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projekt IDRIRI

V Laborato� ích pro kartografickou technologii a geografickou analýzu na Clarkov �
univerzit � , 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 platform�  PC pod opera� ními
systémy DOS a Windows.

Díky své pracovní filosofii - poskytnout levné pot � ebné pracovní nástroje co nejv � tšímu
po� tu zájemc�  - se stal systém IDRISI nejrozší� en� jším rastrovým GIS na sv � t � . Existuje p� es
16 000 registrovaných uživatel �  ve více než 130 zemích.

podpora výuky, studijní materiály

    Projekt IDRISI se rovn� ž zabývá vývojem výukových materiál �  a poskytuje i praktická
školení a trénink. Vlastní software je distribuován se souborem cvi � ení a dat. Zejména pro
samouky jsou tato cvi � ení d� ležitou pom� ckou umož� ující seznámit se základními nástroji
používanými p� i zpracování prostorových dat.
Ve spolupráci s organizací UNITAR v  Ženev �  je vydávána � ada u� ebních text � .

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

Nejd� ležit � jší výuková cvi � ení jsou sou� ástí u� ebního textu "ZÁKLADY PRAKTICKÉ
PRÁCE S GIS - Návody ke cvi � ením v prost � edí geoinforma� ního systému IDRISI pro
Windows" (Žídek, 1999).

regionální centra

Od roku 1995 je v rámci projektu IDRISI z� izována sí�  regionálních center IDRISI
(IDRISI Resource Centers). Tato centra zprost � edkovávají základní informace o IDRISI,
umož� ují setkávání uživatel � , poskytují školící kursy, apod.

N � kterým centr � m ( � ína, Špan� lsko, frankofonní Švýcarsko, Rusko) se již poda� ilo
uskute� nit lokalizaci IDRISI pro Windows do národních jazyk � , jiná centra na takovéto
lokalizaci pracují.



Po� átkem roku 1997 existovalo 11 regionálních center v následujících státech - Brazílie,
� ína, Kostarika, Ma� arsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Špan� lsko,
Švýcarsko/Francie,Velká Británie.

V bývalém � eskoslovensku se systém IDRISI objevil na po� átku 90 let. V sou� asné
dob�  existuje v � eské a ve Slovenské republice 42 registrovaných uživatel � , a koluje mnohem
v � tší množství oficiáln�  neregistrovaných kopií. (Ve své DOSovské versi není systém IDRISI
nijak chrán� n proti ilegálnímu ší� ení).

V roce 1997 bylo v rámci Projektu IDRISI ustaveno také regionální centrum v � R a SR.
Toto centrum je ve spole� né správ �  Mendelovy zem� d� lské a lesnické univerzity v Brn�  ( � R)
a Technické univerzity ve Zvolenu (SR).



systém IDRISI

nekomer � ní, rastrov �   a analyticky orientovaný GIS

základní vlastnosti systému IDRISI

     IDRISI poskytuje špi � kové rastrové analytické funkce pro:

• zpracování obrazových dat a GIS
• databázové dotazy
• prostorové modelování
• zlepšování kvality obraz�
• r � zné typy klasifikace snímk� .

 K dispozici jsou operace pro:

• zobrazování a analýzu radarových dat
• pro práci s vegeta� ními indexy

Systém zahrnuje také speciální prost � edky pro:

• monitorování prost � edí
• pro správu p� írodních zdroj � , nap� . analýzu � asových zm� n, podporu rozhodování,

analýzu a simula� ní modelování. (p� es relativní složitost t � chto operací je systém
uživatelsky snadno ovladatelný)

IDRISI pro Windows poskytuje rozší� enou kapacitu pro zobrazování a
databázové dotazy a umož� uje aplikaci všech nových analytických funkcí.

     Systém IDRISI má modulární skladbu (obsahuje p� es 150 programových modul � ), která
je ovládána ve Windowsovské versi grafickým uživatelským rozhraním, v DOSovské versi
(která je kupodivu v n� kterých zemích stále používána) pomocí hlavního menu.

Moduly poskytují nástroje pro vstup, zobrazování a analýzu geografických údaj � , v � etn�
údaj �  získaných dálkovým pr � zkumem Zem�  (DPZ).

Tyto geografické údaje jsou uspo� ádány do mapových vrstev (map layers), tedy
elementárních komponent map, které popisují zpravidla jedno téma. Jako p� íklad m� žeme
uvést mapovou vrstvu cest, vrstvu výšek terénu, p� dních typ� , vrstvu spektrálních údaj �  DPZ
apod.

Všechny analýzy se provád� jí pomocí mapových vrstev. Pro ú� ely vizualizace je možno
použít více vrstev spole� n�  jakožto mapovou kompozici (map composition). Moduly pracují
nad jednotn�  definovanými datovými strukturami.

 Do systému je možno za� lenit i uživatelem vytvo� ené moduly.



vybrané speciální rysy IDRISI

IDRISI je velmi ú� inným nástrojem pro podporu rozhodování, zejména pro analýzu
rozhodovací strategie a pro management v podmínkách nejistoty.

Analýza rozhodovací strategie obsahuje operace umož� ující multikriteriální (Multi-
Criteria) a multidestinátní (Multi-Objective) rozhodování.

Analýza rozhodovací strategie umož� uje vzít v úvahu nejen jedno � ešení, ale dovoluje
posoudit i jiné možné varianty uvnit �  daného rozhodovacího rámce.

P� íslušné moduly umož� ují m� nit kombinace kritérií ve dvou dimenzích:
• m� nit stupe�  významnosti jednotlivých kritérii
• m� nit stupe�  rizika p� ijetí chybného � ešení.

Pro management v podmínkách nejistoty (Uncertanity Management) lze brát v úvahu
míru nejistoty, která existuje prakticky ve všech rozhodovacích procesech.
                                                                  

V sou� asné dob�  je již dokon� ena nová objektov�  orientovaná 32bitová verse IDRISI,
která obsahuje � adu vylepšených nebo nov �  implementovaných operací.

• 24bitové true color zobrazování
• simultánní kursorové dotazování v n� kolika obrazových a vektorových souborech
• vylepšené funkce zoom � i tvorby legendy
• integrovanou GPS podporu v reálném � ase - zobrazování pozic v reálném � ase nad

mapovou kompozicí
• nové techniky pro modelování a analýzu povrch�  - generování optimalizované

nepravidelné trojúhelníkové sít �  TIN
• tvorba vrstevnic z DMT v intervalech definovaných uživatelem
• kriging
• vymezování hranic povodí

• Fourierova transformace - zvýšení kvality leteckých a kosmických snímk �

• nové IMPORT/EXPORT rutiny - podpora SDTS importu pro USGS digitální modely
reliéfu

• nové rutiny pro ArcView

• Shape soubory a MapInfo Mif soubory



ukázky z prost � edí systému IDRISI

modelování v GIS podpora rozhodování

zpracování obrazu statistika

modelování povrchu terénu

jazyková podpora IDRISI



Lokalizaci do národních jazyk�  usnad� ují v IDRISI  speciální jazykové soubory.
Zp� sob uložení jazykových soubor �  dovoluje mít v programovém adresá� i vedle sebe n� kolik
verzí jazykových soubor �   a ty pak dle pot � eby jednoduchým zp� sobem v uživatelském
rozhraní p� epínat. To je užite� né p� edevším pro ty uživatele, jimž jsou v n� kterých p� ípadech
bližší a znám� jší anglické výrazy.

P� eklad p� íslušných soubor �  do � eštiny a slovenštiny byl uskute� n� n, ve spolupráci
� eské a slovenské sekce regionálního centra.

zkušenosti s IDRISI

 Vzhledem ke svým kvalitám a relativn�  nízké cen�  je systém IDRISI velmi vhodným
nástrojem pro osvojení základ�  práce s digitálními prostorovými daty. Pro zkušen� jšího
pracovníka pak nástrojem k výzkumné i rutinní aplikaci � ady nejnov � jších operací v oblasti
klasifikace obrazových dat a podpory rozhodování.

Na � ad�  univerzit v � R a SR se systém IDRISI dob� e osv � d� uje ve výuce poslucha� �
(viz nap� . Tu� ek 1996, Voženílek 1997, Židek a kol. 1996) i p� i výzkumu.

Mezinárodní postgraduální koresponden� ní program diplomového studia
geoinforma� ních systém�  UniGIS, který úsp� šn�  funguje v po� etné síti univerzit již � adu let
(Židek-Petch 1997), si zvolil systém IDRISI pro jeho p� íznivé vlastnosti jako hlavní studijní
software.

Spolu se svými jazykovými mutacemi a s podporou v regionálních centrech tak
p� edstavuje systém IDRISI významný prost � edek v ší� ení technologie prostorových
(geografických) informací.

Jeho p� íznivá cena, jeho výuková cvi � ení a jeho podpora regionálním centrem � iní z
tohoto systému jeden z uživatelsky nejvýhodn� jších GIS na domácím trhu.

zdroje inforací

domovská stránka projektu IDRISI             http://www.clarklabs.org
obdobná stránka univerzity v Salzburgu      http://www.sbg.ac.at/geo/idrisi/irchome.htm
stránky ped. fakulty, zabývající se IDRISI  http://www.pef.zcu.cz/pef/kge/studium/giss1.htm
soukromé stránky studenta  MZLU BRNO http://mujweb.cz/pocitace/idrisi/ram.htm
stránky stavební fakulty, CVUT                   http://cecwi.fsv.cvut.cz/GIS/gissw.htm

Vít Voženílek: Cvi � ení z GIS I – systém IDRISI


