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RAfAł DąbRowskI

P rzez lata, odkąd w ERDAS Imagine 
pojawił się graficzny interfejs, rosły 
rozmiary aplikacji oraz liczba pozio-

mów zapewniających dostęp do poszcze-
gólnych funkcji. Głęboko zagnieżdżone 
polecenia, narzędzia czy przyciski – mi-
mo intuicyjności obsługi – stawały się 
dla nowego użytkownika coraz bardziej 
uciążliwe. Samodzielne powtórzenie pro-
stego z pozoru procesu, w którym należa-
ło wykorzystać kilka funkcji dostępnych 
w różnych miejscach „klasycznego” me-
nu, bez asysty zaawansowanego użytkow-
nika oprogramowania czasami było trud-
ne do wykonania dla początkujących. 

Problem ten często zdarza się użytkow-
nikom oprogramowania, którego funkcjo-
nalność z biegiem czasu za bardzo się roz-
rasta. Doświadczyła tego firma Microsoft, 
której interfejs MS Office stał się na tyle 
skomplikowany, że użytkownicy nie wy-
korzystywali pełnego potencjału progra-
mu z powodu swojej niewiedzy o istnieniu 
wielu funkcji. Microsoft podjął wysiłek 
uproszczenia interfejsu, co zaowocowa-
ło tzw. Ribbon Interface. W odróżnieniu 
od tradycyjnego menu dostępnego w po-
przednich wersjach MS Office, Ribbon jest 
interfejsem modyfikowalnym i „kontek-
stowym”, co oznacza, że wygląd paska na-
rzędzi i opcje dostępne z poziomu menu są 
zmienne, w zależności od wybranej opera-
cji. Nowy interfejs został po raz pierwszy 
zastosowany przez Microsoft w pakiecie 
MS Office 2007. Podobne rozwiązanie wy-
korzystano np. w AutoCAD 2009, ArcGIS 
Explorer 900 czy SnagIt Editor.

ERDAs 
ImAgINE 2010
Na początku grudnia 2009 roku firma ERDAS Inc. zaprezen-
towała wersję 2010 swojego flagowego produktu – Imagine. 
Program oferuje rozwiązania usprawniające i ułatwiające jego 
obsługę, w tym nowy interfejs użytkownika. 

lRIbboN INtERfAcE w ImAgINE
Również w firmie ERDAS uznano, że 

interfejs aplikacji Imagine stał się nie-
co „ciężki”, zwłaszcza dla początkują-
cych użytkowników. Podjęto więc decy-
zję o odświeżeniu wyglądu i ułatwieniu 
obsługi programu, wykorzystując wspo-
mniane rozwiązanie Microsoftu. Pod 
względem interfejsu ERDAS Imagine 
2010 jest wersją przejściową. Po zainsta-
lowaniu oprogramowania mamy dwie 
możliwości uruchomienia programu: 

z dotychczasowym (Classic) lub nowym 
menu użytkownika. Funkcje aplikacji 
przy obu rodzajach interfejsu są prawie 
takie same. Poniżej omówiono więc tylko 
innowacje związane z Ribbon Interface.

Po uruchomieniu programu w lewym 
górnym rogu widzimy okrągły przycisk 
z nowym logo ERDAS. Podobnie jak w MS 
Office, przycisk ten udostępnia standar-
dowe polecenia tradycyjnego menu Plik, 
czyli: Otwórz, Zapisz, Zapisz jako, podpo-
wiedź z ostatnio używanymi plikami itp. 

firma powstała w roku 1978 jako pro-
ducent jednego z pierwszych sys-

temów gIs analizujących różne typy 
danych przestrzennych i ułatwiających 
podejmowanie decyzji w aspekcie prze-
strzennym. Program Earth Resources Da-
ta Analysis System (ERDAs) był przezna-
czony dla szerokiego grona odbiorców, 
niekoniecznie zaawansowanych w pro-
gramowaniu i ogólnej wiedzy o kompute-
rach. wraz z pojawieniem się pierwszej 
wersji ERDAs-a rynek komercyjny ujrzał 
pierwsze narzędzie do przetwarzania 
zobrazowań satelitarnych (początkowo 
pochodzących tylko z satelity Landsat).
mniej więcej w tym samym czasie mło-
da firma informatyczna microsoft otwiera 
swoje pierwsze zagraniczne biuro w Ja-
ponii, a świat nie ma jeszcze pojęcia 
o ms-Dos, windows czy office.
oprogramowanie ERDAs pracowało 
wówczas w systemie operacyjnym cDos 
firmy cromemco (znanej także z osprzę-

tu opartego na mikroprocesorach Z-80 
i wykorzystywanego m.in. w urządzeniach 
ZX spectrum czy commodore c-128). Po-
zostałe szczegóły konfiguracji sprzętowej 
dla wersji czwartej to: czarno-biały monitor 
o rozdzielczości 256 x 256 pikseli, dwie 
stacje dyskietek 8-calowych i dysk twardy 
o pojemności 5 lub 10 mb (do wyboru). 
w roku 1982 na rynku pojawia się  
ERDAs 7.0 – pierwszy komercyjny system 
do przetwarzania obrazów teledetekcyj-
nych w wersji „pudełkowej” (do instalacji 
na posiadanym już komputerze), pracu-
jący w systemie operacyjnym ms-Dos 
na komputerach klasy Xt z kolorowym 
monitorem.

kolejne lata to dynamiczny rozwój sys-
temów operacyjnych, możliwości ob-

liczeniowych komputerów i oprogramo-
wania ERDAs. Rok 1987 przynosi wersję 
7.3 (dostępną również dla stacji robo-
czych sun), pozwalającą na bezpośred-
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Dalej, na wysokości paska tytułowego 
okna, udostępniono pasek szybkiego do-
stępu do funkcji (Quick Access Toolbar), 
a poniżej – nazwy zakładek, w których 
pogrupowane są polecenia programu. Ich 
lista jest dynamiczna i zmienia się w za-
leżności od typu wyświetlanych danych. 
W standardowej konfiguracji mamy do 
wyboru następujące zakładki:
lHome – najczęściej wykorzystywane 

narzędzia zmiany wyświetlanego wido-
ku, selekcji obiektów, edycji (wytnij, ko-
piuj, wklej), zarządzania widokiem czy 
analizy wizualnej.
lManage data – narzędzia importu 

i eksportu do obsługiwanych przez ERDAS 
Imagine formatów (import ze 150 forma-
tów, eksport – do ponad 50), przeliczenia 
współrzędnych, wektoryzacji, rastrowa-
nia oraz edycji metadanych obrazów. 

lRaster – dostęp do najczęściej wyko-
nywanych zadań związanych z przetwa-
rzaniem danych obrazowych (operacji 
podnoszących wartość interpretacyj-
ną, łączenia rozdzielczości, operacji 
na kanałach, składania obrazów wielo-
kanałowych, mozaikowania, wycina-
nia, kalibracji, transformacji pomiędzy 
układami współrzędnych, klasyfikacji 
wielospektralnej i obiektowej, a także 
analizy hiperspektralnej, wykrywania 
zmian itp.). 
lVector – edycja i operacje na danych 

wektorowych (topologia, naprawianie 
warstw, mozaikowanie, wycinanie, ope-
racje na atrybutach itp.).
lTerrain – przygotowywanie NMT, 

przeliczanie pomiędzy układami odnie-
sienia, analizy widoczności, mapy spad-
ków, generowanie warstwic w formacie 

rastrowym, zakładanie i zarządzanie bi-
blioteką modeli wysokościowych.
lToolbox – skróty do aplikacji rozsze-

rzających funkcjonalność ERDAS Imagi-
ne (m.in. LPS, AutoSync, Model Maker, 
Image Equalizer, Mosaic Pro, StereoAna-
lyst, VirtualGIS, MapComposer).
lHelp – tradycyjny system pomocy, za-

awansowana wyszukiwarka oraz bezpo-
średni dostęp do rosnącego od lat zbioru 
literatury w formie elektronicznej (PDF).

W domyślnej konfiguracji pod zakład-
kami umieszczono część główną: po pra-
wej – zajmujące większość ekranu okno, 
w którym możemy wyświetlić dane prze-
strzenne, a po lewej – „drzewo” z wy-
świetlonymi warstwami oraz okno na-
rzędzia o nazwie Shoebox. 

Nowy interfejs użytkownika ERDAS 
Imagine 2010 nie jest wcale mniej roz-
budowany niż poprzedni. Jednak dzię-
ki pogrupowaniu narzędzi i zastosowa-
niu nowych, atrakcyjniejszych graficznie 
ikon istnieje szansa, że użytkownik szyb-
ciej opanuje narzędzie i zacznie z niego 
swobodnie korzystać, ale – podobnie jak 
w MS Office – przestawienie się na nową 
wersję może być na początku trudne.

Oferujący dostęp do tak wielu funkcji 
interfejs użytkownika musi zajmować 
sporą część ekranu roboczego. W kla-
sycznym menu dostęp do wielu funkcji 
był umieszczony poza poziomem Vie-
wera (narzędzia do wyświetlania i edy-

nią współpracę z ARc/INfo (w latach 
późniejszych funkcję nazwano ERDAs – 
ARc/INfo Live Link). w 1990 r. na rynku 
pojawia się ERDAs 7.5 z nowym językiem 
skryptowym gIsmo (od gIs modelling). 
Dalszy rozwój oprogramowania przynosi 
wersję dla stanowisk o konfiguracji z jed-
nym monitorem (VgA ERDAs 7.5). wresz-
cie w roku 1991 do testów trafia pierwsza 
wersja ERDAs Imagine, oznaczona nu-
merem 8.0. tradycyjne menu ze starszych 
wersji zostało zastąpione interfejsem gra-
ficznym. Z racji wymagań oprogramowa-
nia wersja 8.0 dostępna była dla stacji 
roboczych sun. oferowała obsługę wielu 
okien Viewera, pozwalała na „linkowanie” 
okien (czyli ustawianie kursora w miejscu 
o tych samych współrzędnych dla wszyst-
kich połączonych okien). w kolejnych wer-
sjach pojawia się rozwinięty przez firmę 
EsRI moduł Vector, jak również MapCom-
poser pozwalający na generowanie kom-
pozycji map w trybie wYsIwYg (what 
You see Is what You get) oraz Ortho-
MAX do generowania Nmt i ortorekty-
fikacji. 

wroku 1994, wraz z pojawieniem 
się ms windows Nt, ERDAs 

Imagine stał się dostępny również dla te-
go systemu operacyjnego, co zwiększy-
ło jego popularność wśród użytkowni-
ków na całym świecie. Aplikacje ERDAs 
8.3 i 8.3.1 (1997-1998) były oferowane 
w trzech wersjach: Essentials, Advanta-
ge i Professional różniących się ceną 
i funkcjonalnością. w roku 2000 w ze-
stawie modułów dodatkowych poja-
wia się StereoAnalyst pozwalający na 
stereo digitalizację (pozyskanie trójwy-
miarowych warstw wektorowych w try-
bie stereoskopowym), a w roku 2001 
zaprezentowano OrthoBase – nowe, 
proste i niedrogie narzędzie wprowa-
dzające nieśmiało ERDAs Imagine na 
pole opracowań fotogrametrycznych. 

wroku 2001 ERDAs zostaje przeję-
ty przez firmę Leica geosystems 

– znaną głównie z produkcji wysokiej 
jakości instrumentów geodezyjnych i fo-
togrametrycznych – i przekształca się 
w dział Leica geosystems gIs & map-

ping Division, który później został prze-
mianowany na Leica geosystems geo-
spatial Imaging. kolejne wersje ERDAs 
Imagine pojawiające się na rynku z lo-
go Leica to: 8.5, 8.6 i 8.7. wraz z nimi 
zaprezentowano nowy produkt – Leica 
Photogrammetry suite (znany jako LPs, 
obecnie ERDAs LPs). było to pierwsze 
narzędzie wywodzące się ze stajni  
ERDAs-a przeznaczone do opracowań 
fotogrametrycznych, obsługujące cały 
proces produkcji i najnowsze sensory lot-
nicze (np. cyfrową kamerę Leica ADs40) 
oraz satelitarne. 

wroku 2005 Leica geosystems sta-
ła się częścią grupy Hexagon, 

a rok później kupiła konkurencyjną firmę 
ER mapper oraz dwie spółki działają-
ce w sektorze webgIs: Ionic software 
i Acquis. Dzięki tym przejęciom firma roz-
szerzyła swoje portfolio produktów i dziś 
oferuje także narzędzia do zarządzania 
i udostępniania informacji przestrzennej 
(np. ERDAs Apollo). w roku 2008 firma 
oficjalnie powróciła do nazwy ERDAs.n
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cji warstw informacyjnych), w głównym 
panelu ikon. W efekcie przy korzystaniu 
z ERDAS Imagine w starszych wersjach 
zdarzało się pracować nawet przy kilku-
nastu otwartych oknach. Ribbon Interface 
zajmuje podobną ilość miejsca jak inter-
fejs GLT (bardziej zaawansowana wer-
sja Viewera), oferując jednak nieporów-
nywalnie szerszy wachlarz  funkcji. Jeśli 
użytkownik chciałby uzyskać więcej po-
wierzchni do pracy, może zminimalizo-
wać interfejs Ribbon. Znikają wówczas 
z okna głównego wspomniane zakładki 
zajmujące sporą część okna, pozostają tyl-
ko ich nagłówki, po kliknięciu których 
pojawia się cała zakładka na czas wybo-
ru narzędzia. Podobnie można zminima-
lizować okno listy wyświetlonych warstw 
oraz Shoebox. 

Kolejne udogodnienie w nowym in-
terfejsie to możliwość jego modyfikacji. 
Można bowiem dodawać skróty do wy-
branych przez siebie narzędzi do paska 
szybkiego dostępu (Quick Access Tool-
bar). Pasek ten może być definiowany 

i zapisywany przez każdego użytkow-
nika aplikacji. 

Następną istotną cechą nowego interfej-
su ERDAS Imagine jest możliwość zapisa-
nia jego konfiguracji w zależności od ro-
dzaju wykonywanej pracy. Może zdarzyć 
się, że użytkownik ma potrzebę pracy np. 
w dwóch oknach 2D, w których wyświet
la różnego typu dane i wykonuje np. wi-
zualną interpretację obrazów przedsta-
wiających ten sam obszar w tej samej 
skali, ale pozyskanych w innym czasie. 
Załóżmy dalej, że użytkownikowi zdarza 
się to zadanie wykonywać np. raz w tygo-
dniu i nie chce przy każdym powrocie do 
pracy otwierać kolejnych okien, linkować 
ich, ujednolicać skali itp. Może wówczas 
zapisać do formatu IXW kompozycję in-
terfejsu i powrócić do jego ustawień w do-
wolnym momencie. 

Aby pracę w ERDAS Imagine uczynić 
jeszcze wydajniejszą, przewidziano tak-
że możliwość definiowania własnej za-
kładki My Workflow, w której można zgro-
madzić skróty do najistotniejszych dla 

użytkownika narzędzi. 
W zakładce tej to użyt-
kownik decyduje o ko-
lejności rozmieszcze-
nia i grupowaniu ikon. 

Na każdym etapie pracy może także mo-
dyfikować i zapisywać jej wygląd.

 
loRgANIZAcJA DANYcH 
PRZEstRZENNYcH

W poprzednich wersjach ERDAS Ima-
gine użytkownik miał możliwość zapi-
sania sesji Viewera (pod warunkiem ko-
rzystania z wersji GLT). Pozwalało to na 
szybkie załadowanie wszystkich wyko-
rzystywanych poprzednio plików i kon-
tynuowanie pracy. Wraz z wersją 2010 po-
jawia się narzędzie Shoebox zapewniające 
łatwiejsze zapanowanie nad rozproszo-
nym w różnych lokalizacjach zasobem 
danych. Występuje ono w standardowej 
konfiguracji ERDAS Imagine pod oknem 
z listą wyświetlonych w danych. Shoebox 
jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy 
eksploratorem plików a systemem kata-
logowania i udostępniania danych z ser-
wera centralnego (np. ERDAS Apollo). Jak 
sama nazwa wskazuje, jest to podręcz-
ny „schowek” danych przestrzennych, 
w którym grupowane są one w sposób 

tematyczny. Shoebox zawiera informa-
cję o lokalizacji plików (zarówno dysko-
wej, jak i sieciowej) oraz usług sieciowych 
(w tym WMS i WCS). Aby sięgnąć do róż-
nych źródeł danych, wystarczy przeciąg
nąć nazwę pliku lub usługi do dowolne-
go okna w ERDAS Imagine 2010. Zaletą 
rozwiązania jest możliwość logicznego 
pogrupowania rodzajów danych prze-
strzennych, niezależnie od ich uporząd-
kowania w firmie lub instytucji. Tak jak 
w przypadku innych wspomnianych „in-
dywidualnych” udogodnień, ustawienia 
Shoe box można zapisywać w plikach 
XML typu IXP oraz dzielić się nimi ze 
współpracownikami. 

lbIbLIotEkA moDELI 
wYsokoścI

Użytkownicy ERDAS Imagine lub LPS 
bardzo często stają przed zadaniem orto
rektyfikacji zdjęć lub zobrazowań sa-
telitarnych. W tym celu niezbędny jest 
numeryczny model terenu. Jako proces 
powtarzalny, ortorektyfikacja może być 

wykonana przy użyciu NMT przechowy-
wanych w archiwum firmy lub instytucji. 
ERDAS Imagine 2010 zawiera narzędzie 
ułatwiające zarządzanie zasobem tych 
modeli. Standardowo w bibliotece dostęp-
ny jest NMT dla całej Ziemi o rozdziel-
czości 30 sekund (SRTM30). Użytkownik 
może również wskazać swoje pliki z mo-
delami i ustanowić ich hierarchię zależ-
ną od dokładności czy rozdzielczości. 
W trakcie wykonywania ortorektyfikacji 
będzie miał możliwość wyboru modelu 
z biblioteki. ERDAS Imagine przeszuka 
wówczas bazę i zasugeruje użytkowniko-
wi użycie odpowiedniego NMT spośród 
dostępnych w bibliotece. Jeżeli okaże się, 
że znajduje się tam plik w innym ukła-
dzie współrzędnych niż ten, w którym 
aktualnie pracuje użytkownik, model zo-
stanie „w locie” przetransformowany do 
wymaganego układu, a plik tymczasowy 
zostanie usunięty z dysku po zakończe-
niu procesu ortorektyfikacji.

lPotRZEbNA Pomoc?
Znaczącej zmianie interfejsu towarzy-

szy udoskonalony system pomocy. Dzię-
ki dostępowi do wielu źródeł w postaci 
dokumentów elektronicznych użytkow-
nik może wzbogacić zarówno swoją wie-

dzę teoretyczną (ER-
DAS Field Guide), jak 
i praktyczną (samoucz-
ki Tour Guide). Istnieje 
także możliwość zasto-
sowania wyszukiwar-
ki komend za pomocą 

słów kluczowych. Załóżmy, że początku-
jący użytkownik ERDAS Imagine 2010 
pod koniec dnia pracy chciałby zacho-
wać sesję oprogramowania w takim sta-
nie, by nazajutrz bez problemu wznowić 
pracę. Wystarczy wówczas, że przeniesie 
się do zakładki Help, w polu wyszukiwa-
nia wpisze Save, a jego oczom ukaże się 
wynik zaprezentowany na rys. powyżej.

Proszę zwrócić uwagę, że wynik ta-
kiego wyszukiwania jest widoczny w za-
kładce. Wszystkie polecenia skojarzone 
ze słowem kluczowym Save można wy-
wołać z poziomu zakładki Help.

Nowy interfejs ERDAS Imagine 2010 
wnosi wiele świeżości w wyglądzie i – 
co ważniejsze – w funkcjonalności tego 
pakietu oprogramowania. Pozostaje tyl-
ko zachęcić czytelników GEODETY do 
wypróbowania wersji demonstracyjnej 
programu, którą można pobrać ze strony 
www.erdas.com. 
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