
  

Findvej.dk i fuld fart

Korruption v/ superhelt Peter Brodersen,
Findvej.dk



  

Velkommen,
fremtidens superhelte!



  

Min baggrund



  

Min baggrund
● Født i 1978.
● Nørd siden start-80erne (Lambda 8300)
● Web (HTML, Javascript) siden 1996
● Gymnasie-dropout siden 1997
● Kode (PHP, MySQL, m.m.) siden 1998
● Webmaster og udvikler hos Image Scandinavia

(ejet af Frank Rasmussen)



  

Min baggrund

(efterfølgende World Online)



  

Min baggrund

(efterfølgende Tiscali)



  

Min baggrund

(efterfølgende Tele2)



  

Min baggrund

(efterfølgende CyberCity)



  

Min baggrund

(efterfølgende Telenor)



  

Min baggrund

(tror jeg)



  

Firmaet



  

Firmaet Korruption
● Formidling gennem teknik

● Facilitering af eksisterende data

● Platform for shake'n'bake-kort



  

Firmaet Korruption
● 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 - referencer
● PBS A/S

● Ekstra Bladet

● ComputerWorld

● Fynske Medier

● TV 2/Øst



  

Findvej.dk



  

findvej.dk/Kragsbjergvej121



  



  

Findvej.dk
● Kort på nettet

● Mashup af eksisterende ressourcer
– Adressesæt fra Kort- og Matrikelstyrelsen
– Kortgrafik, webfunktionalitet, m.m. fra Google
– Diverse tredjeparts-leverandører

● Fødevarestyrelsen
● Wikipedia
● Rejseplanen



  

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 - mashup

.. og ikke et ord om “Web 2.0” ..



  

Findvej.dk – status quo
● Ca. 10.000 hits om dagen

● Links fra over 1.000 forskellige .dk-domæner



  

Findvej.dk - brugere
● Københavns 

Kommune
● Kriminalforsorgen 

(Fængsler)
● Pfizer
● Politiet
● Infomedia
● Jensens Bøfhus

● Biblioteksstyrelsen
● Sø- og Handelsretten
● Mellemfolkeligt 

Samvirke
● AOF
● Sats
● Kino.dk
● Diverse bolig-sites



  

Findvej.dk - brugere

.. og Kort- og Matrikelstyrelsen.



  

Formål og design-paradigmer



  

Findvej.dk – formål #1
● Dynamisk kort

● Ingen reloads ved panorering eller 
adresseopslag

● (vi er “helt tilbage” i 2006)



  

Findvej.dk – formål #2
● Kortet (applikationen) er i centrum

● “Websiden” er sekundær



  

Findvej.dk – formål #3
● De facto-måden at linke til et kort
● Let og gratis
● Firmaer og private kan være “bekendt” at linke 

til deres adresse på siden
● Vedvarenhed; ingen inkompatible nye features
● Ingen voldsomme reklamer, popups, lyde, etc.



  

Findvej.dk – formål #3

.. og ingen uventede fakturaer!



  

Findvej.dk – formål #4
● Intuitive adresser

● www.findvej.dk/Kragsbjergvej121

● Gå direkte til adressen, spring forsiden over

● Mulighed for systematiske/automatiske links

http://www.findvej.dk/Kragsbjergvej121


  

Findvej.dk – formål #5
● “Show, don't tell”

● Showcase for mulighederne

● Teknologisk legeplads



  

Smiley-siden



  

Artikler fra Wikipedia (da)



  

Stoppesteder fra Rejseplanen



  

Rejsetid i København



  

Hvorfor er det fedt?



  

Findvej.dk - succes
● Eksisterende korttjenester stagnerede
● Timing (dvs. held) – før Google vha. Google
● Hjælpe med folks konkrete behov
● Visualisering – ideen fanges på få sekunder

● “Leflen” for de teknik-kyndige
– Over halvdelen af alle besøg på 

Findvej.dk kommer via direkte links til 
adresser



  

Findvej.dk - succes
● Ringe i vandet:

● Teknikere kender til siden
● Webredaktører får linket
● Besøgende klikker på linket

● Mund-til-mund-metoden virker fantastisk i
link-form



  

Findvej.dk - succes
● Tema-sider – hvor Ekstra Bladet linker fra 

deres forside

● .. men opmærksomhed er flygtig!



  

Succes - disclaimer
● Your mileage may vary

● Results may differ

● Objects in mirror are closer than they appear

● Serendipity (and batteries) not included

● No refunds!



  

15 minutes of fame



  

15 minutes of fame
● 3. maj 2006: Artikel i ComputerWorld

● Verden eksploderer

● Læssevis af henvendelser (fanpost, kritik, 
spørgsmål, trusler om søgsmål, jobtilbud)

● “Findvej.dk-skaber: Jeg har ingen uddannelse”
(Børsen - http://borsen.dk/nyhed/88260/)

http://borsen.dk/nyhed/88260/


  

15 minutes of fame
● The Token Iværksætter Guy

● “Ekspert i mashup” - og så bare efter en uge!

● Møde med Krak

● .. og hvad nu?



  

15 minutes of fame
● En “rigtig” virksomhed

● Egenværdi frem for blot at leje min tid ud

● Mere opmærksomhed og udvikling end 
nogensinde før



  

15 minutes of fame

.. men for egne midler



  

15 minutes of fame
● Hvad ønsker man at bruge tiden på?

● Forskellen på at have ret og at vinde

● Brokke-måneden
– Kritisere frem for at producere



  

Flugten fra arbejdspladsen



  

Flugten fra arbejdspladsen
● Ham fra teknik
● Hende fra marketing
● Dem fra salg
● Ham fra regnskab
● Gutterne fra lageret
● Ledelsen



  

Flugten tilbage til arbejdspladsen
● Frokostordning
● Ferie og fritid
● SEP (Somebody Else's Problem)
● Løn og fryns
● Social omgangskreds

● Ønsker man at blive det, man flygtede fra?



  

Sidekicks
● Revisor

● Kontor-fællesskab

● Andre iværksættere

● Andre i samme branche



  

Superhelte-test #1



  

Superhelte-test #1

Plat Krone



  

En superhelts profil



  

IT-ninjaen



  

Corporate Consultant



  

Ridderen på den hvide enjørning



  

En superhelts profil

Af data er du kommet...

... datajæger!



  

Jagten på data



  

Jagtmarker for data
● digitaliser.dk (ITST)
● Individuelle myndigheder (Fødevarestyrelsen)
● Firmaer (Rejseplanen, Just-Eat)
● Organisationer (Wikipedia, OpenStreetMap)
● Private (Kort til Kirken)



  

Jagtmarker for data
● Datakildekataloget (IT- og Telestyrelsen)



  

Jagtmarker for data
● ODIS: Offentlige Data i Spil

● Midler til oprydning i licenser

● Risiko for kunstig industri af underleverandører



  

Jagtmarker for data
● Individuelle myndigheder (Findsmiley.dk)



  

Jagtmarker for data
● Lotteriet for offentlig data

● Fødevarestyrelsen
– Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

● Arbejdstilsynet
– Beskæftigelsesministeriet

● CVR – det Centrale Virksomhedsregister
– Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

● Ingen adgang til Arbejdstilsynets data



  

Jagtmarker for data
● Virksomheder (Rejseplanen A/S)

    Export period 19.08.2009 - 19.08.2010
    8600718;"Vipperød st";672250;6172400
    8600798;"Høje Taastrup st";705705;6171840
    8600719;"Holbæk st";670144;6177768
    8600716;"Hvalsø st";680181;6164786
    8600717;"Tølløse st";674638;6166374
    8600714;"Frederikssund st";691973;6192057
    8600715;"Lejre st";687195;6166104
    8600712;"Ølstykke st";698066;6187854



  

Jagtmarker for data
● Organisationer (Wikipedia, OpenStreetMap)

● Wikipedias API kan bl.a. give alle artikler i en 
bestemt skabelon eller kategori

● OpenStreetMaps API kan give al data inden for 
et geografisk område



  

Wikipedia: Manglende fotos
● Mange artikler på Wikipedia mangler fotos
● Folk vil gerne hjælpe, men hvor skal man 

starte?
● Artikler bruger skabeloner for visuel 

ensartethed
● Skabeloner understøtter lettere logik



  

Wikipedia: Manglende fotos
● Oversigt over artikler, som mangler billede

– Kategori: “Billede savnes”

● Kræver at artikler bliver tilføjet manuelt til 
kategorien.



  

Wikipedia: Manglende fotos
● Justering af skabeloner, som inkluderer billeder

– Skabelon for universiteter
– Skabelon for lufthavne

● {{ #if: {{{Billede|}}} || 
[[Kategori:Universitetsbillede 
savnes]]}}



  

Wikipedia: Manglende fotos
● Krydstjek med artikler med geografiske 

koordinater
● Fællesmængde af to datasæt:

– Billede savnes (og underkategorier)
– Geomærkede artikler

● Udtræk vha. Wikipedias API



  

Wikipedia: Manglende fotos
● Grafisk visualisering på kort



  

Wikipedia: Manglende fotos

.. og uden at øge kompleksiteten
eller rutinen for de daglige brugere...



  

OpenStreetMap
● Geografisk data fra hele verden (CC-licens)



  

Lav din egen kort-tjeneste



  

Lav din egen kort-tjeneste
● Alle kan lave Findvej-kloner

● Ingen formelle aftaler

● Ingen penge op af lommen

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



  

Lav din egen kort-tjeneste
● Low entry, high ceiling

● “Her bor vi”

● Større feature-sæt med tiden



  

Lav din egen kort-tjeneste



  

Teknologier
● Javascript
● Basal HTML

● Kan krydres med XML, JSON, serverside-
teknologier, men det er intet krav



  

Præsentation
● Almindelig hjemmeside
● Software-applikation
● Static Map og iframe
● Flash-interface (over javascript)
● Google Earth (plugin)



  

Dokumentation
● Veldokumenteret API

● Eksempler og konkrete specifikationer

● Aktivt community



  

Features
● Kort (visualisering, panorering, zoom, vejkort, 

satellit, hybrid, terræn, street view)

● Punkter, linjer, ikoner, geometriske figurer, 
overlays

● Geocoding (adresseopslag), ruteplaner, trafik



  

Regler / licens
● Må godt bruges kommercielt

● Må godt opkræve penge for at tilføje data til 
kort (fx ejendomsmægler)

● Ingen lukkede sites (intranet, pay-for-view)



  

Fordele
● Veldokumenteret kode
● Har vist modenhed og stabilitet
● Meget liberal licens
● Forbedres med tiden (adresseopslag, 

ruteplaner, luftfotos, trafikdata, street view)
● Let at komme i gang
● Let at fortsætte



  

Dataudveksling
● KML (Keyhole Markup Language)

● GeoRSS

● Åbne XML-standarder



  

Flickr KML-output



  

Naturtro vs stiliserede kort



  

Luftfotos



  

Street View



  

Street View – nu på tre hjul



  

Kan skræddersyes ned til ikoner



  

Street View og ruteplaner
● Ruteplan i dag

– Kort (visualisering)
– Beskrivelse (listeform)

● Billeder af afkørsler, kendemærker

● Adressesøgninger viser stedet



  

Superhelte-test #2



  

FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS
OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS.

Superhelte-test #2



  

Hvor mange F'er?

Superhelte-test #2



  

Case: Mitkbh.dk



  

Mitkbh.dk



  

Mitkbh.dk – kort



  

Mitkbh.dk – mobiladgang



  

Mitkbh - 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



  

Formidling – flere informationer
● Traditionel indgangsvinkel:

1.Oversigt
2.Artikel
3.Kort

● Frem-og-tilbage-navigation



  

Formidling – flere informationer
● Mulighed for fortsat navigation

1.Artikel
2.Kort
3.Artikel
4.Kort
5....



  

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



  

Døgnrapporten



  

Hændelsen
● Tid
● Sted
● Kontekst

● “En mand satte ild til en container i morges kl. 
6.30 ved Odense Banegård Center”



  

Søgningers paradoks
● Du skal vide, hvad du skal finde

● Finder du det ikke, må du gætte videre

● Nyhedsagenter kræver søgeord – for de 
hændelser som endnu ikke har fundet sted

● “Den store bygning, vi passerede på vej herud i 
bussen... hvad var det for én?”



  

Geojournalistik



  

Hvordan opdrager vi journalister?
● Indtastning af koordinater
● Klik på kort
● Indtastning af adresser
● GPS i bilen
● GPS i kamera (EXIF-data – ikke for arkivfotos)
● Søgning efter adresser i brødtekst 

(mønstergenkendelse)



  

Søgning efter adresser:
Match vejnavne

● Regulære udtryk
● Et eller flere ord med stort

begyndelsesbogstav
(og evt. Tal)

● Aggersvoldvej
– København
– Holbæk/Mørkøv

● Holbæk kommune



  

Kritisk masse af artikler
● Hold journalistens interesse (“why bother?”)
● Først interessant efter den kritiske masse
● Korrelationer i kort
● Teknikken kan bruges med tilbagevirkende 

kraft
– Flere indgange til arkivdata

● Hurtigt at geotagge nogle hundrede artikler
● 100 % er næppe nødvendigt



  

Nyhedsagent baseret på afstand



  

Forretning



  

Forretning – formidling
● Bedre formidling

● Kan kunder / brugere let finde firmaets, 
firmaets afdelinger, nærmeste outlet for 
produkter?

● 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?

● Er kortet et produkt eller et supplement?



  

Adsense



  

Integration i eksisterende flow
● Genbrug af informationer

● Adresser findes i forvejen på hjemmesiden

● Plugins til CMS, blog-software, m.m.

● Mål: Minimal ekstra vedligeholdelse



  

Spørgsmål?

Tak for opmærksomheden



  

.. og nu: DJ og afslappet hygge!
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