
I forbindelse med undertegnedes foredrag  «Endrings-visualisering i GIS» under årets
Geomatikkdager på Lillehammer, ble det gjennomført et såkalt «screencast» eksperiment.

Screencast-begrepet defineres på følgende måte i Wikipedia: En screencast er et opptak av skjermbildet på en 
datamaskin, publisert som en videofilm. En screencast, eller skjermvideo på norsk, brukes gjerne i sammenheng med 
programvareopplæring eller andre oppgaver relatert til bruk av datamaskin. Ordet screencast brukes både om selve filmen 
som produseres, og om publiseringskanalen.  Lydsporet i den aktuelle videoen er foredraget slik det ble fremført på 
Lillehammer den 18.mars 2015 som femte foredrag i sesjon S5 i tidsrommet 12:00 – 12:30. Bildeinnholdet er også identisk 
med fremføringen på Lillehammer.  Screencast-videoen er nå tilgjengelig på YouTube, og et pek og et klikk på denne 
lenken burde få den til å dukke opp i et dertil egnet avspillingsprogram på datamaskinen din. 

For ordens skyld kan følgende bemerkes:  
1. 10 minutter og 58 sekunder (10:58) ut i videoen, sier foredragsholderen i farten «Swipe-funksjon» der han egentlig skulle sagt «Blend-funksjon».
2. Ved videotidspunktet (23:31) benytter foredragsholderen betegnelsen «høyskolen».  Det burde han ikke gjort, siden dette nå er en videregående skole. Blunderen 

burde imidlertid kunne unnskyldes med at på et litt tidligere tidspunkt i foredraget, var betegnelsen «Lillehammer høyere allmennskole, en korrekt betegnelse for 
den samme skolen.

Powerpoint presentasjon knyttet til foredraget finnes som en pdf-fil. Denne er imidlertid helt statisk og yter ikke den aktuelle presentasjonen, 
som i nokså stor grad benytter animasjoner, full rettferdighet. Det er derfor også fremstilt hva PowerPoint kaller en SHOW-variant.  Denne filen 
kan lastes ned til egen datamaskin. Om de gode datatekniske makter står en bi, vil denne filen kunne åpnes med et velrettet dobbeltklikk med
venstre mustast, og komme til syne i visningsmodus.  Her er det ikke noen lyd, men betrakteren vil kunne gå gjennom presentasjonen i 
selvvalgt tempo og spille av de innlagte animasjonene helt eller delvis etter eget ønske.

Foredraget omhandler følgende:

Geografiske informasjonssystemer (GIS) byr på en rekke muligheter for å visualisere 

endringer i et landskap. GIS- verktøyets digitale natur, sett i sammenheng med 

Internett, åpner opp for presentasjonsformer der interaktiv medvirkning fra 

betrakteren spiller en vesentlig rolle.  En mulig betegnelse kan være «digitalt 

lysbord», og eksempler vil klargjøre hva som ligger i dette. En idé om et nasjonalt 

Nettsted, der ulike typer aktuell så vel som historisk bilde- og kart-informasjon 

inngår, vil bli lansert.  En ser i en slik sammenheng for seg et engasjement ikke bare 

fra samfunnets teknologiside men også i stor grad fra kultur- og utdannings-siden.
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