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Top APIs for Top APIs for MashupsMashups



�� fastfoodmaps.comfastfoodmaps.com –– Find fast food restaurants, Find fast food restaurants, 

including McDonald’s, Pizza Hut, KFC, Wendy’s and including McDonald’s, Pizza Hut, KFC, Wendy’s and 

more, anywhere in the U.S.more, anywhere in the U.S.

�� Cheap HotelsCheap Hotels –– A map of more than 66,000 cheap A map of more than 66,000 cheap 

hotels in more than 165 countries that also lets you hotels in more than 165 countries that also lets you 

book online.book online.

�� Dublin Public Transport AdvisorDublin Public Transport Advisor –– A trip planner for A trip planner for 

public transportation in and around Dublin.public transportation in and around Dublin.public transportation in and around Dublin.public transportation in and around Dublin.

•• 99Trails.com Philadelphia Map99Trails.com Philadelphia Map –– A map showing A map showing 

walking and biking trails around the Philadelphia walking and biking trails around the Philadelphia 

metro area.metro area.

•• NYC Bike MapsNYC Bike Maps –– A map of New York City’s bike A map of New York City’s bike 

paths, lanes and greenways.paths, lanes and greenways.

•• BibleMap.orgBibleMap.org –– An interactive map of locations from An interactive map of locations from 

the Bible.the Bible.



Γεωγραφικές πληροφορίες και Γεωγραφικές πληροφορίες και 

τουρισµόςτουρισµός

�� Ο τουρισµός αποτελεί µια από τις πρώτες βιοµηχανίες που Ο τουρισµός αποτελεί µια από τις πρώτες βιοµηχανίες που 
χρησιµοποίησαν Γεωγραφικά Πληροφοριακή Συστήµατα (ΓΠΣ) χρησιµοποίησαν Γεωγραφικά Πληροφοριακή Συστήµατα (ΓΠΣ) 
(Wang et al, 2004)(Wang et al, 2004)

�� Τόσο οι δραστηριότητες Τόσο οι δραστηριότητες της τουριστικής ζήτησης της τουριστικής ζήτησης όσο και της όσο και της �� Τόσο οι δραστηριότητες Τόσο οι δραστηριότητες της τουριστικής ζήτησης της τουριστικής ζήτησης όσο και της όσο και της 
τουριστικής προσφοράς τουριστικής προσφοράς λαµβάνουν χώρα σε συγκεκριµένο λαµβάνουν χώρα σε συγκεκριµένο 
γεωγραφικό χώρο γεωγραφικό χώρο 

�� Το Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ διαδίκτυο ενδυναµώνει το ρόλο και την επιρροή διαδίκτυο ενδυναµώνει το ρόλο και την επιρροή 
της της τουριστικής ζήτησης τουριστικής ζήτησης τόσο στη τόσο στη δηµιουργία όσο και στη διανοµή δηµιουργία όσο και στη διανοµή 
γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρµογών µε αποτέλεσµα να γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρµογών µε αποτέλεσµα να 
αλλάζει αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας και οι σχέσεις ο τρόπος λειτουργίας και οι σχέσεις –– διαπραγµατευτική διαπραγµατευτική 
δύναµη µεταξύ των διάφορων οµάδων συµφερόντων της δύναµη µεταξύ των διάφορων οµάδων συµφερόντων της 
τουριστικής βιοµηχανίαςτουριστικής βιοµηχανίας



∆ιαδίκτυο & ΓΠΣ = ∆ιαδίκτυο & ΓΠΣ = GeoportalsGeoportals
�� geoportalgeoportal : µια διαδικτυακή πύλη που εµπεριέχει : µια διαδικτυακή πύλη που εµπεριέχει 

µεταδεδοµέναµεταδεδοµένα για γεωγραφικά δεδοµένα και για γεωγραφικά δεδοµένα και 

λειτουργίες λειτουργίες ((TaitTait, 2005)., 2005).
–– Γεωγραφική απεικόνιση δεδοµένωνΓεωγραφική απεικόνιση δεδοµένων--πληροφοριώνπληροφοριών; ; 

–– web services web services για την δηµιουργία γεωγραφικών λειτουργιών, π.χ. για την δηµιουργία γεωγραφικών λειτουργιών, π.χ. 

υπολογισµών αποστάσεων από σηµείο σε σηµείο ή εύρεση υπολογισµών αποστάσεων από σηµείο σε σηµείο ή εύρεση υπολογισµών αποστάσεων από σηµείο σε σηµείο ή εύρεση υπολογισµών αποστάσεων από σηµείο σε σηµείο ή εύρεση 

διαδροµών διαδροµών 

–– data management softwaredata management software

�� GeoportalGeoportal διευκολύνει την αποθήκευση, διανοµή, διευκολύνει την αποθήκευση, διανοµή, 

εύρεση εύρεση –– εξερεύνηση, µοίρασµα και διανοµή εξερεύνηση, µοίρασµα και διανοµή 

γεωχωρικώνγεωχωρικών πληροφοριών που περιγράφονται πληροφοριών που περιγράφονται 

µε µε µεταδεδοµέναµεταδεδοµένα



Geoportals Geoportals και και Web 2.0Web 2.0 = = 

geocollaborativegeocollaborative portalsportals

πηγές, τα είδη και τα δίκτυα διανοµής πηγές, τα είδη και τα δίκτυα διανοµής 

γεωγραφικών  πληροφοριών και εφαρµογώνγεωγραφικών  πληροφοριών και εφαρµογών

Κοινωνική Κοινωνική 

Functionalities of 

distributed GIS 

(Tait 2005)

Κοινωνικά Κοινωνικά 

δίκτυαδίκτυα

Κοινωνική Κοινωνική 

νοηµοσύνηνοηµοσύνη

(Tait 2005)

• Search

• Mapping

• Publishing

• Administration 

capabilities



NeogeographyNeogeography:: bottombottom--up up = = 

δηµοκρατικοποίηση των γεωγραφικών δηµοκρατικοποίηση των γεωγραφικών 

πληροφοριών και εφαρµογώνπληροφοριών και εφαρµογών

Πλουραλισµός στην ορολογία !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Volunteered Geographic Information (VGI), neogeography, web 

mapping, ubiquitous cartography, wiki-mapping, spatial 

crowdsourcing, maps 2.0, geoweb, geospatial web, DigiPlace: : 

–– Πληροφοριακός εµπλουτισµός χαρτών µε Πληροφοριακός εµπλουτισµός χαρτών µε geogeo--tags; tags; –– Πληροφοριακός εµπλουτισµός χαρτών µε Πληροφοριακός εµπλουτισµός χαρτών µε geogeo--tags; tags; 

–– ((συνσυν))--δηµιουργία γεωγραφικών λειτουργιώνδηµιουργία γεωγραφικών λειτουργιών, , π.χ. π.χ. geoblogginggeoblogging, , 

geoRSSgeoRSS, , geoChatgeoChat

–– ∆ηµιουργία και διανοµή εφαρµογών ∆ηµιουργία και διανοµή εφαρµογών mash upmash up –– π.χ. π.χ. wikiwiki--mappingmapping

Ειδικά συνέδρια , π.χ. Ειδικά συνέδρια , π.χ. Where 2.0 conference series Where 2.0 conference series 

((conferences.oreillynet.com/whereconferences.oreillynet.com/where), ), 

Ειδικές ιστοσελίδες όπως Ειδικές ιστοσελίδες όπως Google Earth Hacks Google Earth Hacks 

((www.gearthhacks.comwww.gearthhacks.com))



Τρεις ρόλοι Τρεις ρόλοι των γεωγραφικών των γεωγραφικών 

πυλών πυλών (Dunn, 2007): (Dunn, 2007): 

1.1. Αποθήκευση, απεικόνιση, εξερεύνηση Αποθήκευση, απεικόνιση, εξερεύνηση 

χωρικών δεδοµένωνχωρικών δεδοµένων

Ενδυνάµωση κοινωνικών και Ενδυνάµωση κοινωνικών και 2.2. Ενδυνάµωση κοινωνικών και Ενδυνάµωση κοινωνικών και 

πολιτικών πρακτικών πολιτικών πρακτικών 

3.3. Υποστήριξη συνεργατικών πρακτικών Υποστήριξη συνεργατικών πρακτικών 

για τη δηµιουργία γνώσηςγια τη δηµιουργία γνώσης



Οφέλη της γεωγραφικής απεικόνισηςΟφέλη της γεωγραφικής απεικόνισης

�� Μειώνουν την πολυπλοκότητα στην Μειώνουν την πολυπλοκότητα στην 

κατανόηση και εύρεση πληροφοριώνκατανόηση και εύρεση πληροφοριών

�� Επιταχύνει τις Επιταχύνει τις γνωσιακέςγνωσιακές διαδικασίες του διαδικασίες του 

χρήστη: χρήστη: χρήστη: χρήστη: 

–– σχέσεις µεταξύ χωρικών δεδοµένωνσχέσεις µεταξύ χωρικών δεδοµένων

–– εντοπισµόςεντοπισµός--διατύπωση και εξερεύνηση διατύπωση και εξερεύνηση 

υποθέσεωνυποθέσεων

–– δηµιουργία νέας γνώσης δηµιουργία νέας γνώσης 

(Thomas & Cook, 2005)(Thomas & Cook, 2005) ((MacEachrenMacEachren, 2000, 2000))

((Kwan, 2000Kwan, 2000) ) ((KraakKraak, 2003). , 2003). 



Εφαρµογές και επιπτώσεις στον Εφαρµογές και επιπτώσεις στον 

τουρισµότουρισµό



1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

Ενδυνάµωση και δικτύωσηΕνδυνάµωση και δικτύωση















Σχόλια και βίντεο πελατών



Mash upsMash ups για σύγκριση πληροφοριώνγια σύγκριση πληροφοριών



Χάρτες και κοινωνικά δίκτυα





Favorite places Favorite places τηςτης GoogleGoogle
http://www.google.com/help/maps/favoriteplaces/http://www.google.com/help/maps/favoriteplaces/

gallery/#losgallery/#los--angelesangeles--caca



Εργαλεία για τη γραφική απεικόνιση Εργαλεία για τη γραφική απεικόνιση 

δηµόσιων δεδοµένων δηµόσιων δεδοµένων 





2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επιχειρησιακά µοντέλα διοίκησης Επιχειρησιακά µοντέλα διοίκησης 

και και οργανωσιακέςοργανωσιακές αλλαγέςαλλαγές









∆υναµικά προσωποποιηµένα ∆υναµικά προσωποποιηµένα 

τουριστικά πακέτα βασισµένα σε τουριστικά πακέτα βασισµένα σε 

χάρτεςχάρτες





31



32



Ερµηνεία και παρουσίαση Ερµηνεία και παρουσίαση 

πολιτιστικών πόρωνπολιτιστικών πόρων







WikiWiki



CastelloCastello = κινητός ξεναγός= κινητός ξεναγός

1. Dario Pinton, art critic and director of the guided tours inside of the 1. Dario Pinton, art critic and director of the guided tours inside of the 

Biennale Art Exposition; 

2. Marco Forieri, called “Furio”, ex-flour mill representative and 

saxophonist of the Venetian popular music group Pitura Freska; 

3. Fabio Fornasier, second-generation glass blower and youngest master 

of the Murano School of Glass; 

4. Alberto Garbizza. a fisherman who practices small, traditional fishing 

and is also a folklorist.  He is a gifted tenor and loves to sing around his 

neighborhood. 

5.Gianfranco Vianello, called “Il Crea”, gondola’ builder, winner of 





Μέτρηση Μέτρηση –– διαχείριση διαχείριση 

φέρουσας ικανότηταςφέρουσας ικανότητας

Metadata (Metadata (δρόµοι δρόµοι -- καταλύµατακαταλύµατα)  )  



∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ –– ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

Real Time RomeReal Time Rome

People’s movement when People’s movement when 

People concentration in the stadium People concentration in the stadium 
for attendingfor attending Madonna’s concertMadonna’s concert

People’s movement when People’s movement when 

the Italian football team the Italian football team 

returned to Romereturned to Rome



Χωρική και χρονική απεικόνιση δεδοµένων Χωρική και χρονική απεικόνιση δεδοµένων 

σχετικά µε την κυκλοφορία ΜΜΜσχετικά µε την κυκλοφορία ΜΜΜ



∆ιαχείριση κρίσεων: παροχή ∆ιαχείριση κρίσεων: παροχή 

πληροφοριώνπληροφοριών







Οφέλη χαρτών 2.0 στην Οφέλη χαρτών 2.0 στην 

συνεργασία και οµάδες εργασίαςσυνεργασία και οµάδες εργασίας
� Νέοι τρόποι έκφρασης και παρουσίασης του 

προβλήµατος

� ∆ηµιουργία και διανοµή κοινών – συλλογικών 

γνωσιακών πόρων (transactive memory, 

distributive cognition) distributive cognition) 

� Κοινωνικές διαδικασίες και δηµιουργία / συνοχή 

στην οµάδα

� ∆ιευκόλυνση των οµαδικών διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων

MacEachrenMacEachren & & CaiCai, 2006; Brewer et al., 2000, 2006; Brewer et al., 2000, , 

ResnickResnick, 1991; , 1991; Shah et alShah et al.., 2001, 2001



Χάρτες καιΧάρτες και GeocollaborationGeocollaboration

� Τέσσερις ρόλοι των χαρτών για την υποστήριξη της 

συνεργασίας µεταξύ των οµάδων εργασίας (MacEachren, 

2005; Mohammed & Dumville, 2001): 

1. Το αντικείµενο της συνεργασίας 

2. Μια γραφική απεικόνιση για την υποστήριξη των 

διαλόγων της οµάδας, - π.χ. argumentation maps

3. Πλατφόρµα υποστήριξης της κοινωνικής νοηµοσύνης 

της οµάδας (social intelligence – memory)

4. Εργαλείο που υποστηρίζει το συντονισµό και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων των οµάδων 



Στάδια της διαδικασία λήψης 

αποφάσεων των οµάδων
Geoportal

functionality

GEO-Collaborative tasks Examples

Collaborative 

presentation 

See, observe, perceive, 

distinguish, understand 

Problem Identification

Collaborative Search, browse, identify, Information SearchCollaborative 

discovery/

exploration

Search, browse, identify, 

compare, associate

Information Search

Collaborative analysis Discuss, assess, examine, 

scrutiny, breakdown, 

investigate

Information Evaluation & 

choice

Collaborative 

synthesis

Combine, share, join, link, 

separate 

Execute

Collaborative review Assess, re-design, feedback, 

simulation

Post choice evaluation

process.



(µερικές) Έρευνες στο (µερικές) Έρευνες στο 

geocollaborationgeocollaboration

�� Armstrong & Armstrong & DenshamDensham (1995):(1995): χάρτες για την επιλογή 

τοποθεσίας επιχειρήσεων, δίκτυα διανοµής και 

επενδύσεων

�� RinnerRinner (2001 and 2006) (2001 and 2006) AdityaAditya (2008):(2008):

χωρικά προσδιορισµένες συζητήσεις κοινωνικών εταίρων 

για ηλεκτρονική διακυβέρνηση 



Εφαρµογές και επιπτώσεις στον Εφαρµογές και επιπτώσεις στον 

τουρισµότουρισµό



1. Τουριστική προσφορά1. Τουριστική προσφορά

Συµµετοχικές διαδικασίες Συµµετοχικές διαδικασίες σε όλα τα στάδια λήψης σε όλα τα στάδια λήψης 

πολιτικών αποφάσεων σχεδιασµού και πολιτικής πολιτικών αποφάσεων σχεδιασµού και πολιτικής 

του τουρισµού του τουρισµού 

--Εντοπισµός του προβλήµατοςΕντοπισµός του προβλήµατος

---- Αξιολόγηση και επιλογή εναλλακτικών λύσεων Αξιολόγηση και επιλογή εναλλακτικών λύσεων 

--Συµµετοχή στην εφαρµογή και αξιολόγηση των λύσεωνΣυµµετοχή στην εφαρµογή και αξιολόγηση των λύσεων



Παροχή πληροφοριών για τον Παροχή πληροφοριών για τον 

εντοπισµό των προβληµάτων και εντοπισµό των προβληµάτων και 

τη δηµιουργία «κοινωνικής τη δηµιουργία «κοινωνικής τη δηµιουργία «κοινωνικής τη δηµιουργία «κοινωνικής 

ικανότητας» ικανότητας» (social capacity)(social capacity)





http://www.recovery.ca.gov/html/funding/stihttp://www.recovery.ca.gov/html/funding/sti

mulus%20map/stimulusmap.shtmlmulus%20map/stimulusmap.shtml

















http://datasf.org/showcase/http://datasf.org/showcase/











Τιµ Τιµ ΜπέρνερςΜπέρνερς--ΛιΛι: Το έτος που τα : Το έτος που τα 

ανοιχτά δεδοµένα έγιναν ανοιχτά δεδοµένα έγιναν 

παγκόσµιαπαγκόσµια

http://www.ted.com/talks/lang/gre/tim_bernerhttp://www.ted.com/talks/lang/gre/tim_berner

s_lee_the_year_open_data_went_worldwis_lee_the_year_open_data_went_worldwis_lee_the_year_open_data_went_worldwis_lee_the_year_open_data_went_worldwi

de.htmlde.html



Συµµετοχή του πολίτη στην Συµµετοχή του πολίτη στην 

υλοποίηση πολιτικών και της υλοποίηση πολιτικών και της 

νοµοθεσίαςνοµοθεσίας



Οπτική µόλυνση περιβάλλοντοςΟπτική µόλυνση περιβάλλοντος

68



69



Συνεργατικές πρακτικές Συνεργατικές πρακτικές 

διαχείρισης κρίσεωνδιαχείρισης κρίσεων









2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

Yahoo! Trip PlannerYahoo! Trip PlannerYahoo! Trip PlannerYahoo! Trip Planner











Tourism and Tourism and neogeographyneogeography 2.0 2.0 

2.0 be or not 2.0 be ? 2.0 be or not 2.0 be ? 



Μέτρηση των επιπτώσεων των Μέτρηση των επιπτώσεων των 

πληροφοριακών συστηµάτων πληροφοριακών συστηµάτων 

για την υποστήριξη οµάδων για την υποστήριξη οµάδων 

((Group Support SystemGroup Support System, , GSS)GSS)
Η επιτυχία της συνεργασίας θα πρέπει να Η επιτυχία της συνεργασίας θα πρέπει να 

µετράειµετράει::

•• τα αποτελέσµατατα αποτελέσµατα ((επίτευξη των στόχων επίτευξη των στόχων 

της οµάδας) καιτης οµάδας) και

••Την αποτελεσµατικότητα της οµαδικής Την αποτελεσµατικότητα της οµαδικής 

διαδικασίας διαδικασίας –– συνεργασίαςσυνεργασίας



Fjermestad & 

Hiltz (1999 and 

2001) 

230 studies 

McLeod (1992) 

13 studies 

Baltes et al 

(2002) 
27 studies 

Hwang (1998) 

 

28 studies 

Dennis & 

Wixon (2001) 
61 studies 

Duivenvoorde et 

al. (2009) 
A synthesis of 

meta-analysis 

studies 

Efficiency  

Decision time 

Time spent in 

activities  

Time to decision  Time to decision Speed  Time  Process is 

efficient  

Focus on the 

goal 

Effectiveness  

Communication 

Number of 

comments 

Idea quality 

Decision quality 

Decision 

confidence 

Task focus 

Decision quality 

Task focus  

Effectiveness  

 

Communication 

Quality of outcome 

Number of 

ideas  

Decision 

quality 

 Goals/results 

are achieved 

Mutual learning 

There is a bond 

developed, 

respect & trust 

in the group  

Satisfaction 

Participation  

Satisfaction  

Participation  

Member 

satisfaction  

Satisfaction  

Participation  

Satisfaction 

outcome  

Satisfaction 

process 

Satisfaction 

outcome  
Members’ support 

of the outcomes process of the outcomes 

Satisfaction 

process  
Fun 

Participation – 

commitment  
Members’ 

committed to the 

goal & willing to 

share & 

compromise 

Members listen to 

each other 

Participants feel 

their contribution 

was useful  

Participants feel 

free to contribute 

Consensus – 

agreement 

Consensus      

Usability of result       

 



Ευχαριστώ !Ευχαριστώ !

∆ρ. Μαριάννα ∆ρ. Μαριάννα ΣιγάλαΣιγάλα

(m.sigala@aegean.gr)(m.sigala@aegean.gr)(m.sigala@aegean.gr)(m.sigala@aegean.gr)

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης



EFA & CFAEFA & CFA
EFA was undertaken for identifying the particular factors that EFA was undertaken for identifying the particular factors that 

students’ perceived have impacted the impact of the platform on students’ perceived have impacted the impact of the platform on 

the success of their trip planning decision processesthe success of their trip planning decision processes

The appropriateness of the data:The appropriateness of the data:

�� KaiserKaiser--MeyerMeyer--OlkinOlkin (KMO=0.85) (KMO=0.85) -- sampling adequacy sampling adequacy 

�� Bartlett's test of Bartlett's test of sphericitysphericity (p<.001)(p<.001)

Appropriateness of the CFA model's fit with the data: Appropriateness of the CFA model's fit with the data: 

χχ22//dfdf = 2.053<3 (p<0.001), CFI=0.92>0.9, NNFI=0.94>0.9, = 2.053<3 (p<0.001), CFI=0.92>0.9, NNFI=0.94>0.9, 

RMSEA=0.088<0.10RMSEA=0.088<0.10

Convergent validity: Convergent validity: 

factor loadings in CFA were statistically significant (tfactor loadings in CFA were statistically significant (t--tests at p < 0.001)tests at p < 0.001)

DiscriminantDiscriminant validity: validity: intercorrelationsintercorrelations between constructsbetween constructs

none none pairwisepairwise correlation between factors exceeded 0.85correlation between factors exceeded 0.85



1) effectiveness factors supporting and facilitating 1) effectiveness factors supporting and facilitating 

the work group trip planning tasks; the work group trip planning tasks; (items from (items from 

all stages of the trip processes), 22.4%all stages of the trip processes), 22.4%



2) community building and 2) community building and 

supporting factors, 19.7%supporting factors, 19.7%



3) efficiency factors for completing the 3) efficiency factors for completing the 

work group trip planning tasks, 12.01%work group trip planning tasks, 12.01%



4) results assessment factors4) results assessment factors

10.01%10.01%


