¿· �æÇÃ �·Ò§ �́Ò¹ÃÕoÁ·e«¹«iè§oÕ¡o»Ãæ¡ÃÁË¹ ึè§ « ึè§ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÊÙ§
eª�¹¡a¹ ¼Ù�Ê¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶¤Åiê¡ e¢ �Òä» Ù́¢aé¹µo¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢o§ PCI EasyPace ã¹´ �Ò¹ÃÕoÁ·

e«¹«iè§ä �́¨Ò¡eÁ¹Ù·Ò§ �́Ò¹« �ÒÂ¢o§Ë¹ �Ò¨o¤Ãaº 
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æºº½ �¡Ëá ·Õè 1 ¡ÒÃ¹íÒe¢ �Ò¢ �oÁÙÅÀÒ¾ / TIF --> PIX 
 
Çaµ¶u»ÃaÊ§¤ � 
¹íÒe¢ �Òæ¿ �Á¢ �oÁÙÅÀÒ¾¨Ò¡´ÒÇe·ÕÂÁ LANDSAT 7 ETM+ Ça¹·Õè 21 ¾ÄÈ¨i¡ÒÂ¹ 2544 
¨íÒ¹Ç¹ 8 æº¹ �́ 
»Ãa¡oº �́ÇÂ TM Band 1, 2, 3, 4, 5, 61, 7, PAN ¢o§ºÃieÇ³ºÒ§»a¡§ 
 
 
ªืèoæ¿ �Á : bpk.tif (¾ ืé¹·ÕèºÒ§»a¡§) 
 
ªืèoeÁ¹ÙËÅa¡ XPACE 
ªืèoªu´  KERNEL 
ÃÒÂÅaeoÕÂ´¤íÒÊaè§ Import File 
ªืèo¤íÒÊaè§  FIMPORT 
 
 
 
Çi¸Õ¡ÒÃ í́Òe¹i¹¡ÒÃ 
================================================================== 
1. ¡ÒÃæ»Å§ä¿Å � TIF e»�¹ PIX 
1.1. eÅืo¡eÁ¹Ù XPACE e¢�ÒÊÙ�ÃaººËÅa¡  
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1.2. eÅ ืo¡eÁ¹Ù Kenel æÅ�ÇeÅืo¡ FIMPORT ´a§ÃÙ» 
 

 
 
 
1.3. ¨a»ÃÒ¡®¤íÒÊaè§Â �oÂã¹ dialog box ªืèo FIMPORT 
1.4. eÅ ืo¡ FIMPORT ¨a»ÃÒ¡®¤íÒÊaè§ã¹ Parameter 
 FILI       ãÊ�ªืèoä¿Å� ·Õèµ�o§¡ÒÃæ»Å§ ·ÕèÁÕ¹ÒÁÊ¡uÅ TIF 
 FILO       ãÊ �ªืèoä¿Å�ãËÁ �·Õèµ�o§¡ÒÃÊ �§oo¡ä»e»�¹ PIX 
 DBIW      °Ò¹¢ �oÁÙÅ·ÕèÊÃ �Ò§ 
 POPTION   ¡ÒÃæ»Å§¢ �oÁÙÅeÅืo¡e§ืèo¹ä¢¢o§ Pyramid Options: 
NEAR/AVER/MODE         
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 DBLAYOUT  eÅืo¡ª¹i´¢o§¡ÒÃÊ�§oo¡¢ �oÁÙÅÇ �Òe»�¹  PIXEL/BAND          
ãÊ�¢ �oÁÙÅ á§ÃÙ» 
 

 
 
1.5.  ¤Åi¡eÅืo¡»u�Á STATUS e¾ ืèo Ù́e§ืèo¹ä¢¢o§ parameter e§ืèo¹ä¢·Õè»ÃÒ¡®ÁÕ á§¹Õé¤ืo 
 

 
 
 
1.6. eÁ ืèoãÊ �e§ืèo¹ä¢eÊÃç̈ ãË�¡´ RUN e¾ ืèo·íÒ¡ÒÃ»ÃaÁÇÅ¼Å 
1.7. ·íÒ¢aé¹µo¹·Õè 4-6 «éíÒÊíÒËÃaº Band ·Õè 2-8  
 
TM BAND 1  = bpk1 
TM BAND 2  = bpk2 
TM BAND 3  = bpk3 
TM BAND 4  = bpk4 
TM BAND 5  = bpk5 
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TM BAND 6  = bpk61 
TM BAND 7  = bpk7 
TM BAND 8  = bpk8 
 
 
DISSCUSS : eÃÒ¨aä �́°Ò¹¢ �oÁÙÅ·Õè¶Ù¡æ»Å§ä¿Å�ÁÒe»�¹ PIX æµ�Âa§äÁ �ÃÇÁ¡a¹oÂÙ�ã¹ä¿Å�e ṌÂÇ¡a¹ 
¶a´ä»eÃÒ¨a·íÒ¡ÒÃ¹íÒ¢ �oÁÙÅæµ�æÅaæº¹ �́ÁÒäÇ �ã¹ ä¿Å�e ṌÂÇ¡a¹ e¾ืèo§�ÒÂµ �o¡ÒÃ»ÃaÁÇÅ¼Å¡ÒÃ¼ÊÁÊÕ
ã¹ª�o§æÁ �ÊÕµ�Ò§æä �́ 
 
================================================================== 
 
¡ÒÃ¹íÒe¢ �Ò¢ �oÁÙÅ 
 
Çaµ¶u»ÃaÊ§¤ � 
e¾ืèoãË �¢ �oÁÙÅÀÒ¾·u¡æº¹ �́oÂÙ�ã¹ image set e ṌÂÇ¡a¹ ÀÒÂãµ�ªืèoæ¿ �Á¢ �oÁÙÅe ṌÂÇ¡a¹·Õèä �́¡íÒË¹´äÇ� 
 
2. LOAD ¢ �oÁÙÅÀÒ¾ bpk1.pix ã¹¢ �o 1 æÅ�Ç·íÒ¡ÒÃÊÃ �Ò§ channel e¾ièÁoÕ¡ 7 channels  
e¾ืèoÃo§Ãaº¢ �oÁÙÅoÕ¡ 7 æº¹ �́·Õè¨a´eµÃÕÂÁäÇ �o´Â 
 
eÅืo¡»u�Á ImageWorks 
 

 
 
 
eÅืo¡ä¿Å�¢ �oÁÙÅ·Õèµ�o§¡ÒÃe¾ièÁ Channel eª�¹ bpk1.pix µ�o§ÁÕ¹ÒÁÊ¡uÅe»�¹ PIX  
¡´»u�Á Accept 
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¨ae¢ �ÒÊÙ�Ë¹�Ò¨o Imageworks á§ÃÙ» 
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eÅืo¡·ÕèeÁ¹Ù file --> Utilities á§ÃÙ» 

 
 
eÅืo¡eÁ¹Ù Edit --> Add Channels... á§ÃÙ» 
 

 
 
 
·íÒ¡ÒÃe¾ièÁ Channel 8 bit Unsigned ¨íÒ¹Ç¹ 8 ª �o§ 
æÅ�Ç¡´»u�Á Add  
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e»�¹¡ÒÃeÊÃç̈ ¢aé¹µo¹eµÃÕÂÁ channel ÊíÒËÃaº¨a´e¡çº¢ �oÁÙÅ 
 
================================================================== 
 
3. ¹íÒ¢ �oÁÙÅ Band µ�Ò§æ oÕ¡ 7 æº¹ �́ÁÒÅ§ã¹æ¿ �Á bpk1.pix ã¹ channel ·ÕèÇ�Ò§ o´Â 
ªืèoæ¿ �Á : BPK1.PIX 
 
ªืèoeÁ¹Ù  XPACE 
ªืèoªu´  KERNEL 
ÃÒÂÅaeoÕÂ´¤íÒÊaè§ Image Transfer 
ªืèo¤íÒÊaè§  III 
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ãÊ�¤�Ò parameter á§¹Õé 
 FILI       ªืèoæ¿ �Á¢ �oÁÙÅ·Õèµ�o§¡ÒÃ¹íÒe¢ �Ò eª�¹ Band 2 ¨Ò¡ bpk2.pix 
 FILO       ª ืèoæ¿ �Á¢ �oÁÙÅ·Õè¨a¶Ù¡¨a´e¡çºä»äÇ�ã¹ bpk1.pix 
 DBIC       eÅืo¡ Channel ·ÕèÁÕoÂÙ�ã¹ FILI ä¿Å � 
 DBOC      eÅืo¡ Channel ·Õè¨a¨a´e¡çºäÇ�¨Ò¡ FILO ä¿Å�  
 DBIW       Database Input Window                  
 DBOW      Database Output Window                
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eÁืèoeÊÃç̈ ãË�¡´»u�Á RUN  
 
ËÅa§¨Ò¡¹aé¹ãË� Add Band o ืè¹æ 3-8 ÁÒäÇ �ã¹ FILO ·Õèµaé§¤ �ÒãË�ãË �¤Ãº·u¡ä¿Å� 
(ÃaÇa§¨a´e¡çºãË �¶Ù¡ Channel �́ÇÂ µÃÇ¨ Ù́¨Ò¡ DBOC) 
 
================================================================== 
4. µÃÇ¨Êoºæ¿ �Á¢ �oÁÙÅ·Õèä �́¹íÒe¢ �ÒeÊÃç¨æÅ�Ç ¨Ò¡ LANDSAT 7 Ãaºº TM ·aé§ËÁ´ o´ÂãË� 
Image Works 
 
eÅืo¡¤íÒÊaè§ ImageWorks 
æÅ�ÇeÅืo¡æ¿ �Á¢ �oÁÙÅ·Õèä �́·íÒ¢aé¹µo¹·Õè 3 ¹íÒe¢ �Òæº¹ �́µ�Ò§æ ÁÒæÅ�Ç 
¨Ò¡¹aé¹ eÅืo¡·Õè Image Planes ãË�e·�Ò¡aº 8 channels e¾ ืèoãª �ã¹¡ÒÃæÊ´§¼Å 
æÅ�Ç¡´»u�Á Accept 
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¼ÅÅa¾¸ �Ë¹�Ò¨o·Õèä �́Âa§äÁ�ÊÒÁÒÃ¶æÊ´§¼Å  
ãË�eÅืo¡¤íÒÊaè§ File --> Load Image... e¾ ืèoeÅืo¡ æº¹´ �µ�Ò§æ äÇ�ã¹ channel ·aé§ 8 ·Õèä �́
¨a´eµÃÕÂÁäÇ � 
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eÅืo¡ æº¹ �́·aé§ 8 äÇ�ã¹ Channel ·aé§ 8 ª�o§ æÅ�Ç¡´»u�Á Load 

 
 
»ÃÒ¡®ÀÒ¾´ÒÇe·ÕÂÁ á§ÃÙ» 
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eÃÒÊÒÁÒÃ¶æÊ´§¼Åæµ�Åaæº¹ �́o´ÂeÅืo¡·Õè¤íÒÊaè§ Imagery e¾ ืèoe»ÅÕèÂ¹oËÁ´ã¹¡ÒÃæÊ´§¼Å 
RGB / BW / PC / off á§ÃÙ» Åo§eÅืo¡ BW æÊ´§¢ÒÇ´íÒ 

 
eÃÒÊÒÁÒÃ¶Åo§e»ÅÕèÂ¹ channel « ึè§eªืèoÁoÂ§ä»Âa§ Band ·Õèä �́eÅืo¡äÇ � e¾ ืèoe»ÅÕèÂ¹ÀÒ¾æÊ´§¼Å 
æµ �ÀÒ¾Âa§e»�¹¢ �oÁÙÅ Original (Ê�Ç¹¹Õé¨aä �́o i̧ºÒÂ¡ÒÃãª �§Ò¹e¾ièÁeµiÁÀÒÂËÅa§) 

 
¨Ò¡¹aé¹µ�o§eÅืo¡ Enhancement ã¹ÃÙ»æººµ�Ò§æ e¾ืèoãË �ÀÒ¾¤Áªa´¢ ึé¹ Åo§¡´»u�Áµ�Ò§æ Ù́ 
(Ê�Ç¹¹Õé̈ aä �́o¸iºÒÂ¡ÒÃãª �§Ò¹e¾ièÁeµiÁÀÒÂËÅa§) 
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