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Min baggrund



  

Min baggrund

• Web (HTML, Javascript) siden 1996

• Kode (PHP, MySQL, m.m.) siden 1998

• Webmaster og udvikler hos Image 
Scandinavia A/S



  

(efterfølgende World Online)



  

(efterfølgende Tiscali)



  

(efterfølgende Tele2)



  

(efterfølgende CyberCity)



  

(tror jeg)



  

Min baggrund

• Selvstændig i 2003

• Udvikler på undervisningsspil, bl.a. 
”Drabssag Melved” (Malling Beck, 2004)

• Findvej.dk siden maj 2006

• Startede som hobby, nu primært arbejde



  

Korruption

• Formidling gennem teknik

• Facilitering af eksisterende data

• Platform for shake’n’bake-kort



  

Korruption - referencer

• PBS A/S
• Ekstra Bladet
• ComputerWorld
• 24timer
• Fynske Medier
• TV 2/Øst



  

Findvej.dk



  



  

Mashup

• Applikation, som kombinerer data fra forskellige 
kilder

• Remix af eksisterende materiale

• Ikke begrænset til kort

• Formål og resultat:
– Bedre overblik og visualisering af data
– Information brugt i kontekst

(korrelation og evt. også kausalitet)



  

Findvej.dk howto: #1

• Tilføj kort, stillet til rådighed af Google



  

Findvej.dk howto: #2

• Tilføj data, stillet til rådighed af Kort- og 
Matrikelstyrelsen

• Omtrent 2.3 mio. adresser i Danmark

• Google har egne geocoding-services
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Latzipno.Address



  

Findvej.dk howto: done!

• Resultat: En adresse tilsvarer en lokalitet; et punkt
• Markér punktet på kortet:



  

Jagten på mere data

• Databaser med adresser og tilknyttet 
information

• Konvertering af adresser til punkter

• Præsentation af sam-eksisterende 
informationer på samme kort



  

Case: Smiley-siden
• Rådata tilgængeligt i regneark (og XML)

• Omtrent 50.000 rækker



  

Case: Smiley-siden

• Resultat: Kort med flere informationer



  

Case: Wikipedia

• Adskillige artikler er geotagget
• Wikipedia kan downloades



  

Case: Wikipedia



  

Formål med Findvej.dk, 1

• Dynamisk kort

• Ingen reloads ved panorering eller 
adresseopslag



  

Formål med Findvej.dk, 2

• Kortet (applikationen) i centrum

• ”websiden” er sekundær



  

Formål med Findvej.dk, 3

• De facto-måden at linke til et kort

• Let og gratis

• Firmaer og private kan være ”bekendt” at linke til 
siden

• Vedvarenhed – ingen inkompatible nye features

• Ingen voldsomme reklamer, popups, lyde, m.m.



  

Formål med Findvej.dk, 4

• Intuitive adresser

• www.findvej.dk/Åbogade15

• Gå direkte til adressen, spring forsiden 
over

http://www.findvej.dk/?bogade15


  

Formål med Findvej.dk, 5

• ”Show, don’t tell”

• Showcase for mulighederne

• Teknologisk legeplads



  

Status quo

• Over 5.000 besøgende om dagen

• Links fra over 1.000 forskellige danske 
domæner



  

Status quo

• Sø- og Handelsretten
• Københavns Fængsler
• AOF
• Pfizer Danmark
• Infomedia
• Biblioteksstyrelsen
• Diverse aviser



  

.. og Kort- og Matrikelstyrelsen



  

Hvad kræver det?

• Alle kan lave Findvej.dk-kloner

• Ingen formelle aftaler

• Ingen penge op ad lommen

• Velkendt teknologi (HTML, javascript, evt. 
serverside-teknologi som fx PHP, ASP, JSP)



  

Low entry, high ceiling

• ”Her bor vi”

• Hvad tilbyder den eksisterende 
kortleverandør? Til hvilken pris?



  

Korttyper



  

Kort til navigation



  

Vejkort og satellitkort



  

Hybridkort



  

Stiliserede kort



  

Stiliserede kot



  

Luftfotos



  

Google Maps



  

Google Maps

• Kort (både dynamisk og statisk)

• Adresseopslag

• Ruteplaner

• Firmaopslag

• Tegn et kort – kræver intet teknik



  

Google Maps



  

Google Maps - trafikvisning



  

Google Maps – street view



  

Street view og ruteplaner

• Ruteplan i dag: Kort eller beskrivelse

• Billeder af afkørsler, kendemærker



  

KML: Keyhole Markup 
Language

• Standard for markup af geografisk data 

• ”HTML of geographic content”

• Administreres af Open Geospatial 
Consortium (OGC) pr. 14. april 2008.



  

Google Earth



  

The sky is the limit?



  

Mobilplatform

• Virker på de fleste mobiltelefoner (Java)

• Også for Danmark

• Endnu intet udviklingsmiljø



  

Google Maps: My Maps



  

Case: mitkbh.dk



  

Mitkbh.dk



  

Mitkbh.dk - kort



  

Mitkbh.dk - mobiladgang



  

(bemærk: brug af data uden kort)



  

Formidling



  

Formidling

• Lettere at finde data
• Bedre overblik

• Velkendt indgangsvinkel (kort over ens 
eget område frem for webside med 
egen navigation)

• Mere fornuftige søgemuligheder



  

Flere informationer sammen

• Traditionel indgangsvinkel:

3. Oversigt
4. Artikel
5. Kort



  

Flere informationer sammen

• Mulighed for tovejs-navigation

3. Artikel
4. Kort
5. Artikel
6. Kort
7. ...



  

Eksempel: Åbningstider



  

Dynamisk kort

• Kortet er ikke statisk (som trykte kort)

• Tidspunkt på døgnet
• Brugerprofil
• Aktuelle arrangementer



  

Korrelation

• Informationer eksisterer i samme 
univers

• Nyhedsartikler på samme kort
– Lang indkøringsperiode før kritisk masse

– Hvordan opdrager vi journalister?
... og holder dem til ilden?



  

Søgningers paradoks

• Du skal vide, hvad du vil finde

• Finder du det ikke, må du gætte videre

• Hvad adresse har Kongens Have?



  

Case: bibliotek.dk



  

Bibliotek.dk

• Søgning på adresse, postnummer, by

• Hvis jeg vidste, hvad jeg skulle søge 
efter ..

• .. så behøvede jeg ikke at søge



  

Bibliotek.dk



  

Bibliotek.dk



  

Bibliotek.dk



  

Forretning



  

Forretning - formidling

• Bedre formidling!

• Kan kunder / brugere let finde dig, 
dine afdelinger, nærmeste outlet for 
dit produkt?

• Leger folk Master Mind op imod dit 
website?



  

Forretning - formidling

• Flere indgange til den samme 
information

• Forvent ikke at brugeren ved, hvad han 
skal søge efter

• Mindre formelt for kunden at søge



  

Forretningsmodel

• Indtægt på kortet i sig selv?

• Indtægt på at få brugere?



  

Adsense



  

Integration i eksisterende flow

• Genbrug af informationer

• Adresser findes i forvejen i på hjemmesiden

• Plugins til CMS, Blog-software, m.m.

• Mål: minimal ekstra vedligeholdelse



  

Fremtiden



  

Fremtiden

• Udbredt GPS-indlejring i mobile 
enheder

• Standarder for indlejring af geografiske 
oplysninger i billeder, film, lyd, 
kalendermøder

• Bedre snitflader mellem data og kort



  

Fremtiden

• Et farligt gæt:

• ”Push”-informationer til os, når vi 
nærmer os relevant information

• .. Eller når relevant information 
nærmer sig os



  

Tak for opmærksomheden!

Kontakt: peter@korruption.dk
Slides: www.findvej.dk/slides

Blog: blog.findvej.dk

mailto:peter@korruption.dk
http://www.findvej.dk/slides
http://blog.findvej.dk/
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