
FOSS4G-NYHETER 

Trender og spennende enkeltnyheter 





KILDER 

• FOSS4G (Var der selv) 

• FOSS4G-NA (Var der i ånden) 

• Blogglesing (Var der i arbeidstiden) 

• Twitter (Er der alt for ofte) 



TRENDER 

Surfing på bølgen! 



JAVASCRIPT ER MEGET HIPT 

• Kjøres i nettleseren eller på server-siden 

• Nedgang i ny native-programvare 

• WebGL har modnet seg 



WINDOWS SVEKKES 

• Stadig nye ikke-Windows-enheter 

• Blant utviklere dominerer Mac 

• I skyen dominerer Linux 

• Ting lages på Windows til sist! 



BIG DATA BLIR BIG SPATIAL DATA 

• Hadoop, Lucene, ElasticSearch, Solr 

• Søk på fritekst, attributter, posisjon 

• Integrer med andre data 

• Skalerbart som bare pokker 



GEOMATIKK DEMOKRATISERES 

• Mange nye utviklere og 

brukere uten GIS-trening 

• Mer vekt på brukervennlighet 

• «Lær det selv»-samlinger 



BESØK NULL ISLAND OG EGRON! 



NYTT! NÅ OGSÅ I OSLO! 

• http://maptime.io/oslo/ 

• Pizza! Brus! Moro! 

 

 

http://maptime.io/oslo/
http://maptime.io/oslo/
http://maptime.io/oslo/


ELLER LÆR OM DET PÅ EN SERIØS MÅTE 

• Geoacademy: Kurs på universitetsnivå med kun open source 

– Finansiert av arbeidsdepartementet i USA 

– https://foss4geo.wordpress.com/  

https://foss4geo.wordpress.com/
https://foss4geo.wordpress.com/


TILGJENGELIGHET TRUMFER GRUNDIGHET 

• Gode utvekslingsformat sikrer 14 milliarder kattebilder på nett 

• Trengs millimeterpresisjon når nøyaktigheten er titalls meter?  

• Tilby vektorer i WGS84 og rastere i EPSG 3857 

– Publiser gjerne i det mest korrekte formatet også! 

• OGC-standarder henger etter det folk liker å bruke 

– (SLD -> CSS, WMS -> Tiles, GML -> GeoJSON) 



«Simplicity is a prerequisite for 

reliability»  

 

Edsger W. Dijkstra 

 



projections in web browsers are 

terrible and you should be ashamed 

of yourself 

Calvin Metcalf 



ÅPNE DATA ER STADIG POPULÆRT 

• Stadig flere myndigheter åpner sine data 

– Nasjonalt, regionalt, lokalt 

• Innbyggerdugnader for forbedring av data 

– Krever tilrettelegging 

• Jo enklere tilgang, jo flere brukere! 

• Intet datasett for lite eller stort 



KART BLIR TILPASNINGSDYKTIGE 

• Tilpasses etter tid, sted, omstendigheter 

• Eksempler: 

– Fremheve veier ved høy hastighet, stier ved lav 

– Dag- og nattmodus 

– Endre symbolikk basert på skjermstørrelse osv. 

– Tilpasse projeksjon løpende 

• Gjøres mulig av ny teknologi 



SPENNENDE NYE TING 

Inspirasjon og muligheter! 



TURF FOR GIS I NETTLESEREN 



VECTOR TILES FOR RASKE KART 

• Mapbox satser mot de facto-standard 

• Åpen spesifikasjon, mye åpen kode 

• Store plassbesparelser, ny interaktivitet 

• Mye spennende potensiale, nærmer seg raskt modenhet 



ANDRE IMPLEMENTASJONER 

• ECC/Tore Halseth 

• Mapzen 

• Plugins til Leaflet(!) 

• Og…  



FRA ESRI DEV SUMMIT 



WEBKART-RAMMEVERK KOMMER I NYE UTGAVER 

• De to store: 

– Leaflet 1.0 (kommer… snart) 

– OpenLayers 3.3  

• Vekt på ytelse 

• «Konkurrerer» direkte med hverandre 

– Motsatte filosofier angående kompleksitet vs. kompletthet 



VLADIMIRS FORKLARING PÅ FORSINKET LEAFLET 

• …Han bor i Ukraina 

• …Og ble far til tvillinger 

• …Og fikk andre oppgaver på jobben (Mapbox GL) 

 

• … 

 

 

 

• Holder for meg! 



QGIS - ORGANISATORISKE FORBEDRINGER 

• Styringskomité 

• Rammeverk for sponsing 

• Long Term Release for større stabilitet 

• Brukerkonferanse 



PRIVATE DRONER KAN BRUKES TIL KARTLEGGING 

• Kartlegging for under 5000 kr! 

• "Leketøysdrone" og en Canon 

• Automatisk bildematching 

– 3D, ortofoto, terrengmodeller 

• Profesjonelt? Nei, men raskt, 

billig og ferske data! 

• opendronemap.org  

http://www.opendronemap.org/


AVSLUTNING 

Mer informasjon, tanker og 
tilbakemelding 



DU KAN OGSÅ SE FOREDRAGENE! 

• FOSS4G 2014 

– http://vimeo.com/foss4g  

– Alle er ute 

• FOSS4G-NA 2015 

– youtube.com/user/FOSS4GNA  

– Legges ut fortløpende 

http://vimeo.com/foss4g
https://www.youtube.com/user/FOSS4GNA
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https://www.youtube.com/user/FOSS4GNA


LURER DU PÅ NOE? 

• Hva var mest spennende her? 

• Noen tanker/ønsker rundt det vi har sett? 

• Spørsmål og kommentarer ønskes velkommen! 


