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Curriculum Vitae – Ole-Petter Wikene

Ole-Petter har mer enn 10 års erfaring med utvikling av både 
små og mellomstore applikasjoner på web. Han har holdt en 
rekke kurs, og jobbet med sertifisering av PHP utviklere. Ole-
Petter har sin hovedkompetanse innenfor PHP og tilhørende 
teknologier, men har også arbeidet innen utvikling med 
Javascript og Python. Ole-Petter har tidligere jobbet som 
konsulent, utvikler og kursholder i Redpill Linpro.

Videodømming/-streaming
Både tar opp, senter video til Internett 
og brukes til videodømming. Ole-
Petter splittet strøm fra videokamera 
til avspillingsprogram og videostrøm 
til nett. Systemet viser alle hendelser 
med en 5 sekunders forsinkelse. Om 
noe oppstår, og man vil se igjen, kan 
video pauses og spoles uten at dette 
påvirker opptak eller video på nett. 
Systemet omfatter i tillegg en 
streamingserver, og en videoavspiller 
på nett.

Android mobil-applikasjon
Utviklet demo-applikasjon som viser 
sanntids trafikkdata på kart over Oslo. 
Kartet inneholder informasjon om flyt 
i trafikken samt hendelser som 
ulykker og arbeider. Systemet logger 
også data som igjen kan brukes til å 
forbedre kvalitet på trafikkdata.

Autentiseringssystem
Utvikling av autentiseringssystem for 
et større offentlig trådløst nettverk 
som benyttes flere steder over hele 
landet. Systemet gir brukere mulighet 
for å kjøpe seg tilgang til Internett. 
Tilgangen er tidsbegrenset. Utviklet i 
PHP.

Multimediasamfunn
Utvikling av et større nettsamfunn for 
deling av egenproduserte verk. Dette 
innebar en hensiktsmessig håndtering 
av diverse formater som en rekke 
video-, lyd- og bildeformater, tekst, 
pdf og flash. 

Elektronisk oppslagsverk
Utvikling av ledende oppslagsverk 
innenfor innfordring av skatt, 
merverdiavgift mv.  Tjenesten er 
abonnementsbasert. 

Medlemssystem
Utvikling av faktura/regnskapsmodul 
for større medlemssystem ca 15 000 
medlemmer. Innebar fakurering, 
betalingsoppfølging, OCR innlesning 
og eksport til regnskapssystem. 
Utviklet i PHP/Symfony

Community-rammeverk
Utvikling av et større 
nettsamfunnsrammeverk med blant 
annet sterk fokus på ytelse og 
skalerbarhet.  Rammeverket er 
utviklet for en av norges største 
aktører innen media, og håndterte i 
perioder over 30 000 besøkende i 
timen. Utviklet i PHP

Zend-sertifisert kursholder PHP
Ole-Petter er Zend-sertifisert og har 
holdt en rekke kurs innenfor PHP. 
Herunder blant annet Zend sine 
sertifiseringskurs og interne Linpro-
kurs som kan også har oppdatert og 
vedlikeholdt.

Utdanning og kurs
- Zend certified PHP developer and 
trainer
- Distributed, intrusion tolerant,  
push-based patch dissemination. 
Master Informatikk,
Universitetet i Tromsø 2006
- Utveksling University of Lancaster

Ole-Petter Wikene
Født i 1981
Bor i Oslo

mobil 483 28 097
ole-petter@interhost.no

Interhost AS
St. Olavs gate 25
0166  OSLO

Nøkkelkompetanse
- PHP-instruktør
- Symfony (PHP)
- Django (Python)
- LAMP
- Javascript
- MySQL
- Ubuntu og Debian Linux

Interesseområder
- Linux
- Programmering
- Judo
- Sykling
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