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Open Source GIS 
Trends og populær programvare

Agenda

 Opensource GIS miljøets utvikling og organisering.

 Hvem er utviklerne bak opensource programvare og hva motiveres de av?

 Opensource vs proprietær programvare (rettigheter, kvalitet, sikkerhet, 

support, mv.)

 Trends innen GIS programvare. Hva vil skje fremover?

 Overblikk over dagens mest populære opensource GIS applikasjoner:

 Kartverkets porteføje og bruk av opensource GIS applikasjoner.



Proprietær programvare utviklere



FOSS developers



What is Open Source

Profilering?



Hvorfor Open Source

OSGeo om Open Source 

Using open source offers greater control than you may be familiar with 
from proprietary (closed) software. You are no longer tied to per-seat 
licensing or to a single software vendor. Support is available from an 
ecosystem of service providers and through community participation.

If you are meeting open source for the first time you will be pleasantly 
surprised at the selection, innovation and dedication on display. Open 
source has a long history in our geospatial field, with some of our projects 
providing decades of dependable service!



Hvorfor Open Source

OSGeo om Open Source 

The Open Source Geospatial Foundation is a non-profit non-governmental 
organization whose mission is to support and promote the collaborative 
development of open geospatial technologies and data. 

The foundation was formed in February 2006 to provide financial, 
organizational and legal support to the broader Free and open-source 
geospatial community. It also serves as an independent legal entity to which 
community members can contribute code, funding and other resources.



Hva er Open Source

Programvare der brukeren har lisensfestet rett til å endre og redistribuere
programvaren. 

Free Software Foundation har utarbeidet tre frie lisenser GPL, LGPL og GFDL.
Fri programvare gi brukeren følgende fire friheter:

1: Friheten til å kjøre programmet uansett hensikt
2: Friheten til å studere hvordan programmet virker og tilpasse det til sine behov
3: Friheten til å distribuere kopier for å hjelpe andre
4: Friheten til å utgi sine forbedringer til offentlig eie, til nytte for hele samfunnet

For punktene 1 og 3 kreves det at kildekoden er tilgjengelig eller «åpen»



Copyleft

Copyleft er både Copyright og Copyleft

Der Copyright vanligvis begrenser lisenstakerens frihet, brukes Copyright her 
til å sikre lisenstakeren frihet, derfor betegnelsen “Copyleft”. 

 Retten til å lese, endre eller utvide kildekoden/programvaren.

 Med videredistribusjon av programvaren (med eller uten endringer) skal
også kildekoden frigis sammen med retten til å lese, endre, utvide og
kopiere kildekoden/programvaren.

 Forbyr omgjøring av prgramvaren til proprietær programvare. Dette
gjelder bade opprinnelig eller endret programvare. 



Open Source lisenser

GNU General Public License (GPL)

• Lisens for publisering og distribusjon av fri programvare
• Verdens mest brukte fri programvare lisens
• Distribuert kompilert kode må også være tilgjengelig i form av kildekode

GPL er en «stram lisens»
• Hvis programkode som er GPL-lisensiert inkluderes i et annet program, må også 

dette programmet lisensieres under GPL (Virus effekt).

• Nødvendig forsikring om at programvaren vil forbli fri; ingen kan ta over 
kildekoden og lage egne lukkede versjoner

Eksempler: Audacity, LibreOffice, Blender, FreeCAD, GIMP, OpenVPN, Linux.



Open Source lisenser

GNU Lesser General Public License (LGPL)

• Lisens for publisering og distribusjon av fri programvare
• Lisens uten Virus-effekt

LGPL - en «løsere lisens»
• Setter copyleft-restriksjoner på programmet selv, men ikke på annen 

programvare som det linkes med.
• Var i utgangspunktet beregnet for programvarebiblioteker, men har også blitt 

brukt i enkeltstående applikasjoner som OpenOffice.org.
• LGPL programvare kan omlisensieres til GPL 



Open Source lisenser

GNU Free Documentation License (GFDL)

• Lisens for åndsverk
• Også en CopyLeft lisens
• Utarbeidet for GNU prosjektet av Free Software Foundation

GFDL er
• Laget for manualer, referanse- og annet instruksjonsmateriell
• Kan brukes for alle tekstbaserte verk, uansett emne og innhold
• Fastsetter at alle kopier av et lisensierte materialet, selv om det er modifisert, 

må gis ut under den samme lisensen.

Wikipedias innhold utgis under GFDL, noe som sikrer at materialet er og alltid vil 
forbli fritt tilgjengelig.



Open Source lisenser 



Open source business modeller

Selskaper bidrar til OSS utvikling pga.

• Fleksibilitet
• Påvirkningsmulighet
• Lave kostnader
• Akselerere egen utviklingen
• Fokus på eget forretningsområde
• Tilgang til et eksisterende marked
• Unnvike Microsofts agenda

Det påstås at 96 prosent av alle dagens applikasjoner inneholder OSS!



Open source business modeller

Eksempel på deltakelse i utvikling av OSS

Store selskaper som satser på / deltar i utviklingen av Linux:

• Avhengig av produktet (Linux)
• Linux er ikke et konkurrerende produkt
• Mulighet til å påvirke 

Hvordan
• Egne ansatte deltar i utviklingen
• Finansiering eller bidrag av ulike typer

Det er vanlig å investere/støtte selskaper som støtter opp om egen forretningsmodell:
Utvikles av 1 tredjedeler frivillige og 2 tredjedeler med tilknytning til IT-industrien.



Open source business modeller

GDAL
OSGeo
GeoNetwork



Open source business modeller

Boy band model



Er open source sikkert

FOSSA



PS vs OSS konkurransebildet
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OSS adopsjon



OSS adopsjon - trend



Populære OS GIS applikasjoner

Dagens mest populære opensource GIS applikasjoner:

- Desktop GIS applications
- Browser Facing GIS
- Web Services
- Data Stores
- Navigation and Maps
- Spatial Tools
- Gratis data
- Geospatial Libraries



Projects

Populære OS GIS applikasjoner







Web Services

wps

ncWMS















Hvorfor bruker vi OSS på Kartverket 

 Opensource programvare er «lisesnsfritt»

 Opensource skaper grobunn for et aktivt og engasjert miljø

 Med opensource eier vi programvaren selv - og kan oppgradere og utvide uten tanke på lisenskostnader 

 Større påvirkningskraft til å få igjennom nye funksjoner og tilpasninger

 Åpen kildekode er gjenstand for nøye granskning, noe som øker sikkerheten

 Kompatibilitet

 Vi sparer Kartverket for mange millioner kroner i året

 Opensource systemene vi bruker oppdateres mer regelmessig enn mange proprietære systemer.

 Proprietære systemer vedlikeholdes av en begrenset utviklingteam, mens OSS jobbes på av et helt 

samfunn, noen ganger i global skala. Bugs fikses ofte raskt og sikkerhetsspørsmål adressert omgående. 

 Vi har direkte kontakt med sentrale utviklere og kan få prioritet. 

 Sikkerhetsproblemer er mer synlig med en åpen kildekode enn med et proprietært system , der bare 

ansatte i organisasjonen kan se koden . 



OSS i Kartverket


