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REMEMBERING HOW WE STARTED

• Slagordet for konferansen var

“Remembering how we started”

• Guimerães 

– selve opprinnelsen til Portugal. 



GUIMERÃES, PORTUGAL. 16. – 20. JULI 2018

• Mål om å samle det europeiske FOSS4G fellesskapet.

– Et sted for å møtes, diskutere, utveksle erfaringer og å 

dele kunnskap.

• Tre dagers konferanse

– To parallelle sesjoner. 70 foredrag

– workshops og code sprint før og etter.

– Guidet tur i Guimerães + gallamiddag



KEY NOTE SPEAKERS

• Maria Arias de Reyna

– President for OSGEO – Europe

• Fri GIS programvareutvikler siden 2007

– Fra være en ukjent deltaker til å bli en

aktiv bidragsyter

– “Imposter-syndrome”

• Det å ha tro på at andre kan ha bruk

for kunnskapen man selv sitter på.

– Del det du vet og opplev at andre får

mot til å gjøre det samme!



KEY NOTE SPEAKERS

• Steven Feldman

– Viktig med åpent fellesskap

– Respekt for de ulike “stammene”

– Motivasjonen for deltakelsen

varierer innenfor OSGEO, men alle

er en viktig del av fellesskapet.



KEY NOTE SPEAKERS

• Víctor Olaya

– GIS – utvikler og forfatter

• “Sistemas de información Geográfica” (900 s)

– “Easiness is not a substitute of knowledge”

– Hjelp på riktig måte!

– Vi kan skape bedre GIS-eksperter dersom de 

vi hjelper forstår hva de gjør.



KEY NOTE SPEAKERS

• Malcolm Bain

– Advokat med spesialisering i IT- og IP-

lov (15 år). 

– Lisensiering av åpen programvare er

kjempeviktig!

• Uten lisensiering er ikke

programvaren/kodingen verdt

noen ting.



LIDENSKAPELIG ENGASJEMENT

• QGIS

• gvSIG

• VTS

• Geoserver

• PostGIS

• Python

• JAVA

• +++



MYE Å VINNE PÅ SAMARBEID

• Fokus på at det bør være mer samarbeid mellom open source GIS-

miljøene i Europa.

– Veldig like ideer blir utviklet i ulik programvare i ulike miljøer.

– Snakke mer sammen for å dele erfaringer.



QGIS

• Alle har et forhold til QGIS. 

– Robust og gjennomarbeidet. 

– Nevnt i en bisetning i flere av foredragene. 

• Geopackage – standardformat fra QGIS 3.0

• QGIS – behind the scenes. 

– Raymond Nijssen. Oppfordret QGIS – brukere til at alle kan bidra med noe. 



ET LITE UTVALG FRA UNIVERSITETSMILJØENE

• EO4GEO

– Curriculum – verktøy, som skal brukes til å vise frem kompetanse

– Skal fylle gapet mellom tilgjengelig kompetanse og etterspørselen hos aktuelle

arbeidsgivere (GI/EO)

– http://www.eo4geo.eu

• Universitetet i Lisboa

– QGIS plugin for raster – representasjon av demografiske data.

– Ikke tilgjengelig for nedlastning ennå..

http://www.eo4geo.eu/


MER INFORMASJON OM OG FRA KONFERANSEN

• https://twitter.com/foss4ge

• https://foss4g-europe.osgeopt.pt/



2019

• Free and Open Source Software for Geospatial 

(FOSS4G) Conference - 2019 edition - will take 

place in Bucharest. 

• Details of the winning proposal

https://svn.osgeo.org/osgeo/foss4g/proposals/2019/FOSS4G_2019_proposal_Bucharest.pdf

