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FOSS4G 2013 Notingemā

Lielākā brīvajām/atvērtajām ĢIS veltītā konference

● 833 dalībnieki

● 180 prezentācijas

● visu lielāko brīvo/atvērto ĢIS risinājumu 
projektu pārstāvji un lietotāji

● lielākie slēgtās ĢIS programmatūras ražotāji
– ziema ellē



FOSS4G 2013



QuantumGIS 2.0



Tendences programmatūrā

● Samazinās fragmentācija - mazāk brīvo projektu = 
lielāks cilvēku resurss esošajiem

– QGIS un SAGA apsver laidienu sinhronizāciju un 
ciešāku sadarbību

– QGIS un GRASS GIS sadarbība

– Vairāku projektu apvienotas klātienes darba 
sesijas - tuvākais pasākums Vīnē (gdal, QGIS, 
Mapserver, OpenLayers, GRASS GIS, PostGIS, un citi)



Tendences programmatūrā

● Lielākā attīstība – tīmekļa publicēšanas platformas

– PostGIS datu glabāšanai un pārvaldībai DB

– MapServer un GeoServer uzlabotas versijas

– OpenLayers 3

– (federatīva) tiesību pārvaldība (SAML 2; 
GeoXACML)

– 3D web ...

– puskomerciāli, komerciāli risinājumi ...



Open Source, Open Standards, Open Data

● Atvērtie dati - ekonomikas stimulēšanas 
mehānisms

● Atvērtie standarti - datu apmaiņa
● Atvērta (brīva) programmatūra - zobrati šīs 

kustības darbināšanai

Atvērtie dati = nepieciešamība pēc Big Data 
spējīgas programmatūras



Open Source, Open Standards, Open Data

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
2013/37/ES

"(20) Lai atvieglotu atkalizmantošanu, valsts sektora 
iestādēm, ja tas ir iespējams un lietderīgi, būtu jādara 
dokumenti pieejami atvērtā un mašīnlasāmā formātā un 
kopā ar to metadatiem, kuru precizitātes un detalizācijas 
līmenis ir tik augsts, cik vien iespējams ..."

Telpiskajiem datiem jau ir INSPIRE direktīva, taču būs daudz 
"netelpisko" telpisko datu



Cilvēki - cilvēkiem

Labdien, mani sauc

Haijans un es nāku pie

jums ciemos!



Cilvēki - cilvēkiem

Eoghan Rice - Trócaire / Caritas



Cilvēki - cilvēkiem

H.O.T. (Humanitarian OpenStreetMap Team)

Brīvprātīga katastrofu skarto teritoriju kartēšana

Nodrošina ātru un precīzu karšu sagatavošanu 
katastrofu seku likvidēšanas organizācijām

Ceļi, ielas, ēkas, postījumi...

Rezultāti – brīvi pieejami priekš visiem

http://hot.openstreetmap.org



H.O.T. aktivitāte





MapAction

Karšu sagatavošana un telpiskā analīze krīžu 
skartajās vietās

Izmanto brīvo programmatūru:

● zemas izmaksas

● iespēja ātri palielināt iesaistīto personu loku 
(brīvprātīgie, palīdzības sniegšanas organizācijas)

● iespēja nodot vietējiem iedzīvotājiem, iestādēm 
datus un programmatūru to apstrādei



MapAction



MapAction

"Brīvprātīgie ar elastīgām un atvērtām tehnoloģijām 
var reaģēt uz izmaiņām ātrāk nekā labi apmaksāti 
uzņēmumi vai valsts institūcijas"



Edvards Andersons - Atvērto tehnoloģiju izstrādes 
alianse, Pasaules banka

Nākotne ir atvērta un fleksibla



Open source world

I have a dream 
jamming printer



Dalība konferencē bija iespējama pateicoties projekta "Latvijas Atvērto Tehnoloģiju 

Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana" 

(1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/056/134) un SIA SunGIS finansiālajam atbalstam. 

Paldies!
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