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1. Úvod
V současné době vzniká stále více informací v digitální podobě. To platí i o
prostorových informacích, které se získávají zpracováním prostorových dat.
(Prostorová/geografická data jsou data kódovaná s explicitním zřetelem ke své
prostorové lokalizaci, tedy data o poloze tvaru a relacích mezi geografickými jevy,
ukládána obvykle ve formě souřadnic a topologie).

Ke zpracování digitálních prostorových dat (ať už se jedná o mapy, letecké nebo
družicové snímky) se používají různé systémy zpracování obrazových dat, databazové
systémy, a vektorové a rastrové geoinformační systémy (GIS), které se v konkrétních
aplikacích vzájemně různě prolínají.

2. Software IDRISI 32
Od MS-DOS k Windows NT
V Laboratořích pro kartografickou technologii a geografickou analýzu na Clarkově
univerzitě, MA., USA, byl v rámci projektu IDRISI vyvinut systém pro zpracování
prostorových dat IDRISI. Tento systém poskytuje vysoce profesionální a uživatelsky
snadnou podporu pro zpracování obrazových dat, GIS a prostorovou statistiku na
platformě PC. Díky své pracovní filosofii - poskytnout levné potřebné pracovní nástroje
co největšímu počtu zájemců - po dvanácti letech vývoje se systém IDRISI stal
nejrozšířenějším rastrovým GIS na světě. Existuje přes 16 000 registrovaných uživatelů
ve více než 130 zemích.

Dnešní 32-bitová verze je čistě objektově orientovaným systémem. Z novinek v této
nové verzi by stáli za zmínku následující:
•  Přepracovaný zobrazovací systém - souběžný zoom v propojených obrazech,

24-bitová  hloubka zobrazených barev, propracovaná obsluha legendy a vektorů.
•  Podpora GPS v reálném čase - zobrazení polohy na mapě v reálném čase, ukládaní

waypointů a tras, automatické promítnutí GPS dat do referenčního systému
zobrazení

•  Nové metody modelování povrchu - TIN, Contouring, Kriging, Pit Removal, nové
vodní předěly, Runoff

•  Podpora geostatistiky
•  Nové funkce pro zpracování obrazu
•  Nové import/export filtry
Programátoři a analytici mohou do Idirisi zapracovat své programy a moduly pro
jakoukoliv činnost systému díky otevřené architektuře.

Clarkova univerzita vydá 19. května 2001 druhou verzi 32-bitového Idrisi. Ta
samozřejmě obsahu řadu novinek a z těch dosud oznámených bych vybral:
•  Macro Modeler – nové prostředí pro grafické modelování, které obsahuje jak

dynamické, tak dávkové modeování
•  Linear Spectral Unmixing – doplňuje v Idrisi32 řadu Soft klasifikátorů. Je založen na

principu rozlišování sub-pixelů
•  Hyperspectral Image Analysis – je to jeden z nástrojů pro výzkumné úkoly, kdy se

postupně odebírá či přidává zvoleného prvku podle předem vypočteného
matematického modelu
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•  Change Vector Analysis – prostředek pro pozorování jevu v závislosti na čase se
v nové verzi dočkal svého rozšíření a zdokonalení

I když dnes je již vývoj plně soustředěn k 32-bitové verzi, je pro zájemce stále
k dispozici Idrisi for Windows pro 16-bitové prostředí nebo Idrisi pro DOS.

Systémové požadavky Idrisi32 (Verze 2)
•  Pentium PC (doporučeno Pentium II nebo III) se systémem Windows NT, 2000, 95

nebo 98
•  minimální potřebné zobrazení  800x600 SVGA, ačkoli 1024x768 nebo více s 64,000

barvy jsou doporučené
•  vyžaduje minimum 16MB RAM, ale 32MB nebo větší je doporučeno
•  program vyžaduje 120MB místa na disku. Výukový program potřebuje 90MB
•  myš

Cena
Pro střední a základní školy nabízí Projekt IDRISI kompletní software, dokumentaci a
technickou podporu za obzvláště nízkou cenu - 100 USD. (Pro srovnání: úplná
studentská verze IDRISI pro Windows stojí 247.5 USD, akademická licence 495 USD, a
komerční verze 990 USD). Cílem tohoto speciálního programu je, aby se zájemci na
základních a středních školách mohli začít věnovat technologii zpracování prostorových
dat, která by jim byla jinak nedostupná.

Podrobnější informace o systému IDRISI je možno získat na domovské stránce projektu
IDRISI.

3. Regionální centra IDRISI
Od r. 1995 je v rámci projektu IDRISI zřizována síť regionálních center IDRISI (IDRISI
Resource Centers). Tato centra zprostředkovávají základní informace o IDRISI,
umožňují setkávání uživatelů, poskytují školící kurzy, a pod. Některým centrům (Čína,
frankofonní Švýcarsko, Rusko) se již podařilo uskutečnit lokalizaci IDRISI pro Windows
do národních jazyků, jiná centra na takovéto lokalizaci pracují. (Lokalizaci do národních
jazyků usnadňují v IDRISI speciální jazykové soubory.) V současné době existuje
11 regionálních center v následujících státech - Brazílie, Čína, Kostarika, Maďarsko,
Polsko, Rakousko, Ruská federace, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie a
samozřejmě Česká republika a Slovensko.

V Československu se systém IDRISI objevil na počátku 90. let. V současné době
existuje v České a ve Slovenské republice 37 registrovaných uživatelů, a koluje
mnohem větší množství oficiálně neregistrovaných kopií. (Ve své DOSovské verzi není
systém IDRISI nijak chráněn proti ilegálnímu šíření). V roce 1997 bylo v rámci Projektu
IDRISI ustaveno regionálná centrum v ČR a SR. Toto centrum je společně
administrováno Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně (ČR) a
Technickou univerzitou ve Zvolenu (SR). V současnosti je hlavním cílem centra
lokalizace IDRISI do českého a slovenského jazyka.

4. Vzdělávací podpora systému IDRISI
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Projekt IDRISI se rovněž zabývá vývojem výukových materiálů a poskytuje i konkrétní
školení a trénink. Vlastní software je distribuován se souborem cvičení a dat, která
uživatele seznamují s nejdůležitějšími způsoby zpracování obrazových dat a s hlavními
koncepcemi GIS. Ve spolupráci s UNITAR (United Nations Institute for Training and
Research) je vydávána řada učebních textů (Explorations in Geographic Information
Systems Technology). Každý učební text má dvě části:
•  Vlastní učební text, který vysvětluje použití analytických technik GIS v definované

disciplíně; text obsahuje i rozsáhlou bibliografii.
•  Soubor cvičení, které uživateli umožňují procvičit popsané techniky na geograficky

rozmanitých souborech digitálních dat, zahrnujících reálné případové studie.

Doposud byly publikovány tyto svazky:
1. Eastman, J. R., McKendry, J., Fulk, M.: Change and Time Series Analysis
2. McKendry, J., Eastman, J. R., StMartin, K., Fulk, M.: Applications in Forestry
3. StMartin, K. (ed.): Applications in Coastal Zone Research and Management
4. Eastman, J. R., Kyem, P. A. K., Toledano, J. and Jin, W.: GIS and Decision Making
5. Schneider, K., Robbins, P. (eds.): GIS and Mountain Environments
6. Emani, S. (ed.): Applications in Hazard Assessment and Management

Na WWW stránkách Internetu http://www.sbg.ac.at/geo/idrisi/wwwtutor/tuthome.htm je
k dispozici návod na obsluhu výukového systému IDRISI (autor E. Lorup, Universität
Salzburg), který podává zájemci přehled možností poskytovaných systémem IDRISI a
ukazuje na příkladech, jak lze řešit typické prostorové problémy.

5. Zkušenosti se systémem IDRISI
Vzhledem ke svým kvalitám a relativně nízké ceně představuje systém IDRISI velmi
vhodný pedagogický nástroj pro výuku základů práce s digitálními prostorovými daty.
Na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně se systém IDRISI dobře
osvědčuje ve výuce studentů i ve výzkumu. K tomuto účelu byla vydána i skripta (Židek
a kol., 1996: Práce s digitálními prostorovými daty), která slouží jako pomůcka
praktických cvičení při výuce GIS a dálkového průzkumu Země. Obdobně je využíván
systém IDRISI na Technické univerzitě ve Zvolenu - SR, a na některých dalších
českých vysokých školách.

Postgraduální program distančního diplomového studia geoinformačních systémů
UniGIS (s centrem v Manchesteru), který úspěšně funguje v mezinárodní síti již šest let,
si zvolil systém IDRISI pro jeho příznivé vlastnosti jako hlavní studijní software. Spolu
se svými jazykovými mutacemi a s podporou v regionálních centrech tak představuje
systém IDRISI významný prostředek v šíření technologie prostorových (geografických)
informací.

6. Zdroje informací
http://www.idrisi.clark.edu
http://www.sbg.ac.at/geo/idrisi/wwwtutor/tuthome.htm
http://www.sbg.ac.at/geo/idrisi/faq/idrisifaq.htm
http://www.sbg.ac.at/geo/idrisi/idrgis96/index.htm
http://www.mendelu.cz
http://www.cage.curtin.edu.au/~rhickey/idrisi/index.html
http://www.geo.ed.ac.uk/home/giswww.html Velké množství GIS odkazů
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